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PF 2015
Mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc,
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody v novém roce
Vám přeje vedení
Sokolské župy
Východočeské - Pippichovy

Je to až k nevíře, ale už je tu zase prosinec. Měsíc, kdy je snad nejvíc práce, shonu a starostí za celý rok.
Doháníme nedodělky, chystáme roční uzávěrky, připravujeme a zúčastňujeme se různých předvánočních akcí,
vymýšlíme, čím potěšit své blízké, uklízíme a zdobíme svá bydliště, zkrátka šílíme z toho, že nic nemáme a nic nestíháme.
Co to znamená? Že Vánoce jsou na dohled!
Někdo může říci, že to je klišé, ale přeci jen, zkusme se chvíli zastavit a alespoň chvilku se věnovat tomu, čemu
bychom se o adventu věnovat měli: zklidnit se, rozjímat, věnovat se dobročinnosti. Možná si pak uchováme více
duševního i fyzického zdraví, adventu i svátků vánočních a novoročních si více užijeme a do Nového roku vykročíme
s elánem a optimismem.
A elánu a optimismu budeme v příštím roce zřejmě potřebovat více než jindy, jak zjistíte po dalším čtení
Zpravodaje. Než se však začneme zabývat tím, co bude, chceme Vám, cvičitelům, trenérům, činovníkům, cvičencům,
závodníkům, vzdělavatelům, brigádníkům, pořadatelům, zkrátka Vám všem, kteří se přičiňujete o dobré jméno a rozvoj
našeho Sokola, poděkovat za to, co jste dokázali v končícím roce. Nebylo toho málo a víme, kolik i malý úspěch stojí času
a námahy. Proto ještě jednou za Vaši práci v jednotách i na župě - díky.
Do nového roku se může přát všelicos, ale my bychom zůstali u toho obligátního, ale snad nejdůležitějšího:
Hodně zdraví a hodně štěstí! Přejeme mnoho úspěchů v životě osobním i pracovním a samozřejmě i v Sokole, ať už se
ten úspěch počítá na branky, body, sekundy nebo počet nadšených dětí a spokojených dospělých v oddílech
všestrannosti nebo na provedené opravy sokoloven.
Jindra Kalous, starosta a Lenka Pařízková, jednatelka
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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE

 Valné hromady.
Připomínáme, že valné hromady tělocvičných jednot musí být svolány nejpozději do konce měsíce
března 2015. Zasílejte prosím včas pozvánky pro své patrony, buď přímo nebo prostřednictvím župní
kanceláře.
 Statistické výkazy.
V nejbližším období nás opět čekají povinnosti související s vyplňováním statistických výkazů. Všechny
podklady pro zpracování výkazů Vám zašleme, jakmile je obdržíme z ČOS. Bude se jednat o tyto výkazy:
- výkaz odboru všestrannosti T.J. pro rok 2015
- jmenný seznam členské základny dle požadavků MŠMT
- registrace odborů všestrannosti tělocvičných jednot na rok 2015
- registrace sportovních oddílů tělocvičných jednot na rok 2015
- výkaz vzdělavatelské činnosti tělocvičných jednot a žup za rok 2014.
Výkaz „Hodnocení činnosti odboru sokolské všestrannosti tělocvičných jednot za rok 2014 je již
uveřejněn na župním webu. Návratka je do 15.1.2015.
 Evidenční listy.
Evidenční listy jednot je třeba udržovat v aktuálním stavu. V případě jakékoliv změny prosím zasílejte
informace župní kanceláři, která je musí hlásit organizačnímu oddělení ČOS. Evidenční listy již není
nutné zasílat podepsané, mohou být pouze v elektronické podobě.
 Podvojné účetnictví.
Stále platí nabídka firmy KOPR na software vedení podvojného účetnictví zdarma pro tělocvičné
jednoty, které doposud nevedou podvojné účetnictví. Pro čerpání dotací je vedení podvojného
účetnictví nutnou podmínkou, může být ve zjednodušené formě.
 Platba za odebrané členské známky.
Žádáme tělocvičné jednoty, které dosud neuhradily fakturu za odebrané členské známky za rok 2014,
aby tak učinily do konce tohoto roku. Děkujeme.
Lenka Pařízková, tajemnice župy
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INFORMACE Z ČOS
Ve dnech 28. - 29. 11. 2014 proběhlo podzimní zasedání Výboru ČOS. Za účasti bezmála 8 desítek členů širšího vedení
ČOS se mimo obvyklých bodů programu projednával především vývoj financí. O tom, že jednání nebylo jednoduché,
svědčí i jeho délka 7,5 hodiny. V dalším textu se omezíme jen na stručné shrnutí, v případě podrobnějšího zájmu se
obracejte na své patrony nebo přímo na vedení župy.
1. Projednání poměrně diskutabilního „Řádu o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem“ bylo
vzhledem k počtu připomínek hned na začátku jednání přesunuto na jarní zasedání V ČOS.
2. Elektronická evidence členů a veškerých dalších agend ani nová podoba webu zatím není funkční; stále se hledají
spolupracovníci k provedení tohoto rozsáhlého úkolu.
3. Pokračuje připomínkové řízení a navrhování úprav našich stanov. Na župě k tomuto tématu koncem ledna
uspořádáme samostatný seminář, na který zveme všechny zájemce o tuto problematiku.
4. Starostka Ing. Moučková se ve své zprávě podrobně věnovala tomu, že naši organizaci poškozují rozbroje uvnitř ČOS,
zejména pak kroky bývalých členů vedení p. Bubníka a Mandáta. Poškozuje nás to nejen uvnitř spolku, ale i navenek,
např. v očích ČOV a MŠMT. Dalším bodem její zprávy byla finanční situace ČOS. Starostka konstatovala, že ČOS již před
několika lety přišla o 100 mil. Kč ze Sazky, ale nepřizpůsobila tomu své výdaje. Bohužel se již nezabývala tím, jak příjmy
nahradit, co bylo za těch cca 5 let uděláno v oblasti lobbingu, marketingu, sponzorství atd.
5. MŠMT si jako podmínku pro získání státních dotací, dotací na údržbu a provoz TVZ, stanovilo zvýšení členských
příspěvků u dospělých osob minimálně na 500 Kč. Pro mládež zůstává v platnosti 100 Kč. Výboru ČOS nezbylo než toto
rozhodnutí přijmout, protože drtivá většina peněz ČOS pochází právě a jen z dotací MŠMT. Na MŠMT se bude zjišťovat
přesné určení věkových kategorií, u kterých zůstává 100 Kč.
6. Stejně tak důležité je rozhodnutí, kolik z členského příspěvku zůstává v T. J. a kolik se odvádí. Výbor ČOS rozhodl, že ze
100 Kč příspěvku se bude odvádět 25 Kč (dosud 30 Kč), z toho 10 Kč na centrálu a 15 Kč na župu, z 500 Kč příspěvku se
odvede 125 Kč (dosud 90 Kč), z toho 50 Kč na centrálu a 75 Kč na župu. Za župu počítáme s tím, že eventuální zvýšené
příjmy z členských příspěvků na župě použijeme na posílení dotací zpět do T. J.
7. Ruší se centrální pojištění nemovitého majetku! Ústředí bude nadále zajišťovat společné úrazové pojištění členů,
pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění cvičitelů a trenérů. Zrušení pojištění majetku má dvě příčiny. Jednak
několikaleté vyšší plnění pojišťovny ve prospěch ČOS a jejích T. J., než je vybrané pojistné, což přimělo pojišťovnu
požadovat pojistné ve výši ne dosavadních 5,8 mil., ale cca 10 mil. Kč, jednak nedostatečné příjmy ČOS rezultující v
nutnost snížit veškeré možné výdaje. Bohužel je to další požadavek na peníze v T. J. Jako župa se pokusíme pro naše T. J.
(bude-li zájem) jednat s pojišťovnami a získat výhodnější pojistku než kdyby si každá T. J. sjednávala pojištění sama.
Jednoduše chceme využít pojišťovnického zákona velkých čísel. Nové pojištění je nutno sjednat s platností od 1. 5. 2015.
8. Odborné útvary, zejména odbor všestrannosti, mají problém s financováním své činnosti. Mají dobré nápady a
projekty, dobré postavení v rámci sportu pro všechny v ČR, ale jsou limitování díky podfinancování své činnosti. Rovněž
Odbor sportu se potýká s nutností úspor, řešení navrhuje v marketingové činnosti.
9. Autorem prof. Míškem, Ph.D. a jeho studenty byl představen nový logotyp Sokola. Byl hodnocen jako dobrý zejména
ve vztahu k oslovení mládeže a schváleno jeho užívání zejména v rámci propagace akcí k 25. výročí obnovení Sokola.
Kritizován však byl způsob jeho prezentace, kdy někteří členové Sokola dokonce nabyli dojmu, že dosavadní znak Sokola
se ruší.
Asi nemá smysl dál výsledky jednání Výboru ČOS komentovat. Pro tělocvičné jednoty to nejsou jen dobré zprávy.
V župě cítíme povinnost pomoci jednotám s pojištěním, co a jak k tomu bude potřeba, se dozvíte v lednu. I na župě
přemýšlíme o tom, jak zvýšit naše příjmy, abychom mohli více podporovat naše T. J., zvláště když se poměrně macešsky
ke sportu chová i Pardubický kraj a jeho příspěvek naší župě k rozdělení do jednot bude i v roce 2015 minimální. Pokud
kdokoliv z čtenářů má tip, kontakt, zkušenost s kvalitním sponzorem, podělte se o něj s námi. Možností k jeho propagaci
máme relativně dost. Jaké zprávy přineseme z jarního zasedání, si netroufáme tipovat, ale věřme, že budou lepší než ty
dnešní.
Jindra Kalous, Lenka Pařízková
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO

ODBOR SPORTU

PF 2015
Župní odbor sportu přeje všem
sportovním oddílům
krásné vánoční svátky
a v novém roce
ty nejlepší sportovní výsledky

-4-

Přebor ČOS ve sportovní gymnastice
Dne 30. 11. 2014 se zúčastnila pardubická sportovní
gymnastka Monika Sochová Přeboru ČOS starších žákyň
v Praze. Svoje cvičení zahájila Monika na přeskoku, kde
předvedla přemet s obratem 360 stupňů a získala 11,35 bodů.
Skvěle zacvičená bradla se stojkou byla ohodnocena známkou
9,5 bodu, což je 8. nejlepší známka na bradlech. Na kladině se
bohužel vloudila chybička a pád ze stojky do kotoulu
znamenal zisk pouze 10 bodů. Akrobacii s dvousaltovou řadou
zacvičila Monika velmi dobře a dostala známku 10.90 bodů.
Celkové bodové hodnocení stačilo na 12. místo, což v
konkurenci 25 gymnastek z celé České republiky (zejména
Sokola Brno a Sokola Kampa) je velmi dobrý výkon. První
místo si odnesla Pavla Trávníčková ze Sokola Brno.

Přebor ČOS fotbalových přípravek - skupina východ
Dne 29.11.2014 uspořádala T.J. Sokol Městečko Trnávka ve sportovní hale v Městečku Trnávce již 8. ročník Přeboru
ČOS fotbalových benjamínků - skupiny východ.
Turnaje se zúčastnilo 7 sokolských družstev ze 4 sokolských žup a jedno nesokolské družstvo. Všechna družstva byla
řádně přihlášena. Tentokrát byl změněn systém turnaje, kdy v základní části se hrálo systémem „každý s každým“.
Toto uvítali trenéři i hráči, protože si tak mohli zahrát i se soupeři, se kterými se v běžných soutěžních zápasech
neutkávají. Už boje v základní části naznačily, že výkonnostně tvořila mužstva 2 skupiny. Byla upravena i doba
zápasů (12 min) tak, aby se mohl stihnout celý program (32 zápasů). Ve finálové části se potom utkala mužstva
podle pořadí v základní části. Zápasy o konečné umístění byly velmi vyrovnané a kromě jednoho skončily až po
závěrečném penaltovém rozstřelu.

Asi nejnapínavější byl finálový zápas, kdy až do poslední minuty vedl celek Sokola Konice. Hráči Sokola Moravany
těsně před koncem zápas vyrovnali a v penaltovém rozstřelu se štěstí přiklonilo na jejich stranu. Po 4 letech, kdy ve
finále dominovali hráči Sokola Bystré, má turnaj nového vítěze.
Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře, bez vážnějších zranění a všichni účastníci byli nakonec odměněni
hodnotnými cenami, včetně medailí. Byl vyhlášen také nejlepší hráč a brankář turnaje.
Konečné pořadí:
1. Sokol Moravany, 2. Sokol Konice, 3. Sokol Žalkovice, 4. Sokol Bystré,
5. Sokol Troubelice, 6. Sokol Dolní Újezd, 7. Slovan M.Třebová, 8. Sokol Městečko Trnávka
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
výsledků byl pro všechny organizátory velkým
poděkováním i motivací pro pořádání dalších ročníků.

T.J. SOKOL KUNVALD
V Kunvaldském půlmaratonu zvítězil Jiří Žák
Na neděli 2. 11. pozval Sokol Kunvald vyznavače
dlouhých běhů na 2. ročník půlmaratonu. Závod byl
letos součástí seriálu běžeckých závodů Iscarex cup. 73
závodníků a závodnic přivítalo pod startovní branou, na
listopadové poměry, ideální počasí. Zastoupeni byli jak
běžci z širší domácí špičky, tak naprostí nováčci, kteří si
chtěli vyzkoušet, co s nimi takováto vzdálenost udělá.
Hned po startu vytvořili Martin Moravec, Jan Chlubna,
Tomáš Kouřil, Jiří Žák a Jaromír Krejčí pětičlennou
vedoucí skupinu. Náročný kopcovitý profil s několika
prudkými stoupáními a klesáními a protivítr prověřily
všechny závodníky. Pět kilometrů před cílem nasadil
v čelní skupině k trháku Martin Moravec, ale byl
dostižen. Dva kilometry před cílem vedoucí závodníci
své tempo ještě vystupňovali. V posledním seběhu si
malý náskok vytvořil Jiří Žák a vítězně proťal cílovou
pásku v čase 1:20:06. Pět vteřin za ním skončil loňský
vítěz Martin Moravec. A o dalších dvacetčtyři vteřin
později proběhl cílem Jan Chlubna. Ženám dominovala
od startu do cíle Martina Vévodová v čase 1:36:23, za ní
se umístily Tereza Tobišková a Barbora Nováková
z Kunvaldu, která takto dlouhou trať absolvovala
poprvé v životě. Velký obdiv si zaslouží dva Jindřichové.
Jindřichovi Tomíškovi je 75 let a na závod vyrážel už
kolem třetí ráno od Přerova. Závod dokončil ve
vynikajícím čase 2:11:38. Jen 11 vteřin za ním skončil
74letý Jindřich Bielčík z Lichkova. Zkrátka i láska
k běhání může kvést v každém věku.
Doprovodným závodem byl běh na poloviční trati, do
kterého odstartovalo 36 závodnic a závodníků. Mezi
muži zvítězil František Fajfr a mezi ženami pak Dora
Novotná.

Výsledky:
Půlmaraton: Muži A:1. Moravec Martin(Vencl tým Ústí)1:20:11,2.Chlubna Jan(TJ Nové Město na Moravě)
1:20:35,3.Kouřil Tomáš (AC Vysoké Mýto) 1:20:52, Muži B: 1.
Žák Jiří (Zakisova škola běhu) 1:20:06, 2. Krejčí Jaromír (SKI
klub Pastviny) 1:21:21, 3.Kouřil Karel(AC Vysoké Mýto)
1:26:33, Muži C: 1. Ožana Václav (Zakisova škola běhu)
1:28:15, 2.Orlich Petr (fort SMC Ústí) 1:29:19, 3. Hanuš Petr
(Chládek a Tintěra) 1:31:42
Půlmaraton: Ženy A: 1.Vévédová Martina (AK Perná)
1:36:23, 2. Nováková Barbora (Sokol Kunvald) 1:48:44,
3.Michalová Zuzana 1:54:27, Ženy B: 1. Tobišková Tereza1:38:08, 2.Pirklová Markéta (Solnice) 1:54:06, 3.Hyláková
Dana (AK Drnovice) 1:55:11

Dle reakcí se průběh závodu i jeho organizace všem Lidový běh(10,5 km): Muži: 1.Fajfr František (3D Fitness race
team) 43:27, 2.Bielčik Petr (JR sport Letohrad) 44:19, 3.
běžcům líbily. Klobásy a napečené buchty z talířů
Břinčil Radek (SPV Těchonín) 46:52 Ženy: 1. Novotná Dora
zmizely a pivo se vypilo. Závěrečný potlesk po vyhlášení
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(Biatlon Letohrad) 52:14, 2. Šafářová Lenka (AK Hulvát ze všech českých klubů a přijeli i hosté ze Slovinska.
Hylváty) 58:06, 3. Svobodová Martina-58:20
Motivací pro vítězství v každé kategorii byly medaile a
Eda Štumpf

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

poháry. Soutěžilo se jak ve formách (katách), tak i v
pravidly kontrolovaném boji - sparingu a volnějším
sportovním boji.
Pardubice se v konkurenci neztratily a dokázaly, že
pořád mají na to ovládnout kategorii a obsadit první
místa jak v náročném boji na fyzickou kondici, tak v
technicky náročnější formě. Kdokoliv si brousil zuby na
první místo, nezřídka by musel počítat s Pardubákem,
stojícím v cestě.

5. ročník Vánočního volejbalu pro všechny

Předvánoční čas je tady, a tak Vás zase po roce zveme na
vánoční sportování. Přijďte si protáhnout svá svátečně
zlenivělá těla do tělocvičny na již 5. ročník Vánočního
volejbalování.
Kdy:
sobota 27. prosince 2014 v 15.30 (prezentace,
rozlosování a příprava hřišť)
Začátek turnaje v 16.00.
Kde: tělocvična ZŠ
Kdo: přihlašují se jednotlivci (určeno pouze pro dospěláky,
mladší zájemci budou jako náhradníci v případě volných míst)
toužící po skvělém, sportovněspolečenskyvolejbalovém
zážitku,
rozlosování do týmů proběhne až na místě
Po skončení turnaje následuje rozbor předvedené hry a
vyřizování účtů v salónku Na Rovince u talířů plných dobrot.
Přihlášky: Marunek@seznam.cz do 23.12. 2014!!!

Vlevo Dalibor Mrňávek (1. místo)

T.J. SOKOL PARDUBICE I
MISTROVSTVÍ MSKAI 2014
29. 11. 2014
Stejně jako minulý rok, i letos se náš oddíl účastnil
mistrovství v Moderním Sportovním Karate, které se
konalo tradičně v Praze. Soutěže se účastnili závodníci
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zleva: Jan Zítka (4. místo)
a Martin Goláň (1. místo)

vlevo: Dalibor Mrňávek (1. místo)

V rámci turnaje nasbíraly Pardubice 56 bodů a umístily
se na prvním místě. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem našim závodníkům za krásné úspěchy a těším se,
až je příští rok zopakujeme.

rekonstrukci pardubické sokolovny, v náhradních cvičebních
prostorách TJ Lokomotiva Pardubice. Závodu se zúčastnilo
15 děvčat ročníku 2008-2009 a 21 děvčat ročníku 2006-2007
z celých východních Čech. Vítězství si v kategorii starších
děvčat odnesla Anička Sirůčková z TJ Lokomotiva Pardubice
a v mladších děvčatech stupně vítězů obsadila děvčata z T.J.
Jíčín, když první místo získala Mašátová Annička. Ze závodnic
Sokola Pardubice si nejlépe vedla Julie Pospíšilová a Vanesa
Nadrchalová, které obsadily 9. a 10. místo.

T.J. SOKOL CHRUDIM
Oblastní přebor družstev ve sportovní
gymnastice v Hradci Králové.
Všechna chrudimská děvčata mají medaili.
22. 11. 2014 se konal přebor družstev pardubického a
hradeckého kraje ve sportovní gymnastice žen v Hradci
Králové. Pět závodnic T.J. Sokola Chrudim reprezentovalo
Pardubická výprava na Mistrovství MSKAI 2014
nahoře zleva: mistr Pavel Trunec 2. Dan, Dalibor Mrňávek, Ondřej náš oddíl.
Vachek, Jiří Novák, Martin Goláň, Filip Dobeš, Jiří Michek, Aleš Hajdák a
Stanislava Kubešová.
dole zleva: Jan Zítka, Andrea Šipošová, Aneta Průšková a Jan Průšek.
Dalibor Mrňávek a Josef Jetmar

Děkujeme za podporu našim sponzorům:

Město Pardubice podporuje sport

Naše tři nejlepší děvčata
vytvořila družstvo II. ligy a jako
hostující za Chrudim závodily dvě
gymnastky ze Sokola Hradec
Králové. Byl to boj o jedno
postupové
místo
na
MČR
s družstvem
Lokomotivy
Pardubice. Naše závodnice se
skvěle připravily a zvládly všechny
své obtížné sestavy bez velkých
chyb. Při vyhlašování jsme byly
Dne 15. 11. 2014 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol napjaté, ale nakonec naše
Pardubice I již 41. ročník předvánočního závodu žákyň ve družstvo o dva body zvítězilo a
sportovní gymnastice. Závod se konal, vzhledem k probíhající

Předvánoční závod
ve sportovní gymnastice žákyň.
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získaly cenné zlaté medaile, V jednotlivkyních byla nejlepší
naše Kateřina Doležalová, která zaslouženě zvítězila. Takže
družstvo ve složení K.Doležalová, Z. Malinská, S. Kulhavá a
hostující K.Klausová, A. Dorreová bude reprezentovat
Chrudim na Mistrovství ČR v II.lize družstev, které se koná
letos v Brně 6.12.

Malá Karolína Horníková hostovala v družstvu Loko
Pardubice ve III.lize a také si odvezla na krku zlatou medili a
Bára Šimonová závodila také výborně v mladších žákyních za
oddíl Sokol Pardubice a dostala stříbrnou medaili..

Přebor ČOS ve sportovní gymnastice.
Praha 30. 11. 2014
Letošní Mistrovství gymnastických oddílů ČOS se
konalo v neděli 30. 11. v pěkně vybavené tělocvičně Sokola
Žižkov. Na tento závod se po delší době nominovala čtyři
děvčata z oddílu SG T.J. Sokol Chrudim ve třech kategoriích.
Poprvé zde závodily dvě chrudimské malé gymnastky
v mladších žákyních, které postupovaly z oblastí Čech a
Moravy. Sára Kulhavá měla na přeskoku nový skok
s obratem, za který dostala vysokou známku. Celkově
skončila na krásném 13. místě v těžké konkurenci děvčat
ze Sokola Kampa a Brna. Karolína Horníková zacvičila
výbornou sestavu na kladině a měla také dobrý přemet přes
přeskokový stůl a to jí zajistilo 22. místo z 39 žákyň.
V kategorii starších žákyň naše město reprezentovala
na tomto Mistrovství Zuzana Malinská. Výborně zacvičila
celý čtyřboj bez velkých chyb a zaslouženě získala 9. místo
z 24 výborných cvičenek ze sportovních center v Brně a
Praze.
Za juniorky nastoupila 14letá Kateřina Doležalová,
která zacvičila skvělou sestavu na prostných. Získala celkové
krásné 8. místo, což je zatím její nejlepší umístění na
mistrovství ČOS. Na prvních třech místech byla děvčata
z Moravské Ostravy, která patří do extraligy.

Mistrovství ČR družstev ve sportovní
gymnastice. Brno 5.-6.12.2014

Po dvou letech měl náš oddíl T.J. Sokol Chrudim na

Mistrovství ČR v II. lize družstev opět zastoupení. Družstvo
tvořily tři výborné chrudimské závodnice a měly ještě jako
posilu dvě hostující ze Sokola Hradec Králové. Nejlépe
zvládla sestavy v obtížnosti kategorii juniorek, hlavně
prostná i bezpádovou kladinu, Zuzana Malinská, která šla
celý čtyřboj a umístila se na skvělém 16. místě mezi 87
gymnastkami. Nejstarší naše 14letá výborná závodnice
Kateřina Doležalová skončila celkově na 29. místě a zacvičila
skvělou sestavu na bradlech, za kterou měla osmou nejvyšší
známku. I její líbivá sestava na prostných sklidila velký
aplaus. Družstvu velice pomohla naše nejmladší 9letá Sára
Kulhavá, která zacvičila krásně svoji velmi obtížnou sestavu
na kladině a získala nejvíce bodů z chrudimského družstva.
Dobře zvládla i sestavu na hudbu a poprvé si vyzkoušela
atmosféru Mistrovství republiky. Hradecká gymnastka
Kamila Klausová pomohla našemu družstvu bodovat na
třech nářadích a Adéla Dörreová na přeskoku. Celé družstvo
bojovalo ze všech sil a umístilo se na výborném nečekaném
devátém místě, což je nejlepší výsledek chrudimského
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družstva za 12 let. V konkurenci 20 nejlepších oddílů - Smíšený pěvecký sbor Gaudium 1. Lékařské Fakulty
v republice, kdy zvítězila děvčata z GK Vítkovice, dále byl KSG
University Karlovy ze Sokola Královské Vinohrady.
Most a Sokol Moravská Ostrava. Můžeme našim
gymnastkám poděkovat za skvělou reprezentaci Sokola a
našeho města a popřát jim mnoho dalších takových úspěchů.

Simona Linková

T.J. SOKOL SLATIŇANY
LOUČENÍ S „PRODANKOU“
Divadelní představení se zpěvy „PRODANÁ NEVĚSTA“,
jeden z nejúspěšnějších projektů vzdělavatelského odboru
ČOS posledních let, spěje ke konci.
Původní nápad Bohumila Gondíka nastudovat Prodanou
nevěstu s amatéry se mnohým zdál nereálným a
neuskutečnitelným. Br. Gondík, který se ujal režie, však
dokázal, že Sokolové zvládnou ledacos. Přizval ke spolupráci
čtyři sokolské soubory, a to:
- Sbor divadelních liboherců se Sokola Pyšely,
- Národopisný soubor Formani ze Sokola Slatiňany,
- Divadelní soubor ze Sokola Lázně Toušeň a

Cílem společné práce bylo uvedení „Prodanky“ v Praze na
XV. Všesokolském sletu, u příležitosti oslav 150. výročí
vzniku Sokola v roce 2012. Po precizní a zodpovědné
přípravě se premiéry konaly na domovských scénách
zúčastněných souborů a první 11. 12. 2011 v Pyšelích.
18. 10. 2014 zatím 43. repríza v Kolíně ukončila čtyřleté
putování „Prodanky“ po jevištích divadel, kulturních domů a
sokoloven v čechách a na Moravě.
O velkém úspěchu představení u diváků svědčil častý potlesk
na otevřené scéně, mnohaminutový potlesk a ovace ve stoje
i s hlasovými projevy na závěr, dlouhé děkovačky herců,
tanečníků a muzikantů, květinové dary a přídavky
„Formanské“ muziky národními písničkami a sokolskou „Lví
silou“, které zpíval celý 65členný ansábl i obecenstvo, to byly
okamžiky, na které budou soubory dlouho vzpomínat.
I vlhko v očích se mnohým návštěvníkům objevilo při loučení
po skončeném představení.
Přátelství, které se vytvořilo mezi protagonisty a soubory,
potvrdila vzájemná setkávání v čase mezi představeními, je
příkladné.
Vše ale končí, i když je o „Prodanku“ nadále zájem. Sladění
termínů čtyř souborů, které jsou od sebe vzdáleny přes
100 km, s dalším uváděním, zatěžuje aktéry s jejich vlastními
aktivitami a vystupováním. Časově toto není možné stíhat, a
proto se po vzájemné dohodě sjednotily dále nepokračovat.
I když nikdy neříkají nikdy.
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Proto soubory připravují v I. pololetí 2015 uvedení derniér
na domácích scénách. Formani, kteří tvoří téměř 50%
ansáblu, představí poslední „Prodanku“ 21. března na scéně
chrudimského divadla Karla Pippicha, ve kterém již po
Novém roce budou lístky na představení v předprodeji.
Děkujeme
všem
aktérům,
především
režizérovi
br. Gondíkovi, Formanům, celému realizačnímu týmu a
všem, kteří se na projektu podíleli. Lze si jen přát a věříme,
že budou i další takto úspěšné akce.
Stanislav Řídký a
Mirek Lebduška

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO
Čertí snažení
Světlo! Zhasni na chvíli! Čerti pomoc slíbili.
Zaškrábou se za uchem, podupou si kopýtkem,
ocáskem si zavrní, každý rázem zkoprní!
V úterý 2. prosince se sešli u nás v sokolovně čertíci,
čerti a čertice, aby vyřešili záhadu nemoci jejich kamaráda
draka. Sami si s úkolem nevěděli rady, děti jim musely
pomoci. Všechno dobře dopadlo a děti mohly vyrazit na
překážkovou dráhu. Ale ouha, čertíci pošťuchují dál. Děti
Poděkování za tradiční každoroční čertí snažení patří
jsou ale statečné a nakonec si odnášejí z tělocvičny balíček
především vedoucím oddílů rodičů a dětí
- Monice
s překvapením.
Jakoubkové, Ivě Kučné, Hele Jetmarové, Jitce Štorkové,
Magdě Brožové.
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T.J. SOKOL CHROUSTOVICE

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
O POHÁR STAROSTY SOKOLA
VE STOLNÍM TENISE

Foto našich sokolek z akce LITEX TOUR
konané v Litomyšli dne 29.11.2014.

Sokolové v Úhřetické Lhotě opět po roce připravili pro
širokou veřejnost turnaj ve stolním tenise. Tento turnaj
je znám tím, že je dovolen během soutěží “doping “ v
tekuté formě. A to soutěžícím starším 18 let. Každý, kdo
se jednou zúčastní turnaje, se rád vrací i proto, že je zde
zabezpečeno občerstvení, které nemá nikde na turnajích
obdoby.
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Stanislav Hájek- jednatel

Avizované akce sokolských jednot a župy
20.
24.
11.
25.
06.
24.

12.
01.
04.
04.
06.
10.

2014
2015
2015
2015
2015
2015

T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Slatiňany
Pardubice
Litomyšl
Vysoké Mýto
Nasavrky
Vysoké Mýto

„Vánoční koncert“ Formani a Sejkorky
Oblastní sraz cvičitelek žen
Soutěž ZZZ
Soutěž všestrannosti
Soutěž smíš. družstev – volejbal
Oblastní sraz cvičitelů žactva

www.pohary-tropo.com
email: tropo@seznam.cz
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Kalendář sokolských výročí.
Leden:
1. 1. 1862 v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 1892-1934.
Druhá brněnská župa nese na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček měl velkou zásluhu na rozvoji
Sokola. Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu uspořádán pohřeb s generálskými poctami za účasti
Sokolů, armády a široké veřejnosti.
1. 1. 1871

vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš.

4. 1. 1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor pražské
konzervatoře, autor sokolského pochodu „V nový život“, zkomponovaného pro VII. Všesokolský slet
(1920). Na zasedání Vzdělavatelského sboru ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský
slet v r. 2012 nebude komponována sletová znělka, ale jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova
pochodu.
11. 1. 1932 zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a Československé obce sokolské
(1906-1932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na počátku války převedl finanční
majetek Sokola do zahraničí a dal jej k dispozici Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní
rady československé v Paříži, které vedla a koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od
roku 1918 byl členem předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a vrchním
inspektorem československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 28. 10. 1918 byl pověřen
Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval sokoly, kteří převzali strážní službu na
území státu, odzbrojovali rakouské vojáky a zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben s vojenskými
poctami za účasti armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna pražská
sokolská župa.
11. 1. 1991 zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá náčelnice
Sokola (1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932, 1938, 1948). Při své účasti na sokolské výpravě na
Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla informována, že jí po návratu hrozí zatčení. Zůstala proto v
emigraci, žila v USA a pracovala pro zahraniční Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád
TGM.

ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě programu Word a
fotografie v digitální podobě, neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek,
samostatně fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma Verdana
nebo Ariel, velikost 10.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu, lebduska.mir@seznam.cz
Jakékoliv jiné úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 1. 2015
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou
základnu župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
Sestavil: Mirek Lebduška, Grafické úpravy: Standa Hájek, Korekce: Lenka Pařízková
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