Tel: 466 614 253, mob. 725 485 885,

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE

Výbor župy se koná v sobotu 11.4.2015.
 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
- Výkaz odboru všestrannosti T.J. pro rok 2015 ………………………….do 31. 1. 2015
- Registrace sportovních oddílů na rok 2015 ………………………………do 31. 1. 2015
- Žádost o grant odboru sportu ČOS na rok 2015 ………………………..do 10. 2. 2015
- Výkaz vzdělavatelská činnost T.J. za rok 2014…………………………..do 10. 3. 2015
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2015:
 100,- Kč pro členy do 18 (roč.naroz. 1997,1998,1999,2000,…..)
a nad 65 let (roč.naroz. 1950,1949,1948,1947,…..)
 500,- Kč pro členy od 18 do 65 let (roč.naroz. 1951 až 1996).
Výbor ČOS rozhodl o změně procentuálního rozdělení členských spolkových příspěvků mezi
tělocvičné jednoty / župu / ústředí ČOS následujícím způsobem:
75 % pro T.J.
15 % pro SŽ
10 % pro ústředí ČOS
Tělocvičné jednotě tedy zůstane z každé 100korunové známky 75,- Kč a
z každé 500korunové známky 375,- Kč.
 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.
Žádáme jednoty o zasílání informací o termínu konání valných hromad župní kanceláři,
případně i patronovi své jednoty.
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 Pojištění.
Jak jsme Vás již dříve informovali, dnem 30. 4. 2015 končí centrální pojistná smlouva o pojištění
sokolského nemovitého majetku, kterou zajišťovala ČOS. Od 1. 5. 2015 zůstane v platnosti pouze
pojištění úrazové a pojištění odpovědnosti cvičitelů a trenérů. Na každé jednotě tedy bude, aby se o
pojištění majetku zajímala sama. Předsednictvo župy přijalo usnesení, že jednoty maximálně podpoří a
pokusí se vyjednat co nejlepší podmínky hromadnou pojistnou smlouvou v rámci celé župy. Bohužel to
však neznamená, že bude za jednoty platit i pojistné, na to nemá dostatečné finanční prostředky.
Předpokládáme však, že díky vyšší hodnotě majetku se podaří vyjednat výhodnější podmínky, než
kdyby každá T.J. sjednala pojistnou smlouvu individuálně. Porovnání této skutečnosti si každý
samozřejmě bude moci provést, pokud si nechá předložit pojistnou smlouvu pro svoji jednotu. O dalších
konkrétních krocích Vás budeme průběžně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit
na br. Jana Duffka, člena PŽ nebo ses. Lenku Pařízkovou, tajemnici.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

INFORMACE Z ČOS

25 let znovu spolu
Čtvrt století od obnovení České obce sokolské
Praha, 7. 1. 2015 – Několik desítek olympioniků, stovky reprezentantů České republiky a medailistů na mistrovstvích
světa či Evropy, více jak 100 000 cvičenců sportu pro všechny a několik tisíc dobrovolných cvičitelů, poskytnutí příležitosti
všem generacím věnovat se aktivně pohybu, čtyři všesokolské slety, reprezentace ČR na světových a evropských
gymnaestrádách, zastoupení téměř devadesáti druhů sportů – to je jen velice malá špička ledovce úspěchů v 25leté
novodobé historii České obce sokolské, která si právě v těchto dnech připomíná čtvrt století znovuobnovení své činnosti:
7. ledna 1990 se na pražském Výstavišti konal sjezd, který znovu obnovil Československou, resp. Českou obec sokolskou.
Tomuto výročí věnuje Česká obec sokolská v letošním roce řadu akcí, které se uskuteční pod společným mottem „25 let
znovu spolu“. Jmenujme alespoň ty nejrozsáhlejší – především to budou akce projektu SokolGym 2015, mezi nimiž
budou dominovat v květnu „90 let od otevření Tyršova domu“, v červnu „Sokolské Brno“ a „Plzeňské slavnosti pohybu“.
Široká veřejnost se může aktivně zúčastnit řady turistických akcí, s činností Sokola bude mít možnost se blížeji seznámit
na akcích v rámci mezinárodního projektu MOVE Week – evropského týdne sportu, které budou na různých místech po
celé republice probíhat začátkem října a na nichž se také jejich návštěvníci budou moci sami věnovat některým
pohybovým aktivitám.
Akce České obce sokolské pořádané v roce 2015, z nichž řada je organizačně značně náročná, dokládají úspěšnost
pětadvacetileté činnosti znovu obnovené ČOS, k níž položil základ právě znovuustavující sjezd v roce 1990, jehož se
zúčastnilo téměř 3000 lidí. Právě tento sjezd se stal počátkem cesty k plné obnově činnosti Sokola. Rychle se obnovovaly
sokolské jednoty, kterých je dnes již téměř 1200. Organizačně byla obnovena také většina žup v Čechách a na Moravě.
Tělocvičný proces v Sokole prošel velkou proměnou, protože vývoj v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. Cílem programu
ČOS není jen vychovávat výkonnostní a vrcholové sportovce, ale především získávat své členy
i zájemce z řad veřejnosti pro cvičení a sportování jako součást moderního životního stylu. Výjimečnost tohoto programu
spočívá v cíleném zapojení všech věkových kategorií s respektováním jejich odlišností a specifik, velký důraz
v současnosti klade na skupinu rodiny s dětmi.
Přibývají také nové sporty, kterých odbor sportu ČOS eviduje již kolem devadesáti. Pokračuje rovněž kulturní činnost,
když v ČOS působí téměř dvě stovky různých souborů a sborů – divadelních, loutkářských, folklorních, hudebních,
pěveckých.
Zdeněk Kubín, tel. 257 007 332, 724 325 234, eml. zkubin@sokol.eu
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ODBOR SPORTU
"Připomínáme všem vedoucím sportovních oddílů naší župy, že uzávěrka registrací na rok 2015 byla stanovena na
31.1.2015. Všem, kteří již registrace zaslali, děkujeme".
"I v letošním roce můžete žádat o grant odboru sportu ČOS. uzávěrka příjmu žádostí na župu je do 10.2. Potřebné
formuláře a další informace jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci župního odboru sportu.
Výzva k podání župních grantů bude zveřejněna letos později."

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři.
V novém roce Vám všem přejeme hodně zdraví a sportovních nebo cvičebních úspěchů a budeme se těšit, že se budeme
opět potkávat na některých akcích,které bude pořádat náčelnictvo nebo vy v jednotách.
Chceme Vám připomenout, že ještě nemáme HODNOCENÍ ČINNOSTI ODBORU SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT za rok 2014 od všech jednot. Těm, kteří to poslali, děkuji:
Bělá nad Svitavou, Česká Třebová, Dolní Újezd, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hnátnice, Holice, Horní Jelení,
Hrušová, Hylváty, Město Choceň, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jehnědí, Jevíčko, Kerhartice, Klášterec nad Orlicí,
Kunvald, Lázně Bohdaneč, Letohrad, Líšnice, Litomyšl, Lukavice, Lukavice u Letohradu, Makov, Městečko Trnávka,
Nasavrky, Pardubice I, Přelouč, Radčice, Radhošť, Ronov nad Doubravou, Řečany nad Labem, Slatiňany, Strážná,
Svratouch, Trhová Kamenice, Úhřetická Lhota, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Živanice.
Dále Vás chceme upozornit na akce, které budou v letošním roce:
24. 1. Sraz ženských složek Pardubice
11. 4. ZZZ Litomyšl
18. 4. Všestrannost Vysoké Mýto
16. 5. LA Ústí nad Orlicí
16. 5. 130 let založení Tělocvičné jednoty Sokol Česká Třebová
6. 6. Soutěž ve volejbale smíšená družstva Nasavrky
Nezapomeňte, že také jiné župy a ústředí pořádají zajímavé akce, kterých se máte možnost zúčastnit,informace najdete
ne webových stránkách župy nebo ČOS.
Za náčelnictvo župy Světlana Hoffmannová

Sokolská župa Východočeská - Pippichova
vypisuje
Župní závod
ve sportovní gymnastice a lehké atletice v roce 2015
TERMÍN: 18. 4. 2015
MÍSTO: sokolovna T. J. Sokol Vysoké Mýto, Tyršovo nám. 55/I, Vysoké Mýto
PREZENCE:
8.00 - 8.45 hodin
ZAHÁJENÍ ZÁVODŮ:
9.00 hodin
PŘIBLIŽNÉ UKONČENÍ: 17.00 hodin (předškolní děti ve 14.00 hodin)
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Kategorie
předškolní žactvo
mladší žáci a žákyně I
mladší žáci a žákyně II
starší žáci a žákyně III
starší žáci a žákyně IV
dorostenci a dorostenky
muži a ženy

rok narození 2009 a mladší (chlapci, dívky dohromady)
rok narození 2006 – 2008
rok narození 2004 – 2005
rok narození 2002 – 2003
rok narození 2000 – 2001
rok narození 1997 – 1999
rok narození 1996 a starší

Návratky vrátit do 10.4.2015 na adresu T.J. Sokol Vysoké Mýto
e-mail: monikasvob@email.cz

Pozvánka
na

přátelské setkání cvičitelů
v
Čenkovicích v Orlických horách

20.-22.3.2015

termín:
nástup:

v pátek 20.3.15 od 17,00 hodin

ukončení:

v neděli 22.3.2015 v odpoledních hodinách

místo:

Čenkovice, ubytovna, č.p. 65

cena ubytování: 200,-/240,- Kč/noc (dle počtu účastníků)
doprava:

vlastní

stravování:

z vlastních zásob, popř.restaurace

s sebou:

běžecké nebo sjezdové lyže, saně, vhodnou sportovní obuv, přezůvky,
dobrou náladu, hudební nástroje

program:
pátek :
sobota :

příjezd po 17.hod., společné posezení a předávání zkušeností ze sokolské
praxe. Večeře a vínečko z vlastních zdrojů, kytary, zpěv.
po vydatné snídani (opět z vlastních zdrojů) vyrážíme na celodenní výlet
na běžkách (sjezdaři na sjezdovku).
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neděle :

Večer společné posezení při kytarách, zpěv, hry
volný program

Pokud máte chuť prožít příjemný víkend na horách a
s kamarády, neváhejte a přihlaste se.

popovídat si

Přihlášky zasílejte na e-mail župy do 13.3.2015: kancelar@zupa-pippichova.eu
informace:

bližší informace získáte na tel. 466 511 533 u ses. Klimplové

V pátek 20.3.2015 nás bude očekávat ses. Růža Dobroucká, č.tel. 607 953 466

Ubytování Čenkovice-ubytovna, Čenkovice č.p. 65, 56164
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
medaili, kdy mu unikl finálový zápas o zlato s francouzským
závodníkem černé pleti jen o vlas (vlastně o jediný bod)

T.J. SOKOL HLINSKO
Mistrovství republiky v Karate
Oddíl karate Hlinsko TJ.Sokol se zúčastnil V. Mezinárodního
Mistrovství České republiky ČABK 2014, konaného v Praze
2. listopadu 2014.
Z této soutěže si odnesl Michal Kyncl 3. místo bronz
v kategorii kata Masters mladší a 3. místo bronzovou
medaili v kumite zápas Masters mladší a Miloslav Zdražil 3.
místo bronzovou medaili v kumite zápas Masters starší.

Úžasný úspěch Oddílu karate Hlinsko
Miloslav Zdražil a Michal Kyncl
obdrželi titul nejlepší karatista
České asociace BUDO (bojového karate) ČABK za
rok 2014 za medailová umístění na Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa WUKF 2014

Mistrovství EVROPY v KARATE Itálie Verona.
Špičkový Oddíl karate Hlinsko cvičící v sokolovně je i
členem TJ Sokol Hlinsko, již odchoval mnoho úspěšných
bojovníků, trenérů i závodníků na úrovni republiky i světa,
opět slaví úspěchy.
Dva z jeho řad, Michal Kyncl a Miloslav Zdražil, trenér
oddílu, se nominovali na Mistrovství Evropy v karate, které
se v tomto roce konalo v Itálii, a to v krásném historickém
městě Verona, od 11. do 15.6. 2014.

Oddíl karate Hlinsko od září provádí nábor nových členů
Na této úžasné akci startovalo více jak jedenáct set
z řad dětí, dorostenců i dospělých.
závodníků z 26 států. Našim závodníkům se opravdu hodně
dařilo. V kumite (zápas) kategorie másters mladší vybojoval zdrazil.karate@email.cz
725 601 649
Michal Kyncl úžasný boj se současným mistrem světa a získal
2. místo a stříbrnou medaili. Stejně tak Miloslav Zdražil, který http://www.karatehlinsko.mzf.cz
v další kategorii másters vybojoval 3. místo a bronzovou
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Hostem byl starosta T. J. Sokol Dolní Újezd Ing. Miroslav
Lipavský. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 týmů.
Při zápasech všichni bojovali a „rvali se“ o každý bod
volejbalista nevolejbalista, určitě i díky vzájemnému
Vánoční turnájek v přehazované
hecování. Některé zápasy byly vyrovnané, v jiných bylo znát,
V sobotu 20.12.2014 jsme pořádali tradiční vánoční kdo má navrch. Přesto myslím, že jsme si užili společně
přehazovanou.
strávený čas.
I přesto, že před Vánoci každý někam spěchá, nestíhá a Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje a už se
peče, našel se dostatek sportovních nadšenců, kteří si těším na 5. ročník.
Jana Rejmanová
udělali čas na sebe a hlavně své děti.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Především malé volejbalistky se chtěly pochlubit a
ukázat, jak už jim to s míčem jde - a kde jinde by jim to
mělo jít lépe než přímo při hře s některým z rodičů.
Přihlásit do turnaje se mohla každá volejbalistka, která
tento školní rok chodí do 1. - 4. třídy, jen měla za úkol si
k sobě sehnat alespoň další 2 ochotné hráče (rodiče,
prarodiče, sourozence…). Týmy byly tedy minimálně
tříčlenné, název týmu si mohl každý zvolit dle své
fantazie.
Velikost hřiště i výška sítě odpovídala pravidlům v KP
přehazované, stejně tak pravidla samotné hry.
V hale jsme se sešli v 13.15, kdo mohl, přiložil ruku k
dílu a tak jsme mohli ve 14.00 odpískat začátek prvního
zápasu. Týmů se přihlásilo celkem 15, počet tak akorát
na 2 základní skupiny (v jedné 8 týmů, ve druhé 7). Po
dohrání základních skupin se bojovalo ve 4 finálových
skupinách o konečné umístění. Kdo zrovna nehrál, mohl
načerpat sílu na balkóně, kde byly připraveny stoly s
napečenými dobrotami, a také doplnit tekutiny v baru
Mirka Makovského.
V pohodové atmosféře uběhly 3 hodinky jako voda a
nás čekalo závěrečné vyhlášení. Pro každou malou
volejbalistku byl připraven malý balíček s krásným
hrnečkem a nějakou tou dobrotou.
Myslím, že není důležité, kdo kolik bodů vybojoval a na
jakém místě skončil, ale dobrý pocit z toho, že jsme
společně strávily pěkné sobotní odpoledne.
Děkuji všem, kdo pomohli, našli si čas a přišli.
Petra Vašková

4. ročník Silvestrovského volejbalového
turnaje
I když jde o turnaj silvestrovský, letošní datum bylo již
21.12.2014. A opět šlo o turnaj hojně obsazený. Jako každý
rok proti sobě hrály čtyřčlenné týmy složené pouze
5. ročník Vánočního volejbálku pro všechny
z volejbalistek od mladších žákyň až po juniorky, které
vyzývaly týmy složené pouze z rodinných příslušníků. Už popáté se sešli všichni příznivci volejbalu

v tělocvičně základní školy. Datum tentokrát vyšlo na
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sobotu 27. prosince, takže i pracující měli šanci přijít načerpat vyplavené vitamíny a doplnit hladová bříška
vysportovat svá vánocemi upravená těla .
do hostince Na Rovinku. I přesto, že bylo veselo a
všichni se bavili, náladu všem kazilo, že na jídlo jsme
Letos to od začátku vypadalo s účastí tradičních hráčů
čekali až 3 hodiny. Stoly myslím byly doslova okousané,
všelijak – zranění, nemoce, dovolené, jiné povinné
někteří boj o jídlo dokonce vzdali . Škoda, protože
vánoční činnosti. Nakonec ale do haly přišlo 28
jinak to bylo krásné sportovní odpoledne. I tak si to ale
pohybuchtivých sportovců, kteří byli rozděleni do 7
všichni určitě užili.
týmů, vždy 2 muži a 2 ženy v každém z nich.
Od 4 hodin začaly boje na všech třech hřištích. Hrálo se
na 20 minut čistého času a mezi zápasy byly
pětiminutové pauzy. A jelikož každý tým sehrál
6 zápasů, vyšla z toho pořádná dávka sportu. Boje to
byly jako každý rok líté, a jak se každý přesvědčil, nikdo
neměl výhru jasnou předem. Komu se jeden zápas
dařilo, v dalším měl větší či menší problémy. K vidění
byly krásné volejbalové akce, dokonce i mnoho diváků
nás přišlo letos poprvé podpořit. Člověk by neřekl, že
většina účastníků jsou pouze rekreační volejbaloví
hráči.
Aby sportovci neumřeli hlady, každý přinesl z domova
něco dobrého na zub. Nechybělo ani občerstvení
tekuté, i to s vysokým obsahem vitamínu B .
No a jak to všechno dopadlo? Týmy byly vyrovnané
opravdu neuvěřitelně- o 5. a 6. místě rozhodovalo 8
setin ve skóre, o vítězi dokonce jedna jediná setina. A
tady jsou výsledky.
1. J. Rejmanová, I. Šplíchalová, L. Křivohlávek, F. Ropek
2. G. Vanatová, T. Králová, Hoang Vu Huy, V. Unzeitig
3. P. Rejmanová, M. Ropková, M. Fait, P, Faltys
4. Š. Králová, M. Macáková, Míra, V. Vašek
5. V. Rožková, K. Rejmanová, T. Kotyza, J. Kolčava
6. M. Šplíchalová, Ivča , J. Limanovský, Robert
7. M. Lázničková, L. Rejmanová, M. Černý, P. Král

T.J. SOKOL CHRUDIM
48.ročník Memoriálu M.Brdíčkové –
Šplíchalové a 3.ročník župního přeboru
Jaroslava Šplíchala ve sportovní gymnastice
v Chrudimi.
Chrudimačky mají opět zlatý pohár.
14. 12.2014 pořádal oddíl Sportovní gymnastiky T.J. Sokol
Chrudim ve sportovní hale tradiční závod ve sportovní
gymnastice žen. Tento závod se koná v duchu vzpomínek na
zakladatele a výborného trenéra sportovní gymnastiky
v Chrudimi pana Jaroslava Šplíchala, který 22.9.2011 tragicky
zahynul. Byl to bratr Mirky Brdíčkové-Šplíchalové bývalé
reprezentantky a olympioničky, na jejíž počest začal pořádat
před 48 lety její Memoriál. Rozhodli jsme se v jeho úžasné
práci pokračovat dál.

Memoriál je dvojboj ve cvičení na přeskoku a

Myslím, že účastníkům se turnaj líbil a umístění je jako bradlech. V kategorii juniorek byla druhá za gymnastkou ze
každý rok nedůležité, každý si odnesl nějakou tu Sokola Kolín naše výborná závodnice Kateřina Doležalová.
odměnu za snahu a dřinu. Následně jsme se přesunuli Mezi staršími žákyněmi byla nejlepší a zvítězila naše
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medailistka z přeboru republiky Zuzana Malinská. Obě
SLATIŇANSKÝ VĚNEČEK
tvořily družstvo, které nakonec zaslouženě vyhrálo a
obdrželo zlatý pohár. Na druhém místě byla děvčata ze
Kurzy tance a společenského chování, které každoročně
Sokola Hradec Králové a třetí ze Sokola Pardubice I. I
pořádá T.J. Sokol Slatiňany, vyvrcholily v prosinci
v mladších žákyních jsme měly malé závodnice. Bronzovou
závěrečným
„VĚNEČKEM“.
medaili vybojovala Sára Kulhavá a Bára Šimonová skončila
Pod vedením tanečních mistrů
na 8.místě.
Mirky Hrstkové a Pavla
Ihned po ukončení tohoto memoriálu byl zahájen
Stejskala a tónů výborné
3.ročník župního přeboru Jaroslava Šplíchala pro nejmladší
kapely „Chorus“ se mladé
závodnice v trojboji přeskok, bradla a nízká kladina.
taneční
páry
rozloučily
V kategorii ročník 2006 jsme měli želízko v ohni
s kurzem 2014. Zpestřením pro
Karolínu Horníkovou, které zacvičila bezvadně a
frekventanty bylo předtančení
s přehledem zvítězila.
souboru Formani, kteří do
svého vystoupení zapojili i
Myslím, že naše děvčata výborně reprezentovala náš
vlastní účastníky tanečních.
oddíl T.J.Sokol Chrudim po celý rok a Jarda Šplíchal by z nás
Můžeme se těšit na další
měl radost. Chtěla bych poděkovat i trenérkám, které se o to
ročník,
který
bude
zasloužily Simoně Linkové, Soně Brožové a Pavlíně Malinské.
zahájen začátkem měsíce září
letošního roku.
Simona Linková

T.J. SOKOL SLATIŇANY
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Mirek Lebduška-text Stanislav Hájek- foto

Avizované akce sokolských jednot a župy
8. 03. 2015
20.-22.03.2015
21. 03. 2015
11. 04. 2015
11. 04. 2015
18. 04. 2015
16. 05. 2015
16. 05. 2015
19. 05. 2015
06. 06. 2015
20. 06. 2015
24. 10. 2015

T.J. Sokol Jevíčko
Čenkovice
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Litomyšl
Pardubice
T.J. Sokol Vysoké Mýto
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
T.J. Sokol Česká Třebová
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Radčice
T.J. Sokol Vysoké Mýto

Župní přebor ve florbalu – MŽ
Zimní setkání cvičitelů
„Prodanka“ divadlo K. Pippicha Chrudim
Soutěž ZZZ
Výbor župy
Soutěž všestrannosti
Soutěž v LA
Oslavy 130 let založení T.J.
Slatiňanské pozastavení – „Formani“
Soutěž smíš. družstev – volejbal
soKolní výlet
Oblastní sraz cvičitelů žactva

Kalendář sokolských výročí.
Únor:
1. 2.1899 V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu
v mužských TJ. ( první ženská družstva byla v TJ. Sokol Vyšehrad a TJ. Sokol Frenštát pod
Radhoštěm Od roku 1898-9 získaly ženy vlastní samosprávu v rámci TJ. a v r. 1890 bylo v
Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892 byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy
žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen rychle stoupal. První veřejné cvičení
žen uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské složky v Sokole převýšily
početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské tělovýchovy.
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2.2.1908 byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho sídlo
přeloženo do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské
organizace v Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.
3.2.1919 byl na žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do Bratislavy,
aby zabránil srážkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila československá
armáda z legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských bojišť. Pluk tvořilo
celkem 2480 bratří v kroji.
3.2.1944 byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen významný sokolský pracovník František
Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev na MS r. 1922, člen
vítězného družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha republice“, cvičené
na X. všesokolském sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské odbojové skupiny
„ JINDRA“. Narodil se 15. 2. 1896.
10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a založení
sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
22.2.1941 byl v Brandenburgu u Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

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 . POZOR! Vždy musí být uveden autor.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu, lebduska.mir@seznam.cz
Jakékoliv jiné úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.
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Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 2. 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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