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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
ZASEDÁNÍ VÝBORU ŽUPY
V prostorách Univerzity Pardubice proběhlo v sobotu 11. dubna 2015 zasedání Výboru župy. Jednání se opět neslo
především v pracovním duchu, vyslanci tělocvičných jednot byli seznámeni s informacemi důležitými pro chod jednot i
celé župy. Jednání se zúčastnilo 60 % pozvaných vyslanců.
Kontrolu usnesení z minulého Výboru župy provedl starosta župy br. Kalous - informoval přítomné, že všechny body
tohoto usnesení jsou průběžně plněny. Výňatek z Usnesení Výboru župy uvádíme v dalším textu. Věnujte mu, prosím,
pozornost, zejména v odstavci 4.5. jsou uloženy úkoly všem jednotám a bez jejich plnění, zejména prvých dvou bodů, se
bohužel neobejdeme.
Důležitým bodem jednání bylo pojištění majetku a odpovědnosti tělocvičných jednot. Br. Duffek, člen předsednictva
župy, seznámil všechny přítomné s novými informacemi ohledně pojištění. Hromadná pojistná smlouva bude uzavřena
s účinností od 1.5.2015 pro celou župu. Pojištěny budou všechny jednoty, které zaslaly vyplněnou „Přihlášku k pojištění“,
což učinila převážná většina našich jednot. Jednoty, které se nepřihlásily, si musí sjednat individuální pojistnou smlouvu.
Na jednání zazněly zprávy starosty i představitelů všech útvarů a komisí, zpravidla zajímavé a přínosné. Bohatší než
jindy byla diskuse, v níž jsme slyšeli řadu pozvánek na akce pořádané tělocvičnými jednotami. Sledujte proto seznam akcí
v Župním zpravodaji nebo na župním webu.
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Proběhlo též ocenění a vyznamenání zasloužilých členů, sportovců a sportovních kolektivů.
Bronzová medaile Karla Pippicha byla udělena na návrh župního odboru všestrannosti:
ses. Soně Paulusové (T.J. Sokol Chrudim), župní vedoucí předškolních dětí
ses. Kateřině Kopecké (T.J. Sokol Luže), bývalé župní vedoucí školení
Stříbrná medaile Karla Pippicha byla udělena na návrh výboru T.J. Sokol Přelouč:
br. Miroslavu Breberovi (T.J. Sokol Přelouč)

Dále byly oceněny na návrh župního odboru sportu úspěchy sportovců a sportovních kolektivů:
br. Martin Viktorín (T.J. Sokol Vysoké Mýto) – oddíl bojových umění
br. Pavel Kop (T.J. Sokol Holice) – oddíl nohejbalu
br. Martin Zozulák (T.J. Sokol Pardubice I) – oddíl florbalu
oddíl volejbalu – T.J. Sokol Dolní Újezd
oddíl Karate – T.J. Sokol Hlinsko
oddíl sportovní gymnastiky – T.J. Sokol Chrudim
Na jednání opět vystoupil zástupce firmy Cettus Ing. Nový, který krátce a věcně pohovořil na téma „Využitelnost
investičních operačních programů v období 2014-2020“. Jeho vystoupení si všichni vyslechli s velkým zájmem.
V příštím roce se bude konat volební valná hromada župy, a proto si dovolujeme vyzvat všechny tělocvičné jednoty,
aby ve svých řadách hledali schopné a ochotné členy, kteří by se mohli zapojit do práce v župním předsednictvu a
v dalších odborných útvarech.
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V souhrnu lze říci. Zprávy o činnosti, hospodaření, pozvánky na akce, nové informace o vylepšeném pojištění a
informace o dotačních možnostech byly přínosné, a proto návštěva letošního Výboru župy rozhodně nebyla ztraceným
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časem. Děkujeme všem, kteří jednání Výboru připravili a všem, kteří se ho zúčastnili. Poděkování patří též Univerzitě
Pardubice za poskytnutí prostor k našemu jednání.
V příštím roce se bude konat valná hromada župy v nově zrekonstruovaných prostorách T.J. Sokol Pardubice I.
Lenka Pařízková, tajemnice župy
Jindřich Kalous, starosta župy

Výňatek z Usnesení Výboru župy konaného dne 11.4.2015, které bylo přijato v tomto znění:
4
4.1

Výbor župy ukládá:
Předsednictvu župy:
4.1.1 rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
4.1.2 napomáhat při přibližování sokolství mladé generaci
4.1.3 získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného života
4.1.4 zajistit zápis pobočných spolků (tělocvičných jednot) do spolkového rejstříku na základě
pokynů ČOS
4.1.5 podporovat a rozšiřovat spolupráci s obecními a krajským úřadem na úrovni jednot i župy

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Náčelnictvu odboru všestrannosti:
pokračovat ve své činnosti dle usnesení schválených na VH náčelnictva
nadále pokračovat a zlepšovat úroveň pořádání současných župních přeborů a soutěží
zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Odboru sportu:
pokračovat v činnosti dle usnesení schválených na VH odboru sportu
v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
hledat nové činovníky pro práci v župním odboru sportu

4.4 Vzdělavatelskému sboru
4.4.1 zkvalitňovat vzdělavatelskou činnost
4.4.2 aktualizovat vzdělavatelskou činnost na župních webových stránkách
4.4.3 realizovat vydání almanachu k výročí založení župy
4.5 Starostům tělocvičných jednot:
4.5.1 zajistit ve svých jednotách dodržování požadovaných termínů předkládání výkazů a hlášení
pro župu a ČOS, registrací sportovních oddílů a dalších výkazů
4.5.2 zajistit součinnost při zápise tělocvičných jednot (pobočných spolků) do spolkového
rejstříku dle pokynů župy tak, aby byly jednoty zapsány nejlépe do 31.5.2015
4.5.3 aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
4.5.4 hledat a navrhnout vhodné kandidáty do odborných útvarů a předsednictva župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Přátelské setkání cvičitelů v Čenkovicích
Ve dnech 20. 3. – 22. 3. 2015 proběhl velmi aktivní a zajímavý víkend, plný pohody, písniček, sportu a her. Velké
poděkování si zaslouží sestry Růženka Dobroucká a Boženka Klimplová, které pro nás akci připravily. V sobotu jsme se
rozdělili na sjezdaře a běžkaře. Vyjeli jsme na místní sjezdovky a odvážní až na Suchý vrch. Počasí nám přálo a dobré
nálady bylo dost.
Děkujeme a těšíme se za rok
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Připomínáme termíny několika akcí, které pořádá náčelnictvo v nejbližší době:
3.5. Volejbal ženy T.J. Sokol Dolní Újezd
16. 5. Lehká atletika – župní přebor - T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
6. 6. Volejbal smíšená družstva T.J. Sokol Nasavrky
Světlana Hoffmannová, náčelnice

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Kulturní a společenské akce ČOS
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
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čt. 8. říjen 2015

– pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové války a totalitního režimu
– 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 RADČICE

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

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
T.J. SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V RADČICÍCH U SKUTČE, GPS 49O 49´ 4“ N 49O 15´ 3“ E.
20. výročí lyžařských zájezdů pro děti do Říček
Prezence od 9:00 hod., start v 10:00 hod.
T. J. Sokol Ústí nad Orlicí již po dvacáté ve dnech 25. 1., 8. 2.,

Trasy:
28. 2. a 8. 3. 2015
Pěší
– 7, 12 a 15 km
uspořádala
lyžařské
CYKLO
– 14, 34 a 66 km
zájezdy pro děti od 5 do
KOŇMO
– 12 km
14 let do Říček v Orlických
Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
horách spojené s výukou
lyžování a snowbordingu.
Odpoledne a večer budou probíhat sportovní aktivity,
Letos se zúčastnilo 44 dětí,
grilování, volná zábava při přátelském posezení, živá
které byly dle lyžařské
hudba a tanec. Bohaté občerstvení zajištěno po celý
výkonnosti
rozděleny
do
5
družstev
lyžařů a jednoho družstva
den – grilované speciality a různé domácí dobroty.
Kontakt:
Václav Sodomka, tel.: 731 278 465
e-mail: vaclavsodomka@seznam.cz

snowbordistů. Výuka probíhala v dopoledních a odpoledních
hodinách ve Ski areálu. V poledne byla pro děti vždy
připravena výborná polévka, kterou si někteří chodili i
několikrát přidat. Vyvrcholením pro děti byly lyžařské závody
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v obřím slalomu, které se uskutečnily v dolní části slalomky
T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHTA
dne 8. 3. 2015 i následné předávání cen a pozorností, které
BRUSLENÍ NA EU – SILNICI
byly připraveny pro všechny děti. Na závěr těchto zájezdů
obdrželi všichni, kteří se této akce účastní celých dvacet let,
pamětní diplom. Poděkování za zdařilou akci patří všem T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA pořádá pravidelně v úterý
instruktorům, kuchařkám i p.Kaplové a p.Kanskému ze SKI- cvičení v sále KD. Tak jako každý rok využíváme jarní sluníčko
k pobytu v přírodě. Sokolové vyměnili cvičební obuv za
klubu Ú.O. za možnost uspořádat závěrečné závody.
kolečkové brusle, kola, koloběžky. Pro účastníky byly
připraveny různé soutěže. Sportovní odpoledne se vydařilo.

Stanislav Hájek- jednal

T.J. SOKOL SLATIŇANY

J. Bouchal
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pořádá
v neděli 7. června

8. Letní koncert pro celou rodinu
ve slatiňanské sokolovně
od 14:oo hodin
navečer se uskuteční

2. Setkání s rodáky z Ameriky
8. května zavítá do Slatiňan 28. členná skupina přátel
cyklistů z Bratislavi. Známe se s nimi z výletů na Liptov,
kde se ukázali jako výborní parťáci a moc se na ně těšíme.
Bude nám ctí je u nás přivítat

T.J. SOKOL LITOMYŠL
V sobotu 11. 4. 2015 se v Litomyšli uskutečnil župní přebor
Východočeské župy Pippichovy

Zálesáckého Závodu Zdatnosti
Od 9 hod. přijížděli první účastníci závodů a zapisovali se do
určených kategorií:
I. mladší žactvo ročník 2005 -2007, celkem 7 družstev.
II. starší žactvo ročník 2004 – 2001, celkem 9 družstev.
III. dorost ročník 2000 – 1998, celkem 2 družstva.
IV. ženy - 1 družstvo.
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Po roce jsme se zase setkali s bratry a sestrami z Horního
Jelení, Pardubic, Řečan, Radčic, Letohradu a nově i z Chocně.
V 10:15 hod. proběhlo slavnostní zahájení závodů. Pak jsme
přešli k Primátorské hrázi a po 11hodině odstartovalo první
družstvo. Na trase dlouhé asi 4 km, která vedla lesem i
loukou, měla družstva splnit 15 disciplín v co nejkratším
časovém limitu:
hod na cíl vodorovný i svislý, odhad vzdálenosti, určení
azimutu a pochod podle azimutu, šošonský běh, lanové
překážky, morseovku, uzly, místopis, souhvězdí, určování
rostlin, živočichů a topografii.
Mimo časovou trať plnila družstva další úkoly - rozdělávání
ohně na 3 sirky a přepálení provázku na čas, testy ze
zdravovědy a historie a praktickou první pomoc.
Každý závodník se hned po doběhnutí občerstvil čajem a
doplnil energii tatrankou. Poté jsme se přesunuli do areálu
Za Sokolovnou, kde jsme si krátili čas před vyhlášením
výsledků různými hrami a vlastnoručním opékáním buřtíků
na ohni.
Po třetí hodině proběhlo vyhlášení výsledků. Každý účastník
si odvezl pamětní list, pár drobností a mapu Litomyšle. Došlo
i k dekorování vítězů, předávání medailí, diplomů a odměn.
Pak bohužel některé skupiny musely odjet, tak se nemohly
účastnit večerního programu.
Čas před další hrou jsme vyplnili zpíváním u ohně, povídáním
a seznamováním mladých sokolíků mezi sebou. O půl šesté
jsme začali s losováním večerní hry – Kdo je Toulovec?
V 18.00 začala „poznávačka Litomyšle“. 10 tříčlenných
skupin vyráželo na 90minutové putování městem bez
mobilního telefonu odpovídat na 15 všetečných otázek
z historie města. Seznamovali se se zákoutími krásného
historického města, obyvateli i Hostincem u Černého Orla,
v jehož nejstarším divadelním sále města hrál i sám J. K. Tyl.
Zpestřením hry byl i deštík, který pokropil všechny závodníky
a donutil je poschovávat se do podloubí náměstí.
Okolo deváté hodiny čekalo na všechny účastníky grilované
maso s chlebem a teplý čaj. Po večeři jsme se rozdělili na tři
tábory – jeden pořádal maratón ve zpívání, druhý
v míčových hrách a třetí hlídal a udržoval na zahradě oheň.
Okolo jedné hodiny jsme se spojili dohromady a uložili jsme
se na koberce a žíněnky do tělocvičny.
V neděli ráno jsme po rozcvičce a úklidu tělocvičny posnídali
a rozjeli jsme se do svých domovů.
Těšíme se na další setkání.
zapsala Kamila Kapounová
Především díky sestře Kamile Kapounové se družstvo Sokola
Litomyšl probojovalo 3x do celostátního finále a díky tomu
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byl Sokol Litomyšl pověřen uspořádáním župního přeboru
11.4. v roce 2015.
Taková záležitost není v silách jednotlivce, ale celého
kolektivu. Díky několikaletým zkušenostem z přeborů
župních a celostátních visela váha odpovědností na sestře
Kamile Kapounové a té se úspěšně zhostila. Průběh závodu
byl díky organizátorům úspěšný. Díky pořadatelům a
především díky sestře Kamile Kapounové zaznamenal Sokol
Litomyšl, a tím i město Litomyšl další významný úspěch. Díky
celému kolektivu.

Do sobotního klání v domácí JABLOTRON Aréně vstupovali
junioři s vědomím, že jim v případě výhry skončí sezóna s
postupem v kapse. A stejně jako v prvním zápase začali
svěřenci trenérů Czeczinkara a Vichra lépe. Od úvodního
hvizdu diktovali tempo hry a postupně navyšovali skóre.
Skvělý výkon podal v obou utkáních brankář Jakub Víšek a
celá defenzíva před ním. Hostům nepomohla ani závěrečná
power-play a zaplněná hala mohla slavit zasloužený postup
do G2 ligy.
Základní kámen položil juniorský tým již v základní části, ve
Za jednotu Sokol Litomyšl Mirek Havran. které mu byla největším soupeřem Litomyšl, se kterou svedl
dvě vyrovnané bitvy. „Myslím si, že Litomyšl byla
výkonnostně výš než Kutná Hora, bohužel pro ni postupoval
T.J. SOKOL PARDUBICE
do play up pouze první celek. Kdybychom s nimi prohráli
jeden ze dvou vzájemných duelů, mohlo to mít horší
důsledek než případná jedna porážka s Kutnou Horou," říká
Pilný.
Nejstarší mládežnická kategorie se posouvá mezi elitu
poprvé od ročníku 2010/2011, kdy šlo však pouze o roční
anabázi. V příštím roce jsou juniorské vyhlídky i cíle odlišné.
„Oslavy postupu byly naprosto famózní. Všichni jsme si je
užili a zakončili tak úspěšnou sezónu. Už teď ovšem myslíme
Neporažení junioři slaví! G2 liga se vrací do na příští rok a rozhodně chceme do play off," dodává
jednoznačně Pilný.

Pardubic

Sokol PPAS Pardubice – FBC Havíři Kutná Hora 5:2 (2:1, 2:0,
Juniorům pardubického Sokola stačil k postupu do G2 ligy
1:1)
nejmenší možný počet zápasů. Po dvou výhrách nad Kutnou
Branky (asistence) Pardubic: Koubek, Pilný L. (Škeřík),
Horou se po čtyřech letech vrací do nejvyšší juniorské
Weisser (Pilný L.), Škeřík, Lagron (Osinek)
soutěže.
Sestava Pardubic: Víšek, Musil - Pilný D., Kunt, Škeřík,
Weisser, Seiner, Vlk - Osinek, Lagron, Netolický, Pilný L.,
Foršt, Koubek, Koldinský, Plachý
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo
facebook.com/sokolpardubice.

T.J. SOKOL CHOCEŇ
CHOCEŇSKÝ KARNEVAL PŘILÁKAL TÉMĚŘ TŘI
STOVKY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Po suverénním počínání v základní části, ve které nenašli
přemožitele, neokusili junioři hořkost porážky ani v play up.
Úvodní zápas na půdě soupeře vyhrál Sokol 7:4, doma si pak
dokráčel pro výhru 5:2. „O osudu celé série podle mě
rozhodla hned úvodní třetina v Kutné Hoře, kterou jsme
vyhráli o tři góly. Ukázali jsme naši sílu a od té doby soupeř
pouze dotahoval," zamýšlí se útočník Lukáš Pilný.

V první březnovou neděli se na Panském domě sešli
členové choceňského Sokola a jako již tradičně začali zdobit
sál a připravovat se na odpolední dětský karneval. Krátce po
druhé hodině celý mumraj uvedla do chodu cvičitelka a nová
náčelnice Sokola Lucie Marholdová. A začalo se ne jinak než
tančením a dováděním na parketu. Ten se během chviličky
zaplnil pestrobarevným davem, který se naplno oddával
dětským diskotékovým rytmům. Po prvním bloku skladeb a
hře, při které si děti sbíraly ocásky, nadešel čas na přestávku.
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Během přestávky se však nelenilo a děti mohly obcházet
různé druhy zábavy a disciplíny, které pro ně připravil
kolektiv cvičitelů v podání: Pavla Trkala, Nadi Kubíkové,
Šárky Závodní, Dany Urbanové, Květy Vlkové, Simony Vlkové,
Dáši Mimrové. Mezi nejnavštěvovanější zábavu patřilo
malování na obličej, kterého se ujala Karkulka – cvičitelka
Sokola oddílu Rodiče a děti a paní učitelka z MŠ Skořenice
Šárka Závodní, na pomoc jí však musela přispěchat vojanda
Lucie Marholdová. Děti si vybíraly z připravených obrázků,
které chtěly namalovat, nejčastěji odcházely jako pejsci,
Spiedermani, tygři, holčičky volily různé kytičky a motýlky.
Velmi populární byl taneční rej, kterého si děti náramně
užívaly po boku s klaunem a Beruškou v roli Dany Urbanové,
cvičitelky oddílu Rodičů s dětmi a paní učitelky MŠ
Vostelčice. Tu se promenádoval živý had, tu vyrostla lidská
brána a jinde se zase objevilo tancující kolečko masek.
Tancování pak dostalo nový náboj, když se v sále začaly
tancovat organizované tanečky, jako byl Ptačí tanec,
Makarena, Hlava ramena kolena palce, Mazurka a další.

nafukovací balónek, který celé odpoledne tvořil výzdobu
sálu.

Masek a nejrůznějších převleků se sešlo i letos
požehnaně. Karneval celkem navštívilo 150 dětí v doprovodu
126 dospělých. Na sále a v předsálí se to hemžilo dětmi,
které se díky starostlivých rodičů přeměnily v čarodejnice,
víly, princezny, tanečnice, spidermany, zvířátka, ale nechyběl
třeba ani doktor, soudce, pirát, drak, mušketýr nebo ninja.
Zvláštní poděkování patří i Hance Kužílkové a Janě Ješinové
za pomoc při výzdobě sálu a jejich letité zkušenosti s tímto
karnevalem. Tři hodiny, které rodiče a děti společně prožili
ve světě pohádek, zábavy, soutěží a bezva muziky, si troufám
říct, všichni báječně užili. Už teď se všichni zájemci mohou
těšit na příští rok, kdy opět na Panském domě vypukne
karnevalové řádění.
Za T.J. Sokol Simona Vlková

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
31. ročník turnaje v bleskovém šachu v
Městečku Trnávce – 4. 4. 2015:
Součástí programu byla spousta her, například
přikládání barevných víček na šablonu, hra na molekuly nebo
pohádkový kvíz, kterého se ujali všichni cvičitelé s jejich
pomocníky. V předsálí si děti s rodiči mohli zakoupit drobné
laskominy, jednou z oblíbených cukrovinek byla i cukrová
vata, po které ulepený obličej neměly jenom děti, ale i
rodiče. Na baru během celého karnevalu si bylo možné
zakoupit něco drobného na zub, např. různé druhy domácích
buchet nebo chlebíčků od šikovných Sokolek. O bar se
perfektně postarali Alena Svatošová s manželem a Stáňa
Ellová. Pro každé dítko, které se účastnilo karnevalu, byla
připravena drobná odměna v podobě pastelek, fixek,
omalovánek, dekorací na stěnu, přívěsků a dalších drobností,
které potěší každé malé dítě. Na konci celého programu
všichni dětští vytrvalci dostali ještě jednu odměnu – byl to

31. ročník tradičního turnaje v bleskovém šachu uspořádal
šachový oddíl T.J. Sokola v Městečku Trnávce tradičně jako vždy
na „bílou sobotu“ – 4. 4. 2015 v sále Kulturního domu.
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Účast hráčů byla opět velmi dobrá, zejména co do kvality
jednotlivých účastníků. Z celkového počtu 83 zde hrálo 31 hráčů s
hodnocením Elo nad 2000, 11 s Elo nad 1900, 15 s Elo nad 1800, 12
s Elo nad 1700, 7 s Elo nad 1600 a dalších 7 nižšího Ela.
Hlavním rozhodčím byl ing. Martin Šmajzr, představitel
Pardubického šachového svazu. Hrálo se opět švýcarským
systémem na 16 kol pomocí Swiss Manageru. Každý účastník
turnaje obdržel věcnou cenu, vítěz navíc pohár starosty Sokola
Městečko Trnávka Mgr. Vlastimila Stenzela.
Nejúspěšnějším účastníkem turnaje byl se 14 body Marian Sabol z
ŠK Vysoké Mýto, který se stal již 7-násobným vítězem v historii, což
se zatím nikomu jinému nepodařilo.
Další pořadí nejúspěšnějších hráčů:
2. Pavel Hrubeš z TJ Lanškroun ………….....
3. Jan Macháň z 2000 ŠK Polabiny ………...
4. František Vrána z ŠK Staré Město ……...
5. Roman Závůrka z SK Prostějov ……….....
6. Roman Brázdil z e Sokola Postoupky....
7. Vladimír Karlík ze Slávie Kroměříž ….....
8. Aleš Jedlička z 2000 ŠK Polabiny …….....
9. Martin Adamčík z SK Prostějov ………....

13 bodů
13 bodů
.11,5 b.
10,5 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.

10. Luboš Ptáček z ŠK Vysoké Mýto …….... 10 b.
Nejlepším hráčem ze Svitavska je David Komárek z TJ Štefanides
Polička na 12. místě, ze sousední Moravské Třebové Zdeněk Sojma
na 31. místě a za domácí Michal Burian na místě 70. I tyto výsledky
svědčí o vysoké výkonnosti všech účastníků a bylo opravdu moc
těžké se zde prosadit.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za účast a za perfektní
vystupování po dobu turnaje, když komise rozhodčích byla až na
jediný případ zcela bez práce.
Šachový oddíl Sokol Městečko Trnávka touto cestou zvlášť děkuje
všem sponzorům, zejména obci Městečko Trnávka, firmám i
jednotlivých občanům, za podporu našeho tradičního šachového
turnaje, neboť bez jejich štědrosti by se tak kvalitní a bohatý turnaj
nepodařilo uspořádat.
Všichni se již nyní těšíme na příští – 32. Ročník, který se bude konat
zase na „bílou sobotu“, tedy před velikonoční nedělí r. 2016. V
Městečku Trnávce dne 6. 4. 2015
Za ŠO Sokol Městečko Trnávka :
JUDr. Miloš Izák, jednatel ŠO a ředitel turnaje

Kalendář sokolských výročí.
Květen
2.5.1889

ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního odboru ČOS (od r. 1926), starosta
ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva (od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála
Syrového. Jako významný účastník sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním táboře
Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem byla pojmenována vyškovská župa.

8.5.1945

skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj za osvobození si vydával
v domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky domácího odboje, zakládali vlastní
odbojové skupiny.
Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:
3 388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy koncentračních táborů)
11 611 sokolů bylo vězněno
654 sokolů padlo na barikádách
30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno.

27.5.1942

v Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na jeho přípravě se významně
podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.

28.5.1884

se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš, prezident Českoslo-venské republiky. Vystudoval
filologii, filozofii a sociologii na české univerzitě v Praze, politologii na pařížské Sorboně a práva na
univerzitě v Dijonu. Od r. 1912 docent a od 1921 profesor sociologie na Karlově univerzitě. Od začátku
první světové války se věnoval domácímu odboji jako jeden z jeho organizátorů, byl hlavou tzv. tajného
výboru Mafie. V roce 1915 emigroval do Francie, spolupracoval úzce s Masarykem a Štefanikem , byl
tajemníkem Národní rady československé. Rozsáhlou diplomatickou činností se zasloužil o vznik
samostatného Československa. Je znám výrok Masaryka: „Bez Beneše bychom republiku neměli“. V letech
1918-1935 byl ministrem zahraničí, podílel se na založení Společnosti národů, v r. 1935 byl jejím
předsedou. Od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938 byl zvolen prezidentem ČSR. 30. 9. 1938 přijal mnichovský
diktát, komentoval jej slovy: podvolili jsme se násilí, a prozíravě nenechal odstoupení pohraničních území
ratifikovat parlamentem. 5. 10. 1938 abdikoval a odejel do Londýna. Během 2. světové války byl v čele čs.
zahraničního odboje, uzavřel čs.-sovětskou spojeneckou smlouvu, navázal styk s moskevským vedením
KSČ. 4. 4. 1945 jmenoval v Košicích tzv. vládu Národní fronty, přijal dohody mezi londýnským vedením
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emigrace a moskevským vedením KSČ o poválečném uspořádání ČSR. V květnu 1948 odmítl podepsat
„lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7. 6. 1948 abdikoval a 3. 9. 1948 zemřel. Jeho politickou vizí byla
socializující demokracie, jak to popsal ve své knize Demokracie dnes a zítra (1946). Dosáhnul svého
životního cíle: zrušení platnosti mnichovského diktátu a obnovení Československa v původních hranicích (i
když bez Podkarpatské Rusi ).Na zrušení platnosti mnichovského diktátu měl také velký vliv domácí odboj,
protoţe aţ po atentátu na Reinharda Heydricha uznala neplatnost mnichovského diktátu nejprve Anglie a
po ní pak ostatní státy protihitlerovské koalice.

Avizované akce sokolských jednot a župy
3. 05. 2015
T.J. Sokol Dolní Újezd
16. 05. 2015
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
16. 05. 2015
T.J. Sokol Česká Třebová
19. 05. 2015
T.J. Sokol Slatiňany
06. 06. 2015
T.J. Sokol Nasavrky
20. 06. 2015
T.J. Sokol Radčice
25. 07. 2015
T.J. Sokol Kunvald
25. 07. 2015
T.J. Sokol Klášterec n.O.
30. 7-2.8. 2015 KNAC Ružoberok
červenec 2015 T.J. Sokol Dolní Újezd
22. 08. 2015
T.J. Sokol Radčice
září 2015
T.J. Sokol Lukavice
27. 09. 2015
T.J .Sokol Klášterec n.O.
05. 10. 2015
T.J. Sokol Klášterec n.O.
24. 10. 2015
T.J. Sokol Vysoké Mýto
31. 10. 2015
T.J. Sokol Kunvald
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Soutěž ve volejbale ženy
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
Triatlon-grilovačka
30.ročník Setkání historických vozidel
Lukavický kahan – 29.ročník
Horská cyklistická časovka
Běh údolím Orlice – župní přebor
Oblastní sraz cvičitelů žactva
3. Kunvaldský PŮLMARATON
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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, lebduska.mir@seznam.cz
Jakékoliv jiné úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 5. 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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