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 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.
Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy budou na jednoty zaslány
elektronicky do 27. 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).

 Valné hromady tělocvičných jednot.
Žádáme jednoty o zaslání zápisů z valných hromad, stačí v elektronické podobě.

 Pojištění.
K nabídce pojištění, kterou jsme předložili všem našich tělocvičným jednotám, se zatím
závazně připojilo 37 jednot, předběžný souhlas s pojištěním zaslalo dalších 13 jednot.
Očekáváme, že do konce měsíce března budeme znát stanovisko všech T.J. a budeme tak
moci problematiku pojištění uzavřít a zaslat vám další potřebné informace.
Stále platí, že 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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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
chceme Vám připomenout termíny několika akcí, které pořádá náčelnictvo.
11. 4. ZZZ T. J. Sokol Litomyšl
18. 4. Všestrannost T. J. Sokol Vysoké Mýto
25. 4. Soutěž střelba ze vzduchovky T. J. Sokol Lukavice (Slatiňany)
16. 5. LA T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
6. 6. Volejbal smíšená družstva T: J: Sokol Nasavrky
Zveme všechny ty, kteří se chtějí soutěží zúčastnit.
Valná hromada náčelníků a náčelnic letos opět nebude, ale na podzim připravujme setkání v zrekonstruované
sokolovně v Pardubicích. Roční zprávu dostanete na emailovou adresu jednoty.
Světlana Hoffmannová, náčelnice

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.
Uzávěrka podání žádostí o příspěvek na činnost sportovních oddílů na rok 2015 – župní granty –
je 15.4.2015.
Vlastimil Stenzl, předseda ŽOS

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Loučení s Prodanou nevěstou
V hlavě prvního náměstka vzdělavatele České obce sokolské Bohumila
Gondíka se zrodil nápad, kterému nikdo nevěřil. Nastudovat se čtyřmi
amatérskými sokolskými soubory u příležitosti oslav 150. výročí založení
Sokola a XV. Všesokolského sletu Smetanovu a Sabinovu divadelní hru se
zpěvy

PRODANÁ NEVĚSTA.
Stalo se neuvěřitelné. Hned od premiéry bylo jasné, že se Bohoušův projekt
vydařil, a na tom se shodli ve vzácném porozumění diváci i kritika. Tato
amatérská Prodanka dostávala pozvánky z celé ČR. Za odměnu si tento
osmdesátičlenný ansábl vysloužil téměř vždy vyprodané sály sokoloven,
kulturních domů nebo divadel, vynucené přídavky závěrem a dlouhotrvající
potlesk, většinou ve stoje.
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Všechno ale jednou končí a tak po téměř padesáti reprízách se rozhodli více věnovat své vlastní činnosti a s
Prodankou se rozloučit, i když je zájem i nadále. Došlo na derniéry na jejich domovských scénách a poslední
byla v sobotním podvečeru v chrudimském divadle 21.3. Nemohl jsem se této události ze zdravotních důvodů
zúčastnit, ale hned po představení mi nepřestával zvonit telefon. Jako první mi zvolal místostarosta Města
Slatiňany Víťa Kolek se slovy: "Mirku, chrudimské divadlo nic tak krásného dlouho nezažilo a hned tak dlouho
nezažije, no to byl zážitek."
Oslavy tohoto úspěchu proběhly hned po představení ve slatiňanském společenském domě, a tak jsem si
dovolil poslat této nahodilé divadelní společnosti poděkování.

Velice vážení "prodankáři", milé sestry, milí bratři,
máte za sebou jak jinak než úspěšnou chrudimskou derniéru, a to v divadle, které nese jméno skvělého
renesančního člověka, zakladatele naší sokolské župy JUDr. Karla Pippicha, jehož hry se hrály na prknech
Národního divadla. Nesmírně mne mrzí, že zdravotní handicap nedovolil, abych mohl být při této události mezi
Vámi. Jen Bůh ví, jak jsem se na tuto událost těšil.
Měl jsem tu možnost sledovat jak projekt "Sokolská prodanka" přicházel na svět. Od prvního nápadu br.
Bohouška Gondíka až po dnešní derniéru. Když jsem se poprvé dozvěděl o myšlence Prodanku nastudovat,
prohlásil jsem: "Bohouš se zbláznil." Jak sem rád, že jsem se mýlil. Bohoušku musím se Ti moc omluvit, byl
jsem hlupák!
Vy všichni jste odevzdali pod Bohoušovým vedením obrovský kus překrásné a poctivé práce. Ani o tom možná
nevíte, ale ztělesňujete a plně naplňujete sokolské filozofie, která je o přátelství, spolupráci, slušnosti,
vzájemné pomoci, o úctě k naším tradicím a lásce k domovu. Jak by řekl současník: "O tom to je".
Práci, kterou jste udělali a děláte, pro sebe, pro svoji činnost, pro jednoty, župy, ČOS a pro celé sokolské hnutí,
je v této podivné, uspěchané a rozhádané době neuvěřitelná, je již zapsána v sokolských análech a tam navždy
zůstane.
Jste bezvadní lidé "sokolíci", Vy, divadelníci ze Sokola Lázně Toušeň, Vy, liboherci ze Sokola Pyšely, Vy, sboristé
z GAUDIUM ze Sokola Královské Vinohrady, Vy, FORMANI ze Sokola Slatiňany a Ty, Bohouši Gondíku. Jste
vzorem pro naši mladou generaci, máte na ni výborný vliv a dobře ji vychováváte. Navázali jste během doby
strávené s Prodankou mezi sebou překrásná přátelství, a to i přes velké vzdálenosti, která dělí Vaše domovské
jednoty, važte si jich a rozvíjejte je. Přátelství se nedá nalézt, nikde ho nekoupíte, přátelství je dar od Boha.
Moc a moc Vám děkuji a děkuji! Jsem na vás hrdý, je mně milé, že jsem se mohl s Vámi poznat. Stejně by měla
být i Vaše města, která reprezentujete. Bylo by mi ctí, kdybych Vás všechny mohl nazývat navždycky přáteli.
Nejraději bych Vás adoptoval, jako jsem to již dávno udělal s Formany. Stali se mými dětmi.
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A přání jediné: Jen tak dál a zůstávejte takovými, jací jste.
P.S: Poděkování patří i Standovi Řídkému za to, o co všechno se zasloužil (vědí to Formani) a především za to,
že je. Děkuji i své sestře manželce za lásku, trpělivost a také za to, že je.
S úctou Váš bratr, starej Lebduška
Mirek Lebduška

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
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:
- soutěž pro děti „Naše sokolovna“ - viz další informace, přihláška do soutěže
- pá 11. září 2015
- 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.)

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL CHRUDIM

Pohádkový závod v Jičíně 15.3.2015
Chrudimské sportovní gymnastky mají první dvě zlaté
medaile v této sezóně.
V neděli 15.3.2015 odjely 4 sportovní gymnastky poprvé do
Jičína na 2.ročník „Pohádkového závodu v Jičíně“. Závodilo
přes 90 dětí od nejmladších 5-letých až po juniorky.
Bohužel pro nemoc nemohly závodit naše dvě výborné
nejstarší gymnastky, ale 15-letá Kateřina Doležalová nám
pomohla poprvé na závodech v roli nově vyškolené rozhodčí
III.třídy.
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V žákyních ročník 2005
výborně reprezentovala
náš oddíl T.J. Sokol
Chrudim Sára Kulhavá.
Zacvičila
výborně
sestavu
na kladině
s nejvyšší obtížností a na
prostných zvládla novou
sestavu na hudbu, která
se všem velmi líbila.
V celkovém
součtu
jednoznačně zvítězila
s rozdílem 2,4 bodu.
Další naše výborná
gymnastka
Karolína

Horníková potvrdila své kvality, když také zvítězila mezi
žákyněmi ročník 2006. Měla vysokou známku na akrobacii a
také zvládla těžkou sestavu na kladině a hlavně nespadla,
čímž porazila svoji dobrou soupeřku z Pardubic.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHTA

Tradiční Dětský karneval pořádal už po deváté T.J. SOKOL
Úhřetická Lhota. Děti v doprovodu rodičů a prarodičů si přišly
užít zábavné odpoledne do místního KD, který opět byl zcela
zaplněn. Děti v kostýmech pohádkových postav čekalo
mnoho soutěží o ceny. Karnevalové veselí bylo zakončeno
tombolou. Žádná maska nepřišla zkrátka, každé děcko si
odneslo nějakou výhru. Oblíbený karneval měl opět velký
úspěch nejen u dětí, ale i u široké veřejnosti.

Poprvé jely s námi na závody naše dvě nejmenší začínající
gymnastky ročník narození 2009, které trénuje paní Soňa
Brožová. Děvčátka cvičila své sestavičky na lavičce a
akrobatickém pásu a velmi se snažila. Terezka Klimešová
skončila na 12.místě a Adélka Vargová hned za ní na
13.místě. Myslím si, že pro všechny gymnastky byl tento
závod krásným zážitkem, protože ceny všem předával, kdo
jiný v Jičíně, než Rumcajs s Mankou. Start do nové závodní
sezóny se nám vydařil a do pohádkového Jičína se budeme
chtít za rok zase vrátit.
Trenérka
Simona Linková
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roce 1997 začaly zpívat Iva Říhová, Olga Vašíčková a Jana
Trojanová v Tanečním a dechovém orchestru ZUŠ Chrudim. O
rok později se k nim přidala Kamila Chaloupková a v roce
2000 byly s příchodem Michaely Šupíkové kompletní. Pod
vedením vedoucího orchestru Jaroslava Vašíčka nazkoušely
vícehlasé jazzové skladby, swingové, populární melodie, ale i
skladby dechové. Účastnily se řady soutěží (Concerto
Bohemia, Čermákovo Vysoké Mýto, celostátní soutěže
dechových i jazzových orchestrů atd). V průběhu let
těšily/těší publikum na nejrůznějších místech republiky
(např.: Mariánské Lázně, Nasavrky, Hlinsko, Litvínov, Praha,
Karlovy Vary, Chrudim, Pardubice atd.), ale i v zahraničí (Itálie,
Nizozemí, Španělsko, Polsko, Německo). Kromě koncertů
zpívaly každoročně na plesech a různých společenských
akcích. Na jaře roku 2008 odešly z orchestru ZUŠ Chrudim a
zpívaly v Big bandu Chrudim. Od roku 2009 už jako
KVINTETKY hostovaly na koncertech s jihočeskou kapelou
Stanislav Hájek- jednal Libkovanka, s pardubickou Pernštejnkou a skutečskou
Šeucovankou. KVINTETKY zpívají vícehlasně jak za doprovodu
orchestrů, tak obohacují koncerty skladbami a cappella
T.J. SOKOL SLATIŇANY
(populární a lidové písně, spirituály, jazzové melodie, vánoční
písně). Některé z nich zaranžoval Jaroslav Vašíček a ředitel
Vážení přátelé,
ZUŠ Chrudim Karel Kincl. V současnosti spolupracují s Duem
jménem souboru Formani Slatiňany si Vás dovoluji pozvat na
INSTRUMO (Monika Bucharová - violoncello a Štěpán
divadelní představení Obraz, které se koná v sobotu
Bucharov - kytara) a perkusistou Leošem Tatíčkem.
11.4.2015 od 18 hodin v sokolovně ve Slatiňanech. Osoba
režiséra Bohumila Gondíka je zárukou kvalitní divadelní Těším se opět na pohodový večer a setkání s Vámi.
podívané, kterou si nemůžete nechat ujít. Vstupenky lze
zakoupit od 16.3. v předprodeji (galanterie Petrová
Slatiňany) nebo je lze rezervovat na mailové adrese
radim.zajicek@centrum.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Radim Zajíček
organizační vedoucí
Formani Slatiňany
P.S: Divadelní představení Obraz bude uvedeno náhradou za
původně avizované představení Nebyla to Pátá, byla to
Devátá.
připravuje na neděli 19. dubna od
18:30 v slatiňanské sokolovně další
společenskou a kulturní akci:

JARNÍ KONCERT VOKÁLNÍ
SKUPINY KVINTETKY
Doprovázet je bude DUO INSTRUMO a perkusista
Leoš Tatíček. Večerem provede herečka a moderátorka
Českého rozhlasu Jana Trojanová.
Vokální seskupení KVINTETKY vzniklo na jaře roku 2009.
Pětice zpěvaček ale spolu koncertuje už dlouhou dobu. V
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Marian Rohlík

T.J. SOKOL RADČICE

Tělocvičná jednota Sokol Radčice byla pověřena
pořádáním VII. ročníku sportovní, turistické a kulturní
akce
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.
Start a cíl bude ve sportovním areálu DOUPNICE
V RADČICÍCH U SKUTČE, GPS 49O 49´ 4“ N 49O 15´ 3“ E.
Prezence od 9:00 hod., start v 10:00 hod.
Trasy:
Pěší
CYKLO
KOŇMO

T.J. SOKOL MAKOV

Masopustní veselí v Makově
– 12 a 15 km
– 12, 24 a 60 km
– novinka, zatím se upřesňuje

Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Odpoledne a večer budou probíhat sportovní aktivity,
grilování, volná zábava při přátelském posezení, živá
hudba a tanec. Bohaté občerstvení zajištěno po celý
den – grilované speciality a různé domácí dobroty.
Kontakt:
Václav Sodomka, tel.: 731 278 465
e-mail: vaclavsodomka@seznam.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
Tradiční průvod obcí se opět uskutečnil 14. února 2015,
i když s menší účastí než loni (chřipkové období). Kdo
byl zdráv a měl nohy v pořádku, zvedl se a vyrazil ven z
domu. Jak by také ne, když vesnice slaví masopust! A že
to byla sláva jak se patří! Jen ti "občané" vypadali jinak,
než obvykle. Nevěsta, kominík, klaun, babky, včelky,
motýlek, víly, maková panenka s motýlem
Emanuelem,….velcí a malí navlíkli masky a vyrazili do
průvodu. Nechyběl ani vůz tažený koňmi. O veselou
zábavu nebyla nouze, koledníci obcházeli všechna
stavení, rozdávali koblihy, zpívalo se a hrálo na
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harmoniku. Celá povedená masopustní veselice byla odměnou pořadatelům, kteří pod vedením Lenky
zakončena slavnostním hlášením z místního rozhlasu, Strouhalové a Růženy Dobroucké akci pro děti připravili.
kde paní starostka přečetla slavnostní vinč. V místní
sokolovně se všichni zúčastnění štědře občerstvili.
Spokojeni byli všichni, velcí i malí.

Za T.J. Sokol Makov
nadšenci podporující tradici

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Sedmé sokolské Šibřinky, které se konaly v sobotu 28.2., se
opět vydařily. Odpoledne tělocvičnu Na Skále zaplnilo asi
pětadevadesát dětí v pestrobarevném maškarním oblečení,
byla to zároveň přehlídka nápaditosti a umu jejich rodičů. Do
reje masek se zapojilo i sedm trpaslíků se Sněhurkou, kteří
provázeli děti v jednotlivých soutěžích. Nejprve děti trochu
sportovaly, pak se hodně tancovalo nebo jen tak dovádělo.
Úsměvy na tváři a jiskřičky v očích dětí byly nejlepší

Večerní Šibřinky měly letos opět pestrý program. Nejprve
hrál k tanci a poslechu taneční orchestr Základní umělecké
školy pod vedením M. Špičáka a později jej vystřídala
hudební skupina Jana Škeříka. V programu dvakrát
vystoupily mažoretky ze Sokola Chrudim a ženy třebovského
Sokola představily část skladby, kterou nacvičují na
„Sokolské Brno 2015“. Ani letos nechyběly tradiční koláčky,
trubičky, věnečky a další dobroty, které napekly sestry
z oddílu sokolské všestrannosti.
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Avizované akce sokolských jednot a župy
31.
11.
11.
18.
08.
16.
16.
19.
06.
20.
25.
25.
30.
22.
27.
05.
24.
31.

03. 2015
04. 2015
04. 2015
04. 2015
05. 2015
05. 2015
05. 2015
05. 2015
06. 2015
06. 2015
07. 2015
07. 2015
7-2.8. 2015
08. 2015
09. 2015
10. 2015
10. 2015
10. 2015

T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Litomyšl
Pardubice
T.J. Sokol Vysoké Mýto
T.J. Sokol
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 Kunvald
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
T.J. Sokol Kunvald

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
14. Kunvaldský železný muž (přebor ČOS)
Rock-sport Party
Okolo Liptova
30.ročník Setkání historických vozidel
Horská cyklistická časovka
Běh údolím Orlice – župní přebor
Oblastní sraz cvičitelů žactva
3. Kunvaldský PŮLMARATON
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Kalendář sokolských výročí.
Duben:
1.4.1907:

zemřel MUDr. Eduard Grégr, spoluzakladatel Sokola, český politik a lékař,
poslanec zemského sněmu a říšské rady,který se se svým bratrem Juliem aktivně
podílel na českém veřejném a politickém životě

11.4.1898 se konalo v Sokole Pražském první veřejné cvičení ženských složek. Poprvé pak
ženy vystoupily v r. 1901 na IV. Všesokolském sletu, kde 867 žen cvičilo s kuželi.
Cvičení žen v Sokole se pak rychle rozšiřovalo a na V. všesokolském sletu v roce
1907 cvičilo již 2304 žen, opět s kuželi a také žákyně. Ženské složky pak vystupovaly
na všech sokolských sletech. V současné době ženy v Sokole převažují počtem nad
muži.
12.4.1941: byla německou okupační mocí úředně zastavena činnost České obce sokolské,
Majetek všech T.J. byl zabaven a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Následovalo
pronásledování předních činitelů Sokola, jejich věznění a popravy.
21.4.1849. se narodil ve Zlonicích JUDr. Karel Pippich, starosta T.J. Sokola Chrudim, člen
výboru ČOS a krátce jeho místostarosta, člen výboru Svazu Slovanského Sokolstva,
starosta sokolské župy Východočeské. Studoval na gymnáziu v Praze a pak na
právnické fakultě. Po získání právnické praxe v Jičíně a v Praze působil v Chrudimi
v advokátní kanceláři svého otce a po jeho smrti tuto kancelář převzal. Byl velmi
agilním občanem města Chrudimi, účastnil se kulturních i politických akcí, byl
městským radním, členem okresního výboru, zemským poslancem. Zasloužil se o
stavbu Muzea a sokolovny v Chrudimi, nových školních budov, veřejného osvětlení a
vodovodu. Byl řadu let předsedou hudebního a pěveckého spolku „Slavoj“, Pracoval
s divadelními ochotníky, sám napsal řadu her a některé se hrály i v Národním divadle,
byl hudebním kritikem, psal do Hudebních listů, skládal hudbu k některým básním
Vrchlického, Hejduka a El. Krásnohorské. Dr. Pippich byl zvolen v r. 1896
místostarostou Východočeské župy a po jejím rozdělení v roce 1895 na župu
Orlickou a nynější Východočeskou byl zvolen Dr. Pippich starostou naší župy a
zůstal jím 24 roků až do své smrti 29. 3. 1921. Při sletu Východočeské župy 21. 6.
1921 byla župa k uctění jeho památky nazvána župa Východočeská-Pippichova.
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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, mireklebduska@seznam.cz
Jakékoliv jiné úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 4. 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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