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www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Výbor župy se koná v sobotu 11.4.2015 od 9,30 h
Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 95, hlavní jídelna menzy
Prezence: od 9 hodin
Zasedání Výboru župy se účastní vyslanci (nebo náhradníci vyslanců) ze všech tělocvičných jednot, kteří byli
zvoleni na valných hromadách tělocvičných jednot. Účast vyslanců je v souladu se Stanovami ČOS povinná.
Na výboru župy je možné ocenit zasloužilého či jinak významného člena jednoty. Žádost je nutné podat do
10. 3. 2015, aby ji mohlo projednat předsednictvo župy na svém zasedání 12. 3. 2015.
Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy budou na jednoty zaslány nejpozději do 27. 3. 2015
v elektronické podobě.

 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
- Statistický výkaz T.J. k 1.1. 2015 ……………………..………………….….. do 10. 3. 2015
- Evidence členské základny (seznam členů) …………………………….… do 10. 3. 2015
- Výkaz vzdělavatelská činnost T.J. za rok 2014……………….………….. do 10. 3. 2015
Tyto výkazy se zasílají v elektronické podobě.
 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
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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.
 Pojištění.
Jak jsme Vás již dříve informovali, předsednictvo župy zajistilo nabídku na hromadné pojištění majetku
a odpovědnosti všech jednot sdružených v Sokolské župě Východočeské-Pippichově. Základem pro tuto
aktivitu byla myšlenka, že pokud se spojíme a budeme poptávat pojištění hromadně, podaří se nám
dosáhnout lepší a výhodnější nabídky. Troufáme si tvrdit, že se nám to podařilo a několik srovnání
s individuálními nabídkami jednot to potvrzuje. Na základě výběrového řízení zvítězila z pěti pojišťoven
Česká pojišťovna, a.s., která nabídla pro nás nejvýhodnější poměr ceny pojistného a rozsahu pojistného
krytí.
Nabídka pojistné smlouvy obsahuje pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnost
(podrobný přehled pojištěných rizik jsme zaslali všem jednotám dopisem (e-mailem) společně s
přihláškou k pojištění). Abychom mohli vše administrativně zpracovat, župa bude tzv. pojistníkem a
jednoty tzv. pojištěnými.
Placení pojistného bude rozděleno na dvě části:
1. pojistné za pojištění nemovitého majetku (týká se 30 jednot, které vlastní nemovitý majetek)
Výše pojistného se počítá podle vzorce uvedeného v dopise.
2. pojistné za movitý majetek + odpovědnost (týká se všech 68 jednot, které jsou sdruženy v naší župě)
Výše pojistného za toto pojištění je daná paušálem a bude hrazeno podle následujícího klíče:
jednota vlastnící nemovitý majetek – 1000 Kč, jednota bez nemovitého majetku: 500 Kč.
Pozor! V tuto chvíli jsou to předpokládané maximální hodnoty. Pokud se přikloní k hromadné pojistce
většina jednot, pojistné za tuto položku klesne.
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů a úrazové pojištění zůstává pojištěno centrální pojistkou ČOS.
Vážené sestry, vážení bratři, zvažte prosím tuto naši nabídku s velkou zodpovědností. Zejména pojištění
odpovědnosti za škody je v dnešní době velmi důležité. Může se Vám zdát, že pokud cvičíte
v pronajatých prostorách a vykonáváte svoji cvičitelskou a trenérskou práci jako dobrovolnou a ještě
navíc zdarma, že toto pojištění nepotřebujete. Není tomu tak. Právní odpovědnost z naší činnosti
existuje, a je nutné se na tato rizika pojistit.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na br. Jana Duffka, člena PŽ (736 763 374) nebo ses. Lenku
Pařízkovou, tajemnici (725 485 885).
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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INFORMACE Z ČOS

Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS
Komise pro práci s mládeží a seniory
Vyhlašuje soutěž pro mládež

„ Naše sokolovna“
Rok sokolské architektury
Žákovské družstvo se svým cvičitelem popíše příběh své sokolovny:
vznik, historii, zajímavosti, vypracuje výkres nebo foto sokolovny
formátu A4 ( nejméně 2 strany A4 textu) zašle v obálce s názvem:
SOUTĚŽ NAŠE SOKOLOVNA do 30.4.2015 na adresu:
Vzdělavatelský odbor ČOS
Soutěž „Naše sokolovna“
Tyršův dům - Újezd 450/50
118 01 Praha 1 – Malá Strana
V práci uveďte: jména a příjmení zpracovatelů, rok narození, adresu, jednotu, župu, jméno
vedoucího, jeho adresu, kontaktní spojení na něj /mail, mobil/. Zároveň tuto práci zašlete emailem na adresu zpodlipneho@volny.cz, bude-li v elektronické podobě.
Soutěž je vyhlašována pro doporučený věk 8 - 15 let. Soutěžit může za každou tělocvičnou jednotu
jedno družstvo (neurčujeme počet dětí v družstvu).
Z vybraných prací bude zpracován sborník a uspořádána výstavka. Pět nejlepších kolektivů bude
odměněno zajímavým pobytem v Praze (nutno počítat s finanční spoluúčastí - bude specifikováno
podle finančních možností VO ČOS). Všichni účastníci dostanou Pamětní list.
V Praze dne 9.2. 2015.

Mgr. Jitka Viktorínová, v. r.
předsedkyně komise

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.
vzdělavatel ČO
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
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ODBOR SPORTU

Výzva pro vedoucí sportovních oddílů naší župy
Na výboru župy proběhne vyhlášení nejlepších sportovců naší župy za minulý rok. Prosíme
vedoucí oddílů o nahlášení kandidátů (jednotlivců i celých kolektivů), nejlépe mailem na adresu
zupniodborsportu@seznam.cz.

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Sestry a bratři,
koncem minulého roku obdržely všechny tělocvičné jednoty župy Výzvu ke spolupráci na almanachu župy s přiloženým
dotazníkem pro doplnění základních údajů o své jednotě od založení do současnosti. K požadovanému termínu,
31. ledna 2015, jsme obdrželi pouze 19 různě vyplněných dotazníků z 68 T. J. župy. DĚKUJEME ! Možná se podaří
některé jednotě ještě zpracovat údaje do dotazníku a zaslat na župu, případně poskytnout nějaké jiné materiály.
T. J. obdržely také roční výkazy o činnosti. Výkaz vzdělavatelské činnosti T. J. za rok 2014 má závazný termín pro
doručení do župní kanceláře 10. března 2015. Domnívám se, že jejich zpracování není pro sokoly problém, protože vše
použijí pro hodnocení činnosti jednot na valných hromadách.
V letošním roce je několik významných událostí v ČOS i naší společnosti, kterým by měly T. J. Sokol věnovat pozornost a
zúčastnit se jich, popř. některé v místě svého působení přímo organizačně zajistit.

Kulturní a společenské akce ČOS
pá. – ne. 24. – 26. dubna 2015 - IX. Národní přehlídka sokolských divadelních souborů – Lázně Toušeň
so. – po. 23. – 25. května 2015 - 42. setkání sokolů v Oetzu (Folklorní soubor Vycpálkovci a Rozmarýn z T. J. Sokol
Kampa a T. J. Sokol Bubeneč)
so. – ne. 30. – 31. května 2015 - VIII. Národní přehlídka sokolských loutkových divadel – Přerov

Pietní akce
so. 7. března 2015
- * prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7.3.1850 v Hodoníně)
pá. 8. května 2015 – Den vítězství – uctění obětí II. sv. války
čt. 28. května 2015 - * prezidenta Edvarda Beneše (28. 5. 1884 v Kožlanech)
čt. 18. červen 2015 – Resslova ul. v Praze – pietní akt na paměť parašutistů z II. sv. války
čt. 3. září 2015
- ┼ prezidenta Edvarda Beneše (3.9.1948 v Sezimově Ústí)
po. 14. září 2015
- ┼ prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (14.9.1937 Lány)
květen, červen, říjen, listopad 2015
– pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové války a totalitního režimu
čt. 8. říjen 2015
– Památný den sokolstva (viz samostatný článek)

Další akce
st. 28. říjen 2015

–vznik ČR v roce 1918

Rok 2015 byl vyhlášen ČOS Rokem sokolské architektury - 90. výročí otevření Tyršova domu - realizovat některé akce
akce:
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- soutěž pro děti
„Naše sokolovna“
- pá 11. září 2015

– viz další informace, přihláška do soutěže
- Noc sokoloven by měly jednoty uspořádat zajímavou formou pro děti a mládež
nejen z odboru všestrannosti, ale také sportovních oddílů (historie sokolovny, sportovní hry,
přenocování v sokolovně atd.)

8. říjen –Památný den sokolstva
Měl by to být den nás všech. Den, kdy nejen vzpomínáme na dílo, oběti a vítězství těch, kteří tu byli před
námi, ale také den, kdy přemýšlíme sami o sobě, o současnosti a o úkolech, které stojí před námi a kterým
se nevyhneme, chceme-li skutečně pokračovat v sokolské tradici práce pro vlast.
Jako památný den sokolstva mohl být, samozřejmě vybrán i některý další den, který nějakým způsobem
ovlivnil sokolskou činnost. 8. říjen byl vybrán proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích národa
sokolové dokazovali svou věrnost myšlence i republice a dokazovali to obětí nejvyšší – svým životem.
Nebylo to nic nového. Už v době první světové války to byli sokolové, kteří tvořili páteř tehdejšího odboje
domácího i zahraničního. Tehdejší starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner poskytl peníze ze sokolské pokladny
pro práci zahraničního odboje – a jak je známo, sokolové tvořili naprostou většinu v československých
legiích na frontách ve Francii, Itálii a především v Rusku. Někteří z nich po návratu znovu dobrovolně
narukovali, aby pomohli ubránit a vytvořit státní hranici s Maďarskem na jižním Slovensku.
Netrvalo to dlouho – pouhých 20 let a byli to znovu sokolové, kteří se zapojili do obrany republiky,
demokracie a svobody.
Karl Herman Frank se vyjádřil docela lapidárně: „Ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu
ony živly, které zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech oborů. Sokolská organizace se stala shromaždištěm
otevřeného i tajného odporu proti Říši!“
Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil v Norimberku při procesu s válečnými zločinci doslovně:
„Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět, to by byla zrada!“
Oba měli pravdu – sokolové bez ohledu na politickou příslušnost se energicky zapojovali do odboje.
K prvnímu rozsáhlému zatýkání sokolů došlo bezprostředně po 15. březnu, další po vypuknutí války 1. září
1939, k nejhoršímu došlo po nastoupení nového říšského protektora Reinharda Heydricha. 28. září 1941
bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni představitelé Obrany národa, mezi nimi i vůdce sokolského
odboje Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké razii, při které byla pozatýkána
většina sokolských činovníků jak v ústředí ČOS, tak i v župách. Následující den, 8. října byla Heydrichem
oficiálně rozpuštěna ČOS a konfiskován majetek. K dalším obětem z řad členů Sokola došlo po úspěšném
atentátu na Heydricha, i na válečných frontách.
Starší členové Sokola dnes o tomto tragickém období v historii Sokola vědí dost, mladí málo a veřejnost si
dnes podobných událostí v minulosti jaksi záměrně nevšímá. Památný sokolský den by se měl stát
mementem v sokolském životě a cíleným upozorněním veřejnosti na činnost Sokola a jeho význam pro
dnešek. Má-li tato snaha mít úspěch, musíme se zapojit všichni – pořádáním pietních aktů, akademiemi,
dálkovými pochody, výlety a zájezdy na památná místa, přednáškami a kulturními akcemi, výzdobou
sokolských vývěsních skříněk, články v místním i celostátním tisku – prostě vším, co si vymyslíme a čím
můžeme prezentovat před dnešní veřejností sokolskou myšlenku a činnost.
Na každé sokolovně by měla vlát vlajka a stálo by za to požádat obecní úřady a radnice, aby mohly být
sokolské prapory vyvěšeny i tam. Úsilí o zařazení 8. října mezi památné dny našeho státu nemůže mít
úspěch, nezapojíme-li se všichni podle svých sil a možností.
Jarina Žitná
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LOUČÍME SE S PRODANKOU
Jeden z nejúspěšnějších projektů vzdělavatelského odboru ČOS bude končit.
Prodaná nevěsta lidová hra se zpěvy, které budete určitě rozumět, jak zní celý
název, byla nastudována sokolskými soubory v režii Bohumila Gondíka jako
jednorázová akce pro uvedení na XV. Všesokolském sletu v Praze. Avšak hned po
premiérách na domovských scénách začala žít svým vlastním životem. Pro velký
zájem její cesty vedly do téměř vždy vyprodaných sokoloven, divadel a kulturních
domů po celé republice. Téměř již padesát repríz, potlesk ve stoje na závěr
vystoupení a pochvalné hodnocení kritiků, říká mnohé o tom s jakým nasazením
se čtyři amatérské, sokolské soubory k celé akci postavily. Nám může dělat
radost, že z téměř 70. členného ansáblu byla téměř polovička účinkujících z
našeho Národopisného souboru Formani ze Sokola Slatiňany.
Derniéra „Prodanky“ v rámci naší župy, je beznadějně vyprodaná a bude
uvedena v chrudimském divadle Karla Pippicha 21. 3. 2015.
Účinkujícím patří poděkování a my si můžeme přát: jen více takových projektů,
které celému sokolství dělají dobré jméno.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL NASAVRKY
Sokolská zima v Nasavrkách
Letošní zimu jsme zahájili tradiční trojicí akcí – volejbal, test
hraček, vejšlap. Na první z nich volejbalový deblový turnaj se
účastníci sešli v sobotu 28. prosince. Po urputných bojích
vybojoval 1. místo Radek Bureš a Vojta Koudelka.

Vánoční vejšlap se sluncem v zádech si nenechalo ujít cca 40
malých i velkých turistů. Promrzlé poutníky příjemně
překvapilo občerstvení „U Sokola“ nedaleko Lupoměch.
Turistické odpočívadlo se na nedělní odpoledne proměnilo,
díky Vláďovi Ž., na útulnou občerstvovnu. Horké nápoje,
cukroví, křížaly a teplé posezení přišlo vhod všem
účastníkům vejšlapu. Konec roku 2014 patřil také cyklingu.
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Tradiční Vánoční a Silvestrovská jízda měly opět pozitivní
ohlas. První větší akcí roku 2015 byl Sokolský ples. Zaplněná
sokolovna tančila za doprovodu skvělé skupiny Chorus a
tleskala mažoretkám T.J. Sokol Chrudim. Bohatá tombola
byla třešničkou na vydařené akci. Velký dík patří všem
sponzorům!

Na poslední březnovou sobotu připravujeme 2. dětský
badmintonový turnaj. Velmi aktivní je také cykling pod
vedením H. Rydla a H. Hotové a kolistika V. Žemličky. V pátek
13. února proběhla skvělá Narozeninová jízda s posezením.
Vedle pravidelných hodin, o které je trvale vysoký zájem, se
zájemci sejdou na cyklingovém maratonu s projekcí.

Neděle 8. února patřila dětem. Tradiční karnevalové veselí
v netradičním provedení zajistily cvičitelky žákovských
kategorií pod vedením Pavly Janečkové. Necelé dvě hodiny
děti tančily, soutěžily, závodily a hlavně, skvěle se bavily.

Na závěr připomínáme, že v květnu nás čeká jubilejní 40.
ročník Malé ceny Nasavrk, 30. května si pobloudíme na
kolech při 3. ročníku Nasavrcké bludičky. A na sobotu 6.
června chystáme župní přebor ve volejbalu smíšených
družstev. Těšíme se na Vaši účast! Veškeré informace a
podrobnosti k akcím viz vývěsky a web jednoty.
Ondřej Pavlík
www.sokol-nasavrky.wz.cz.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

V podvečer 11. února jsme se setkali s cestovatelem M.
Šimíčkem. Skvělý vypravěč zaujal povídáním o zimním
přechodu Bajkalu cca třicet posluchačů. Je dobré slyšet, jak
se žije jinde. Na úspěšnou cestovatelskou přednášku určitě
navážeme a budeme se těšit na vaši účast.
Pátek 27. února patřil valné hromadě jednoty. V novém roce
také pokračují všechna pravidelná cvičení a tréninky. Zimní
tradicí se stávají taneční pro dospělé pod vedením Evy
Tumpachové. Nenápadně se rozrůstá oddíl badmintonu. Žáci
a žákyně trénují na dvou pátečních trénincích. Dospělí se
schází nejen v tradičním nedělním termínu, ale pravidelně se
začíná scházet i nová skupina badmintonistů. Volejbalisté a
volejbalistky v přestávce mezi podzimní a jarní částí sezóny
pilují techniku a nabírají fyzičku do dalších mistrovských bojů
v krajské a okresní soutěži.
Čekání na jarní sezónu si krátí děvčata účastí na
tradičním turnaji O pohár hejtmana Pardubického kraje. A
opět bodují! Vyhráli svoji skupinu a těší se na další boje o
pohár. Budeme jim držet palce! V plném proudu je také
soutěž volejbalových dorostenek. Svými výkony rozhodně
nedělají nasavrckému sokolu ostudu a bojují o stupně vítězů.
A co nás čeká?
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soutěžích o ceny, při výrobě zvířátek z balónku a
nebude zapomenuto ani na občerstvení. Odměnou
pořadatelů budou jako vždy úsměvy a spokojenost na
dětských tvářích.

30. března 2015
v sokolovně pořádá od 19:00
BESEDU S BÁSNÍKEM JIŘÍM ŽÁČKEM. Večerem bude
provázet galeristka a autorka divadelních her PhDr.
Viktoria Hradská a výběr z jeho díla přednese herečka a
Divadelní a tábornický moderátorka Českého rozhlasu Vltava Jana Trojanová.
Beseda bude doplněna Olgou Vašíčkovou hrou na
soubor POHODA
klavír.

T.J. SOKOL SLATIŇANY

ze Sokola Slatiňany

navazuje na svoji činnost
z minulých let a připravuje v nejbližší době
v slatiňanské sokolovně dvě společenské a
kulturní akce:
28. března 2015
zve do sokolovny od 16:00 hod.
na tradiční a oblíbený DĚTSKÝ KARNEVAL děti s rodiči,
prarodiči a přáteli v maskách i bez masek. Veselit a
bavit se budou děti při hudbě, napínavých rozverných

Český spisovatel, překladatel, básník, sběratel
a tvůrce aforismů Jiří Žáček (* 1945 )
Se narodil v Chomutově, dětství prožil v Kadani Prunéřově a v jihočeských Strakonicích. Vystudoval
Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni (1959–
1963) a stavební fakultu ČVUT v Praze (1963–1970). Po
tříleté praxi na vodohospodářské správě v Benešově u
Prahy dezertoval od inženýrství k literatuře. Do roku
1991
pracoval
jako
redaktor
nakladatelství
Československý
spisovatel,
necelý
půlrok
v
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nakladatelství Carmen, v letech 1992–1994 v časopise
Vlasta. Od té doby je spisovatelem na volné noze. V r.
2011 dostal v Bratislavě za své básnické dílo Cenu Jána
Smreka a zařadil se tak k laureátům této prestižní
slovenské ceny, jakými byli a jsou např. Tomas
Tranströmer, Ludvík Kundera, G. Ajgi, R. Kunze, F.
Mayröckerová nebo M. Matevski.
Závěrem večera proběhne autogramiáda.
možnost také zakoupit si autorovy knížky.

Tentokrát „ KRAJEM S VŮNÍ SLIVOVICE“. Akce bude
pořádána dne 20. 6. 2015 a je otevřená pro sokoly a
širokou veřejnost župy Východočeské - Pippichovy a
pardubického kraje, zaměřená na volnočasové
aktivity, propagaci Sokola a regionu, určená pro
všechny věkové kategorie.

Bude

T.J. SOKOL HOLICE
Překvapila nás smutná zpráva z Holic. Navždy nás 3.
února 2015 opustila ses. Anna Dvořáková, velká Sokolka,
obětavá
organizátorka
sokolských
sletů,
župní
zdravotnice, bývalá členka předsednictva župy,
jednatelka holického Sokola a členka oddílu historických
kol, která se mimo jiné, nemalou měrou, zasloužila o
rekonstrukci sokolovny v Holicích. Znali jsme naší
oblíbenou Aničku jako Sokolku s laskavým srdcem a
všem nám bude velice chybět.
Rozloučení proběhlo se sokolskými poctami 9. února
v kostele svatého Martina v Holicích.
Čest její památce.

Marián Rohlík

T.J. SOKOL RADČICE

Tělocvičná jednota Sokol Radčice byla pověřena
pořádáním VII. ročníku sportovní, turistické a kulturní
akce
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na výhře podílel Radek Krajcigr, jenž zaznamenal čtyři
branky.
Sokoli tak zvládli důležitou bitvu a můžou své síly
soustředit na tu ze všech nejdůležitější! 28. února se
totiž bude v posledním kole základní části v Pardubicích
v zápase mezi Sokolem a Ostravou rozhodovat o
posledním postupujícím do play off!
Ohlasy trenérů
Michal Matoušek (Bohemians): Chybělo nám nasazení,
bojovnost a navíc jsme asistovali u šestnácti gólů. Dnes
Florbal Pardubice vítězil – popere se o
jsme nemohli vyhrát.
postup do play off!
Martin Czeczinkar (Pardubice): Viděli jsme tvrdé utkání
a bojovný výkon našeho týmu. Dnes při nás konečně
Čtyřgólový Krajcigr sestřelil Bohemku,
stálo i štěstí a výborný výkon gólmana, to nám přineslo
Sokol zvítězil 9:7!
tři body. Těšíme se na poslední utkání základní části u
Před jednadvacátým kolem se mohli pražští Bohemians nás v Pardubicích. Děkujeme hráčům za týmový výkon.
pyšnit úctyhodnou sérií dvanácti výher ze třinácti Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu
pokusů. Vše ale jednou končí – vítězné počínání nebo facebook.com/sokolpardubice.
domácích zastavil pardubický Sokol, který na Děkance
dokázal po přestřelce zvítězit 9:7. Výraznou měrou se

T.J. SOKOL PARDUBICE
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Avizované akce sokolských jednot a župy
8. 03. 2015
20.-22.03.2015
21. 03. 2015
21. 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
25. 07. 2015
30. 7-2.8. 2015
22. 08. 2015
27. 09. 2015
05. 10. 2015
24. 10. 2015

T.J. Sokol Jevíčko
Čenkovice
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Slatiňany
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 Klášterec n.O.
KNAC Ružoberok
T.J. Sokol Radčice
T.J .Sokol Klášterec n.O.
T.J. Sokol Klášterec n.O.
T.J. Sokol Vysoké Mýto

Župní přebor ve florbalu – MŽ
Zimní setkání cvičitelů
„Prodanka“ divadlo K. Pippicha Chrudim
Dětský karneval
Beseda s básníkem Jiřím Žáčkem
Soutěž ZZZ
Výbor župy
Soutěž všestrannosti
Soutěž v LA
Oslavy 130 let založení T.J.
Slatiňanské pozastavení – „Formani“
Soutěž smíš. družstev – volejbal
Rock-sport Party
Okolo Liptova
30.ročník Setkání historických vozidel
Horská cyklistická časovka
Běh údolím Orlice – župní přebor
Oblastní sraz cvičitelů žactva

Kalendář sokolských výročí.
Březen:
4.3.1827

se ve Štýru (Rakousko) narodil MUDr. Eduard Grégr, významný český politik,
spoluzakladatel Sokola, majitel přední pražské tiskárny „Dr Eduard Grégr a syn“, ve které
byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním
mladočechem. Zemřel 1.4.1907.

5.3.1862

se v Praze, v tělocvičně Malypetrova ústavu, konalo první cvičení Sokola Pražského

7.3.1850

se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
republiky, člen Sokola od r. 1884. Zemřel 14.9.1937.

10.3.1948

tragicky zahynul, za podivných okolností, populární ministr zahraničí Jan Masaryk.
Objasnění smrti bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka se v minulosti
věnovalo několik týmů, které vždy uzavřely vyšetřování s nejednoznačným
zjištěním. Až profesor Jiří Straus po mnoha experimentech jasně určil, že Janu
Masarykovi musel v roce 1948 z okna dolů na dvůr někdo „pomoci“. Díky své
metodě také vypočítal, že nejspíš šlo o jednoho velmi silného a trénovaného muže.
Tedy jinými slovy: byla to vražda. Definitivní verdikt však musí vynést soud. (Citace
z Hospodářských novin č. 1/2010, příloha Víkend, str. 8-15). Autor Jiří Straus je
prorektorem pro vědu a výzkum a současně i vedoucím katedry kriminalistiky na Policejní
akademii v Praze. Působí rovněž jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky,
vypracoval více než 400 znaleckých posudků. Působí doma i v zahraničí.

Československé

8.-13.3.1918 v bojích u Bachmače svedly velký boj československé legie, ve kterých bylo mnoho
sokolů. Bylo to na počátku cesty čs. legií přes Sibiř do vlasti. Když čs. Legie ustupovaly
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z Ukrajiny, byly ohrožovány Němci, postupujícími od Kyjeva . Dva pluky legionářů
zadržovaly Němce před Bachmačí tak dlouho, dokud tudy projely poslední vlaky s legionáři,
až pak ustoupili. Padlo 90 a zraněno bylo 200 legionářů.
19.3.1845

se narodila ve Lvově Klemeňa Hanušová, první náčelnice a cvičitelka „Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských“, který vzniknul z popudu Dr. M.Tyrše v roce 1869.

20.3.1993

zemřel v Praze doc. PhDr Boris Uher CSc,
sokolské. (1990-1992).

poslední vzdělavatel

Československé

obce

24.3.1889 při závodech lyžařů v Krkonoších tragicky zahynuli v bouři bratři B. Hanč, člen Sokola
Hrabačov u Jilemnice a V.Vrbata, místonáčelník Sokola Mřícná.
24.3.1889 se konal v Praze Valný sjezd ČOS, na kterém byla založena Česká obec sokolská a bylo
zvoleno její předsednictvo. Sokol se stal právnickou osobou a mohl tak vystupovat jako celek
doma i v zahraničí. Již téhož roku v létě se zúčastnil s velkým úspěchem mezinárodních
gymnastických závodů v Paříži.
27.3.1862 bylo v Sokole zavedeno bratrské tykání.

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.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 3. 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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