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e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 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.
S účinností od 1.5.2015 byla mezi naší župou a pojišťovnou UNIQA uzavřena hromadná
pojistná smlouva. Oskenovaný text pojistné smlouvy obdržely všechny tělocvičné jednoty.
Pojištění se řídí smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě a všeobecnými
pojistnými podmínkami, které jsou k dispozici na webu pojišťovny na adrese:
http://www.uniqa.cz/repository/media_cnt/UNIQA-Czechia/2014_VPP_EU_21921_hcm0057815.pdf
Fakturu s odpovídající výší pojistného zašleme všem jednotám, které se přihlásily
k pojištění. Ostatní jednoty by měly mít sjednáno vlastní pojištění. Na straně 10 pojistné
smlouvy je odstavec týkající se způsobu likvidace pojistných událostí. V případě potřeby se
můžete samozřejmě obrátit i na župní kancelář.

 Spolkový rejstřík.
Zápis jednot do spolkového rejstříku by měl být proveden do 31.5.2015. Toto datum byl
stanoveno jednak předsednictvem ČOS a dále bylo potvrzeno Výborem župy, který se konal
11. dubna 2015. Bohužel do dnešního dne, i přes opakované výzvy, zatím žádné podklady
nedodalo 8 tělocvičných jednot z naší župy. Prosíme o urychlenou nápravu. Do Prahy jsme
k zápisu odeslali kompletně zpracovaných 43 jednot včetně župy. Ve spolkovém rejstříku
máme zapsáno 32 jednot naší župy, 16 jednot je rozpracováno.
Žádáme jednoty, které obdržely doklady k ověření podpisů, aby tak učinily co nejdříve.
Lenka Pařízková, tajemnice župy
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
opět máme několik akcí, na které Vás chceme upozornit. Především se blíží termín soKolního výletu
20. 6. 2015 v Radčicích, kde Vás všichni rádi uvítají.
Pokud máte ve své jednotě schopného cvičitele seniora, můžete ho vyslat na školení cvičitelů seniorů
III. třídy. Přihlášky se posílají do 9. 9. na Ústřední školu ČOS.
Proběhly už některé soutěže v rámci župy. Ve všestrannosti se zúčastnilo 72 závodníků z 8 jednot.
Letos bohužel máme jen jednoho zástupce za mužské složky, proto bych chtěla apelovat na vás,
náčelníky, abyste se touto problematikou více zabývali ve vašich jednotách. Potřebujeme chlapce, kteří by
závodili ve všestrannosti. Jediný závodník Rostislav Groulík z Lukavice
Výsledky:
PD dívky
1. Sedláková Adéla Pce, 2. Štosková Antonie VM, 3. Brunclíková Adéla Pce
hoši
1. Horváth Patrik Pce, 2. Kopsa Jaroslav Pce, 3. Severa Lukáš VM
I. ml.
1. Pešková Tereza Chrast, 2. Ondráčková Adéla Přelouč, 3. Mrvíková Michaela Chrast
II. ml.
1. Brancuská Monika Pce, 2. Rázková Denisa Chrast, 3. Novotná Nikola Litomyšl
III. st.
1. Mrkvičková Adéla Přelouč, 2. Pošvářová Eliška Chrast, 3. Jakubčová Lucie Chrast
IV. st.
1. Kulangová Karolína Slatiňany, 2. Lhotová Andrea Přelouč
Dorky
1. Elisová Kateřina Přelouč
Ženy
1. Hubáčková Kristýna Přelouč
V soutěži v lehké atletice tyto problémy nemáme, v letošním roce závodilo 169 závodníků z 11 jednot, je
to rekord. V příštím roce chceme otevřít závody i jiným spolkům.
Výsledky:
PD dívky
Chlapci
ml. žákyně I
ml. žáci I
ml. žákyně II
ml. žáci II
st. žákyně III

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

St. žáci III
St. žákyně IV
St. žáci IV.
Dorostenky
Dorostenci
Muži

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Horáčková Tereza Pardubice, 2. Novotná Nela Litomyšl, 3. Nešporová Barbora Litomyšl
Horáček Tomáš Pardubice, 2. Čáp Radim Litomyšl, 3. Kopsa Jaroslav Pardubice
Femiková Dominika Žamberk, 2. Hloušková Denisa Litomyšl, 3. Brychová Klára Litomyšl
Barvínek Daniel Žamberk, 2. Groulík Rostislav Lukavice, 3. Poláček Jan Letohrad
Novotná Nikola Litomyšl, 2. Sedlická Tereza Makov, 3. Kolářová Sára Litomyšl
Jedlička Lukáš Žamberk, 2. Jána Jiří Makov, Hryca Jan Žamberk
Steffanová Natálie Městečko Trnávka, 2. Štěpánková Veronika Horní Jelení, 3. Hovorková
Karolína
Scheiber Šimon Žamberk, 2. Plevák Richard, 3. Matoušek Dušan Vysoké Mýto
Nárovcová Anežka MT, 2. Hušková Lucie Žamberk, 3. Chládková Karolína MT
Chládek Jaroslav VM, 2. Leuxmaul Jan MT, 3. Křížek Tomáš VM
Hronová Klára Pce, 2. Stenzlová Anna MT, 3. Beránková Veronika Makov
Kárník Denis Pardubice, 2. Minařík Jiří Pardubice
Krejčí Michal Ústí nad Orlicí, Stenzl Otto Městečko Trnávka, 3. Kudláček František
Letohrad

Světlana Hoffmannová, župní náčelnice
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PROPOZICE
Župní přebor ve volejbalu smíšených družstev
Nasavrky, 6. 6. 2015
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Zahájení:
Ředitel turnaje:
Startovné:
Přihlášky:
Družstvo:

Podmínky:

Rozhodčí:
Pravidla:
Hrací systém:
Ceny:
Občerstvení:

T. J. Sokol Nasavrky z pověření náčelnictva župy
6. června 2015
volejbalový areál za sokolovnou v Nasavrkách, 2 antukové kurty (viz příloha 1)
8:15 - 8:45 hod.
8:50 hod., první zápasy: 9:00 hod.
Zdeněk Doležal
družstvo ČOS 200,- Kč, ostatní družstva 400,- Kč (hotově při prezenci)
nejpozději do 3. června 2015 elektronicky na adresu sokolnasa@seznam.cz
přihlášku obratem potvrdíme, nestane-li se tak, kontaktuje nás prosím
– Zd. Doležal 606 623 662, O. Pavlík 606 144 166
Družstvo tvoří max. 4 muži + min. 2 ženy na hřišti (na soupisce max. 10 hráčů).
V družstvu může být max. 1 hráč hrající mistrovské soutěže ČVS – kraj. přebor I.tř a vyšší.
Hráč může v průběhu celého turnaje hrát pouze v jednom týmu.
Družstva předloží nejpozději u prezence soupisku hráčů (viz příloha 2).
Každé družstvo zastupuje kapitán označený na soupisce.
Přebor je otevřený i pro hráče a hráčky jiných organizací. Přeborníkem župy se ale mohou stát jen
sokolská družstva, složená z členů sokola (členský průkaz ČOS, zaplacená členská známka na rok
2015 - členské průkazky s sebou).
Každé družstvo s sebou musí mít alespoň jeden vlastní míč.
Každý účastník musí mít vhodnou sportovní obuv a oblečení.
Družstva se účastní na vlastní nebezpečí.
Každé družstvo je povinno poskytnout rozhodčího.
Rozhodčí k utkání určuje pořadatel.
Hraje se podle platných pravidel Českého volejbalového svazu.
Určí pořadatel podle počtu přihlášených družstev. Maximální počet družstev: 12.
S hracím systémem budou družstva seznámena bezprostředně před zahájením turnaje.
poháry pro družstva na prvních třech místech, drobné ceny pro všechny
drobné občerstvení na místě zajištěno, případně v místních restauracích:
Motorest U Klokana, http://www.hotel-nasavrky.cz, http://www.restauracepodlipou.cz
!!!!! Předběžný zájem o účast na turnaji sdělte prosím co nejdříve. Díky !!!!!

Kontaktní osoba organizátora: Ondřej Pavlík, 606144166, sokolnasa@seznam.cz, Náměstí 92, 53825 Nasavrky

PŘIHLÁŠKA na Župní přebor ve volejbalu smíšených družstev (Nasavrky, 6. 6. 2015)
Odeslat do 3. června 2015
Název družstva: …………………………………………………………. T.J. Sokol …………………….. / jiná organizace:
…………………………
Kapitán družstva: ……………………………………………………..
Kontakt: telefon: ……………………….. e-mail: ………………..…………………….
Dne: ………………………..
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směr
CHRUDIM

směr
TRHOVÁ KAMENICE

-4-

Netradiční všesokolské hry
K 90. výročí otevření Tyršova domu se na jeho nádvoří konal nultý ročník Netradičních všesokolských her, kterých se
zúčastnilo 9 žup. Mezi nimi i naše župa Východočeská- Pippichova.

Tradiční názvy disciplín neznamenaly, že se bude soutěžit v tradičních disciplínách. Za známými názvy se skrývaly
neznámé disciplíny. Místo hodu diskem jsme házeli cédéčkem, místo hodu oštěpem jsme házeli šipky na nafukovací
balónky a podobně. Ne všechny disciplíny byly z oblasti sportu, dojili jsme například i krávu a samozřejmě zde byl i
vědomostní test.
V pátek nás zde čekal pestrý večerní program, kde se nám ukázali žongléři, siloví gymnasté a akrobaté na šálách.
V sobotu zde byl také večerní program, který se konal na nádvoří v rámci akce Sokolgym 2015. Bylo zde předvedeno
několik hromadných skladeb, cvičení se švihadly, tak jak je neznáme. Hřebem večera byli gymnasté ze Švýcarska, kteří
nám předvedli opravdu pozoruhodné vystoupení na kruzích. V rámci večerního programu se konala naše poslední
disciplína před zraky diváků, a samozřejmě také vyhlášení výsledků všesokolských her.
Celkem 9 družstev, 13 disciplín, nespočetně zážitků a krásné 4. místo. To jsou čísla těchto úžasných a
nezapomenutelných her.
Nikola Kárníková
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FLORBAL-VŠESTRANNOST:
Každý rok odbor všestrannosti pořádá přebory ČOS ve FLORBALU. Na tento přebor je možné postoupit z oblastních
přeborů a na ty zase z přeborů regionálních či župních. V naší Východočeské-Pippichově župě se v letošním roce pořádal
tradičně župní turnaj ve florbalu všestrannosti v kategorii Ia-mini žáci (r.n.2007-2005 ) a Ib-mladší žáci (r. n. 2004-2002)
v Jaroměřicích u Jevíčka 8.3.2015, kdy pořádající jednotou bylo Jevíčko.
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Za mini žáky nás do západního oblastního kola 12.4.2015 v Dobříši jel reprezentovat tým z Chocně. Kluci v kvalitní, ale i
početné (8 týmů) konkurenci nakonec obsadili bramborovou medaili. V kategorii mladších žáků jeli do Prahy 16.5.2015
změřit síly florbalisti z Letohradu, kteří bohužel nepostoupili ze čtvrtfinále a obsadili celkové 5.-7.místo. Ve starších
kategoriích II. a III. Se župní turnaj uskutečnil v Chocni 29.3.2015 opět pod taktovkou sokola Jevíčko. V subregionu 5a),
Pippichově župě, za starší žáky/dorost (r. n. 2001-1998) postoupilo družstvo z Chocně. Sokolové z Chocně nestačili
v oblastním kole 11.4.2015 v Dobříši jen na vítěze ze sokola Třebíč a tím si z 2.místa zajistili postup do přeboru ČOS
17.5.2015 ve sportovní hale na Vinohradech, kde se mimo jiné hraje extraliga ČFbU. Na finále ČOS ve Florbalu
všestrannosti hned první utkání hrála Choceň proti Třebíči a krásně zodpovědnou dozadu, rychlou dopředu, hrou
porazila svého přemožitele z oblastního kola 7:3. Tímto výsledkem si zajistil tým z Chocně celkové 2.místo. Dokonce
nejlepším střelcem byl vyhlášen hráč z naší župy. V smíšené kategorii III. muži, junioři ze župního turnaje postoupil tým
sokola Jevíčko. V Praze 16.5.2015 na západním oblastním přeboru skončil nakonec na čtvrtém místě o kterém rozhodl až
rozdíl skóre. Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a zúčastněným družstvům a těším se na příští rok, kdy
budou moct opět hráči zúročit nabyté dovednosti z celoročního tréninku a znovu naši Východočeskou-Pippichovu župu
reprezentovat v Praze.
Se sokolským „NAZDAR“
náčelník sokola Jevíčko
MUC.Vít Musil

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS
Komise pro práci s mládeží a seniory
vyhlásila v únoru 2015 soutěž pro mládež ve věku 8 - 15 let

„ Naše sokolovna“
Rok sokolské architektury
Rok 2015 byl vyhlášen ČOS Rokem sokolské architektury na počest otevření Tyršova domu před 90 lety.
Žákovské družstvo se svým cvičitelem (z každé jednoty jen jedno družstvo) mělo popsat příběh své sokolovny: vznik,
historii, zajímavosti, přiložit foto sokolovny popř. vypracovat výkres.
Práce musely být zaslány na Vzdělavatelský odbor ČOS do 30.4.2015.
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Z vybraných prací bude zpracován sborník a uspořádána výstavka. Pět nejlepších kolektivů bude odměněno zajímavým
pobytem v Praze. Všichni účastníci dostanou Pamětní list.
Z naší župy se této soutěže zúčastnila pouze dvě družstva - T. J. Sokol Horní Jelení a T. J. Sokol Nasavrky.
Děkujeme jim za reprezentaci naší župy.

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
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

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“
- 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

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
– 7, 12 a 15 km
Tělocvičná jednota Sokol Radčice byla pověřena
CYKLO
– 14, 34 a 66 km
pořádáním VII. ročníku sportovní, turistické a kulturní KOŇMO
– 12 km
akce
Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Odpoledne a večer budou probíhat sportovní aktivity,
Tentokrát „KRAJEM S VŮNÍ SLIVOVICE“. Akce projížďky v kočáře, grilování, volná zábava při
bude pořádána dne 20. 6. 2015 a je otevřená pro přátelském posezení, živá hudba a tanec. Bohaté
Sokoly a širokou veřejnost župy Východočeské - občerstvení zajištěno po celý den – grilované speciality
Pippichovy a Pardubického kraje, zaměřená na a různé domácí dobroty.
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Kontakt:
Václav Sodomka, tel.: 731 278 465
e-mail: vaclavsodomka@seznam.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

Náčelnice Jolana Rejmanová.
Sokol Chroustovice.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
T.J. SOKOL CROUSTOVICE
Dne 20.3.2015 nás 14 členek Sokola odjelo cvičit na víkend
do Žibřidovic v Jeseníkách. Svá těla jsme rozhýbaly již v pátek
ještě před večeří. Mimo cvičení zumby, pilatesu, aerobiku a
skvělého cvičení v bazénu jsme stihly i poznat krásy tamního
okolí.

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
16. května pořádalo Město Slatiňany ve spolupráci
s Národopisným souborem FORMANI a Dětským
folklorním souborem SEJKORKY ze Sokola Slatiňany
v zámeckém parku 9. ročník Městských slavností

„SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“
V sobotu večer se konal večírek ve stylu 30. let. Děvčata
měla opravdu stylové oblečení. Na sále se to jen hemžilo
barevnými boa, čelenkami, klobouky a jinými doplňky, které
charakterizují toto období. Báječně jsme si to užily. V neděli
22.3.2015 jsme se spokojené a nabyté dojmů vracely do
svých domovů.

Celodenní program vystupujících souborů byl doplněn
dobovým jarmarkem, prezentací Národního hřebčína
Kladruby nad Labem, prohlídkami zámku a stájí, projížďkami
v kočáře, prohlídkou interaktivního muzea Švýcárna,
malováním na obličej, parkovým divadélkem a dalšími
atrakcemi.
Z iniciativy našich Formanů byl hostem slavnosí folklorní
soubor Likavan z partnerské obce Likávka u Ružoberka,
který do Slatiňan přijel již v sobotu ve večerních hodinách a
doprovázeli zástupci obce Likávka. O jejich přivítání se
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postarali MvDr. Ivan Jeník (starosta města), Vítěslav Kolek
(místostarosta Města), Ing. Radim Zajíček (organizační
vedouci Formanů) a Mir. Lebduška (starosta Sokola). Po
sobotním vystoupení, které se vydařilo, na kterém se
Likavan předvedl v tom nejlepším a i Formani se Sejkorkami
nezůstali nic dlužni své pověsti, došlo na družební setkání a
společnou zábavu ve slatiňanské sokolovně. Bezprostřední
zábava při hudbě, zpěvu, tanci a občerstvení se protáhla do
pozdních nočních hodin. Byla utužena stará přátelství a
navázána mnohá nová.
V neděli dopledne jsme se s likavskými loučili jen těžko.
Srdečná a přátelská atmosféra ve všech zanechala spousty
příjemných emocí. Se ctí jsme přijali pozvání do Likávky a
protože to nebude naše první setkání a známe přátelskou
atmosféru, se kterou se vždy na Liptově setkáváme, již nyní
se na toto milé setkání těšíme.

Již vpodvečer v pátek 22. května se v areálu Tyršova domu
konala řada akcí, jako vystoupení folklorního souboru Dykyta
v Michnově paláci a představení Nového cirkusu ve velké
tělocvičně.

FORMANI NA OSLAVÁCH
Vyvrcholení oslav 90. výročí Tyršova
domu
Slavnostním večerním programem vyvrcholily v sobotu 23.
května oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu. Akce k
tomuto jubileu probíhaly po celý týden od 18. května a byly
součástí celoročního projektu SokolGym, jímž si Česká obec
sokolská připomíná 25 let od svého znovuobnovení.

Hlavní program oslav se konal v sobotu, kdy již od rána
probíhaly v Tyršově domě soutěže Všesokolských her, v nichž
své síly, dovednosti a znalosti změřilo 9 družstev. Po celý den
se také konala řada workshopů s tématikou parkouru, rope
skipingu, zdravotní tělesné výchovy. Zároveň od rána
probíhaly na venkovní ploše zkoušky hromadných skladeb a
v pozdní odpoledne jejich generálka. Souběžně s generálkou
se o kulturní zážitek postaral folklorní soubor Formani ze
Sokola Slatiňany, který vystoupil v Michnově paláci a poté se
v přestávce mezi generální zkouškou a slavnostním večerním
představením postaral o dobrou náladu svým spontánním
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vystoupením na nádvoří před Michnovým palácem, při němž starostky T..J. Sokol Česká Třebová Růženy Dobroucké,
vystoupili také oba hosté se svými příspěvky.
si mohl zatančit každý, kdo měl chuť.
Program hromadných vystoupení byl zahájen nástupem
všech cvičenců a praporečníků. Při uvítání starostka
českotřebovského Sokola poděkovala všem hostům a
cvičencům za účast a přízeň.
Byly předvedeny tři skladby z XV. všesokolského sletu. „Jen
pro ten dnešní“ pro seniory s vedoucí Zorou Janebovou,
„Česká suita“ pro ženy a „Chlapáci III.“ pro muže s vedoucím
Vlastislavem Pilařem. Rodiče a děti z Pardubic přivezli
skladbičku na píseň Petra Skoumala „Malý bobr“ z autorské
dílny jejich vedoucí Boženy Klimplové. Na závěr předvedly
ženy z Prahy a České Třebové (cvičitelky Hana Vildová a
Lenka Strouhalová) novou skladbu Jariny Žitné s názvem
„Koncert“, určenou pro červnové sokolské slavnosti v Brně a
Plzni. A ta u nás měla podle ohlasů diváků sice malou, ale o
to úspěšnější předpremiéru.
Zahájení a závěr patřil vystoupení chrudimských mažoretek
pod vedením Niny Novákové.
Celým programem nás doprovázela dechová hudba
Řetůvanka s kapelníkem Jiřím Zemanem.
Oslava výročí založení Sokola V České Třebové byla
vydařená. Poděkování patří všem zúčastněným, ale
především starostce Růženě Dobroucké, na které ležela celá
tíha odpovědnosti za přípravy.
Lenka Strouhalová

Převzato: www.sokol.eu
Foto: Ivo Antušek z T.J. Sokol Praha Vršovice

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
130 let Sokola v České Třebové
Sobotní ráno 16. května 2015 uvítalo účastníky sokolských
oslav jasnou slunečnou oblohou. V areálu sokolovny se začali
sokolové chystat na odpolední program. V pěti hromadných
skladbách cvičila celkem stovka cvičenců ze tří žup –
Pippichovy, Krále Jiřího a Jana Podlipného. Dopolední
zkoušky proběhly v pohodě a všichni se těšili na hlavní
vystoupení.
Program začal průvodem městem za doprovodu dechové
hudby Řetůvanka a mažoretek ze Sokola Chrudim.
Následovalo znovuodhalení pamětní desky padlým sokolům
v letech 1938 - 1945 za účasti hejtmana Pardubického kraje
JUDr. Martina Netolického a Ing. Jindřicha Kalouse, starosty
Východočeské župy Pippichovy. Po úvodním proslovu
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Českotřebovské sokolky
na „SokolGym 2015“ v Praze
Ženy T.J. Sokol se v sobotu 23. května zúčastnily oslav 90.
výročí otevření Tyršova domu -akce pod názvem „SokolGym
2015“ aneb „25 let znovu spolu“, kterou Česká obec sokolská
připomíná výročí novodobé obnovy Sokola. Od rána
probíhaly v Tyršově domě soutěže všesokolských her, v nichž
své síly a znalosti změřilo devět družstev. Po celý den se také
konala řada workshopů s tématikou parkouru, rope skipingu,
zdravotní tělesné výchovy, nordic walking a další. Zároveň
od rána probíhaly na venkovní ploše zkoušky hromadných
skladeb a v pozdní odpoledne jejich generálka. O kulturní
zážitek se postaral folklorní soubor Formani ze Sokola
Slatiňany. Třebovské ženy cvičily ve večerním slavnostním
programu skladbu „Koncert“, se kterou vystoupí i na
„Sokolském Brnu 2015“ začátkem června.
MČ
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Konečné výsledky turnaje :
1.Zdeněk Hubálek (Orlice) 2.Martin Slavíček (Ústí nad Orlicí)
3.Milan Sourada (Žamberk) 4.Lukáš LOhynský (Králíky) 5.Jan
Vrabec (Bižuterie Jablonec) 6.Michael Suchomel (Žamberk)
7.Lukáš Adamec (Ústí nad Orlicí) 8.Michal Schreiber (Líšnice)
9.Pavel Provazník (Žamberk) 10.Leoš Matějus (Mistrovice)

Zleva : Martin Slavíček, Zdeněk Hubálek a Milan Sourada

T.J. SOKOL ŽAMBERK
Velikonoční turnaj O pohár města Žamberka ve stolním
tenisu
V Žamberku se na bílou sobotu uskutečnil velikonoční turnaj
O pohár města Žamberka ve stolním tenisu registrovaných
hráčů. Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů z Jablonce, Týniště,
Mistrovic, Králík, Ústí nad Orlicí, Letohradu, Líšnice a
Žamberka. Bylo odehráno 91 zápasů ve skupinách a pak ve
vyřazovací části.

T.J. SOKOL CHRUDIM
Nazdar,
v sobotu 16. 5. 2015 jsme se zúčastnili oslav 130 let založení
Sokola v České Třebové, kterou pořádala T.J. Sokol Česká
Třebová za podpory Sokolské župy VýchodočeskéPippichovy.
Akce byla velmi podařená a její organizace perfektní. Za T.J.
Sokol Chrudim chceme všem, kdo se podíleli na přípravě,
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průběhu a úklidu, prostě všem organizátorům, cvičitelům i
účinkujícím poděkovat za pěkný zážitek, který jsme si z oslav
díky nim odnesli.
Přejeme Tělocvičné Jednotě Sokol Česká Třebová, aby i
nadále měla dostatek aktivních členů, kteří táhnou za jeden
provaz a mnoho energie do další sokolské činnosti.

výchozí známkou, uhájila si své prvenství a dostala na krk
zlatou medaili. Překvapivě se postavila hned za ní na
stříbrný stupínek naše o rok mladší Karolína Horníková,
která měla zase nezdar při obtížném saltu vzad na akrobacii.
Další naše žákyně Bára Šimonová, která také dlouho
nemohla trénovat kvůli zlomené ruce, obstála na výbornou a
Se srdečným pozdravem umístila se jen o pár setin bodu na krásném 4. místě .
Jan Resler
Naše dvě malé začínající žákyňky narozené v roce
starosta T. J. Sokol Chrudim
2008 měly dvojboj na nízké kladince a akrobacii. Nikol
Fadrná skončila na pěkném 17.místě a Karolína Kodýmová
Chrudimské sportovní gymnastky
byla na 18.místě.
získaly tři medaile v závodě o Bedřichovského ježka.
Nejmladší dívenky ročník 2009 cvičily na lavičce a
akrobacii, naše Adéla Vargová se umístila na 15.místě a
V sobotu 2.5.2015 se 8 sportovních gymnastek T.J.
hned za ní skončila Tereza Klimešová na 16.místě.
Sokola Chrudim vydalo na svůj oblíbený závod do Bedřichova
Simona Linková
u Jihlavy.
Zlatou medaili zaslouženě vyhrála naše nejlepší 15T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
letá juniorka Kateřina Doležalová z Nasavrk, která měla
nejvyšší součet známek ze všech. Druhá gymnastka ze
.
Znojma měla o více jak 4 body méně. Zacvičila, spíše
zatančila, krásnou sestavu na prostných, za což sklidila velký O turnaji Florbal Cup Městečko Trnávka 2015
aplaus a na kladině ustála rychlý přemet vzad a své velmi
těžké skoky a měla nejvyšší celkové hodnocení.

V žákyních ročník 2005-6 závodila po měsíční pauze
naše Sára Kulhavá. Také zacvičila krásnou sestavu na
akrobacii na novou hudbu s nejlepší známkou. Z kladiny
bohužel spadla, ale protože měla nejtěžší sestavu s nejvyšší

Dne 11. dubna proběhl ve sportovní hale 1. ročník turnaje
Florbal Cup Městečko Trnávka 2015. Hned na úvod lze
hodnotit akci pod taktovkou florbalistů z T.J. Sokol jako
úspěšnou. Během příprav byla pro zájem navýšena kapacita
z 6 na 8 mužstev, hrálo se na hřišti vytyčeném mantinely ze
Sportovní haly Letovice, nechyběla ocenění pro všechny
zúčastněné a bez potíží fungovalo i zázemí turnaje.
Snad méně povedené už bylo umístění domácího celku. Ten
po vítězství v základní skupině nakonec jako nasazený ve
čtvrtfinále podlehl tabulkově slabšímu Šubířovu 3:1
a v následných bojích o umístění skončil na 5. místě. Vítězem
se stal tým Gunners Lanškroun. Další umístění: 2. FBC
Spešov, 3. SDH Tatenice, 4. FBC Falcons Šubířov, 5. FBK TJ
Sokol Městečko Trnávka, 6. TJ Sokol Velké Opatovice, 7. SDH
Městečko Trnávka a 8. Mounty Team (Moravská Třebová).
Poslední dobou tým prošel řadou oživujících změn a každá
taková akce je ohromnou zkušeností, která nás posouvá
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dopředu. Doma jsme chtěli hodně uspět, ale v klíčovém
zápase přišly chyby. V naší hře však vidím zlepšení a věřím,
že motivace k další činnosti nám nechybí. Děkujeme všem,
kteří nám fandí.

T.J. SOKOL

Místek se nakonec po nešťastném závěru dostali až o boje o
udržení v této nejvyšší soutěži ČR. S celkovou bilancí 10
vítězství a 10 porážek.
Baráž o extraligu se odehrála v domácím prostředí a nutno
Bc. Lukáš Navrátil podotknout, že naše družstvo při jejich zápasech o setrvání v
nejvyšší soutěži hrané v našem městě je na každý zápas
přišlo povzbudit velké množství diváků, nejenom z řad
SVRATOUCH
rodičů, příbuzných, ale i volejbalových nadšenců a
sympatizantů. Přítomni byli v roli trenérů (M. Džavoronok,
M.Vodička), diváků (P.Verner, M.Blažek, R.Unzeitig), bývalí
hráči úspěšných družstev mužů, kteří po dlouhých šestnáct
let rozdávali radost příznivcům v I.lize. Příjemným
překvapením byla i účast současných a bývalých
reprezentačních trenérů, českotřebováků (Z.Šmejkala,
L.Vašiny a J.Šillera) a v současnosti jednoho z nejlepších
rozhodčích (K.Renčina).
Základ tohoto družstva v této kvalifikaci, byli úspěšní starší
žáci (2.místo v ČP ČR). Hned v prvním zápase třebováci
porazili za tři body našeho největšího konkurenta, celek ze
Sokola Brno a vítězné tažení nezastavila ani další družstva
tohoto turnaje. Postupně naši hráči, kteří hráli v pohodě a
plným nasazením porazili Dansport Praha, TJ Svitavy a SK
Kladno.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Horní řada z prava: L.Vašina, M.Olejár, M.Knížek, T.Olejár, L.Vašina,
M.Blažek, F.Stránský, D.Joza, D.Stasiowski, R.Šulc, M.Hejl, M.Joza ,
spodní řada z prava: O.Unzeitig, V.Tecl

VOLEJBALISTÉ SOKOLA II. SETRVALI V
EXTRALIZE, NEVYŠŠÍ SOUTĚŽI ČR

Lubomír Vašina

O této příjemné zprávě rozhodli kadeti čtyřmi vítězstvími v
domácím prostředí
Náročnou sezonu prožili v letošním ročníku extraligy kadeti
volejbalového oddílu T.J. Sokola Česká Třebová II. Po
poměrně vydařeném začátku soutěže, kdy naši hráči porazili
dokonce i taková věhlasná družstva, která mají ve svých
středech reprezentanty ČR, mnohonásobně vyšší finanční
rozpočty a nesrovnatelné tréninkové podmínky, Volejbal
Brno (vicemistr ČR), Fatra Zlín či ŠSK Beskydy Frýdek –

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
JUNIORKY
V Dolním Újezdě jsme po letech opět letos přivítaly 1. ligu
juniorek. Naším cílem bylo především získávání zkušeností. 5
juniorek jsme doplňovaly holkami z nižších kategorií a tím
jsme staly nejmladším týmem naší skupiny. Nezřídka jsme
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měly na palubovce i 4 žákyně. Začátek soutěže nám vyšel
velmi dobře. Remízy se Svitavami a Juniorem Brno nám
dávaly naděje, že nebudeme rozkoukávajícím se nováčkem,
ale vyrovnaným soupeřem. Bohužel poté přišla série
několika méně povedených zápasů a mrzí především ten ve
Vyškově, kam jsme odjely nemocné a oslabené. Naopak 2
výhry nad jasným vítězem skupiny KP Brno byly víc než
překvapující. Díky výsledkům v základní skupině jsme se
v nadstavbové části ocitly ve skupině o udržení. Až tam se
ukázalo, jak těžkou základní skupinu jsme měly. Holky od té
doby vyhrávaly jeden zápas za druhým nad soupeři z druhé
spojené skupiny a ze dna tabulky se katapultovaly až na 2.
místo. O tom, že senzační stříbro neudržíme, rozhodl až
poslední dvojzápas s Olomoucí, který se nám hodně
nevyvedl a odsunul nás na 3. příčku. I tak hodnotím výkon
holek výborně, za rok jsme udělaly obrovský herní vzestup,
a hlavně si 1. ligu udržely i pro příští rok. Holky za své letošní
vystoupení byly také oceněny Východočeskou župou
Pippichovou.

výsledném pořadí se rozhodovalo v posledním kole, kde
proti sobě nastoupily kadetky Újezda proti Letohradu v boji
o 3. místo a domácí béčko proti Písečné v boji o místo první.
Oba zápasy byly dramatické, každý set se na obou kurtech
rozhodoval až v koncovce. Z obou zápasů vyšly nakonec lépe
domácí týmy. Zavládla tak obrovská radost, protože se
ukázalo, že i mamky od rodin, které netrénují a nehrají
žádnou soutěž, volejbal pořád hrát umí a nakonec suverénně
obhájily loňské vítězství. Kolem třetí hodiny odpolední jsme
tak mohly vyhlásit výsledky. Všechny týmy si odnesly za své
výkony diplom a věcné ceny.

Mgr. Marie Ropková

Župní přebor ve volejbalu žen
Opět po roce jsme na domácí palubovce přivítaly přebor
Východočeské župy Pippichovy ve volejbalu žen. Letos byl
bohužel zájem nevalný, ale nakonec se ukázalo, že to tak
úplně špatně nebylo.
Přihlásily se 4 týmy - Dolní Újezd B, Dolní Újezd kadetky,
Písečná a Letohrad B. Hrálo se na 2 hřištích v tělocvičně
základní školy, každý s každým na tři vítězné sety. Takže
pořádná dávka setů a sportu. Hned v prvním kole si Písečná
a Letohrad hraní užily a dotáhly zápas do tiebreaku, v kterém
nakonec byl šťastnější nováček z Letohradu. I všechny
ostatní zápasy byly víc než vyrovnané a nikdo nedostal nic
zadarmo. Volejbalová úroveň tentokrát měla svou kvalitu,
všechny týmy uměly do míče říznout a k vidění byly pěkné
výměny a rychlé herní kombinace. Ač nebylo v plánu, o
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350m), na kterých běžci absolvovali tratě od 45m až do
1750m. Na tratích mezi jedlými kaštany se vystřídali
závodníci z cca 20 míst naší republiky. Letos se závodu
zúčastnila i jedna závodnice ze Slovenska. Nasavrky
reprezentovalo 74 běžců. Nejmladšími účastníkem byla
vyhlášena Tina Kučerová z Prahy. Slavnostní vyhlášení
výsledků spojené s předáváním cen proběhlo opět na hřišti
pod korunami kaštanů. Všichni závodníci obdrželi diplom a
občerstvení. První tři v každé kategorii také medaile a
hodnotné ceny.

1. T.J. Sokol Dolní Újezd B
9:2 9b., 2. TJ Sokol
Písečná 6:6 4b., 3. T.J. Sokol Dolní Újezd kadetky 3:7 3b.
4. TJ Orel Letohrad B 5:8 2b.
Děkujeme všem zúčastněným týmům za pěkné zahrání a za
rok budeme se budeme těšit na další volejbalové boje.

T.J. SOKOL STRÁŽNÁ

T.J. SOKOL NASAVRKY

Všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace závodu,
patří velký dík za jeho hladký průběh. Velké poděkování patří
sponzorům akce: firmě AKSANA s.r.o., firmě AVE Nasavrky,
a.s., firmě Podlahy - MEISTER s.r.o a v neposlední řadě
Městu Nasavrky.
Fotografie, výsledková listina a vše o akcích T.J. Sokol
Nasavrky naleznete na stránkách www.sokol-nasavrky.wz.cz.

Kulatý rok nasavrckého sokola

Volejbalisté a volejbalistky dohrají během června poslední
Dvoje kulatiny slaví nasavrčtí sokolové. Vedle 90tého výročí mistrovské zápasy letošní sezóny (rozpis viz web). Plážové
nasavrcké sokolovny jsme absolvovali jubilejní 40. ročník hřiště opět vítá milovníky beach volejbalu. Z dalších
Malé ceny Nasavrk. V pátek 8. května se za nádherného sokolských aktivit vybíráme:
počasí na tradiční běžeckou akci dětí a mládeže sešlo Sobota 30.5. od 9:00 3. ročník nasavrcké bludičky
rekordních 159 aktivních účastníků, ale také řada diváků. Sobota 6.6. od 9:00 Župní přebor volejbalových mixů
V PR Kaštanka vyznačili pořadatelé tři okruhy (170m, 275m a
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Sobota 13.6. od 15:00 Nasavrcký dětský den – společná akce
nasavrckých spolků a organizací
Sobota 20.6. od 15:00 16. ročník MAlého NAsavrckého
TRiatlonu
Sobota 8.8. volejbalový turnaj REPROF cup
Sobota 12.9. 3. ročník K9

Během června ukončíme cvičební rok 2014/15 a načerpáme
sílu na nový cvičební rok. Děkujeme všem cvičitelům za jejich
obětavou práci! Všem přejeme prosluněné léto plné
příjemných zážitků a odpočinku od každodenních starostí!
Výbor T.J. Sokol
Nasavrky

Zdravíme všechny cyklistky a cyklisty,
srdečně Vás zveme na

Nasavrckou bludičku.
Již 3. ročník se bude konat v sobotu 30. května 2015
v areálu sokolovny v Nasavrkách (49°50'41.014"N,
15°48'17.360"E).
jedná se o cyklistický výlet po více či méně zajímavých
místech v okolí Nasavrk. Tento výlet kombinuje cyklistiku s
používáním mapy a buzoly. Pro ty, kteří mají z buzoly strach,
bude na začátku akce uspořádána malá, ale dostačující,
instruktáž. Prosíme zájemce o tuto instruktáž, aby se ráno
před startem přihlásili osobně. Tato akce je určená všem
cyklistickým nadšencům bez rozdílu výkonnosti. Účastníci
obdrží na startu seznam s vyznačenými 30-ti stanovišti a
cílem je objet co nejvíce těchto kontrolních stanovišť. Pořadí
stanovišť si určí každý sám. Účastníci si proto mohou sami
vybrat, kam a jak daleko pojedou. Délka trasy se tedy může
pohybovat cca mezi 10 – 111 km.

Tento výlet je však organizačně pojat jako závod, takže má
určitá pravidla:
- každý tým se přihlásí vyplněním formuláře na www.sokolnasavrky.wz.cz/bludicka (tisknutí dostatečného množství
podkladů)
- účastníci absolvují závod v malých skupinkách (2 až 5 lidí).
Jednotlivci se mohou před startem k nějaké skupině přidat
- skupinky se nesmí během závodu rozdělit. Účastníci z
jednoho týmu musí být vždy na dohled od sebe.
- skupina obdrží mapu (A3) bez vyznačených bodů. Na startu
bude umístěna velká mapa s těmito body.
Účastníci si musí tyto body překreslit do malých obdržených
map
- každé kontrolní stanoviště má určité bodové ohodnocení cílem je získat co nejvíce těchto bodů
- účastníci si sami seženou buzolu. Několik málo buzol
můžeme půjčit na startu, ale za dostatečné množství a
kvalitu neručíme. Zkušeným stačí orientační smysl.
- jedno (nebo více stanovišť) bude zašifrované, takže můžete
zapojit mozkové závity
- všichni účastníci musí dodržovat pravidla silničního
provozu, pravidla CHKO a prostě se chovat slušně
Harmonogram:
8:45 – 9:00 registrace účastníků, startovné: dospělí 50Kč,
děti zdarma
8:45 – 9:15 zakreslování bodů do map, luštění šifry
9:15 zopakování pravidel, proslov organizátora a
rozdávání kontrolních tiketů
9:30 společný start
16:30 – 17:30 příjezd účastníků do cíle (opozdilcům po
17:30 za každých započatých 10 minut odečteme 1 bod,
úplné uzavření hodnocení v 18:00).
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cca 18:30 slavnostní vyhlášení vítězů + občerstvení
S sebou:
Tužku, buzolu, svačinu a pití, telefon, trekové nebo horské
kolo, přilba, náhradní duše či lepení a základní nářadí. Jede
se za každého počasí – vezměte si rozumné oblečení.
Příklad kontrolního bodu:
Stanoviště 99: Areál sokolovny v Nasavrkách
Místo od kterého se měří: Ohniště na dvoře sokolovny;
Azimut: 30; Vzdálenost: 18 m; ohodnocení: x bodů
Poznámka: Kámen na rohu betonové zídky. Pokud najdete
zalaminovaný zelený lístek, tak jste hledali dobře.
Pro více informací o závodu, možnosti noclehu atd. pište na
nasavrckabludicka@gmail.com.
Nasavrčtí blůďové

T.J. SOKOL KUNVALD
Mufloní stopa 8.5. 2015
Ptáte se co je to? Pochod pořádaný Sokolem Kunvald pod
úpatím Orlických hor, lemovaný Divokou Orlicí, který dovede
turisty a cyklisty třeba i do Polska či na hřebeny Kačenčiných
hor. Každý rok vymýšlíme nové trasy, což se pro účastníky
stává určitým magnetem. Letošní už 32. ročník přilákal 788
sportu chtivých lidiček a i psíků. Ti všichni si mohli vybrat ze
tří pěších tras - 7, 15, 25 km a pro cyklisty dvě trasy 30 a 50
km. Každý, kdo se zúčastní, může obdivovat třeba Zemskou
bránu, Modlivý důl, Bratrskou lípu,..... Věřte, že v Kunvaldě a
v jeho blízkém i vzdálenějším okolí je opravdu co poznávat.
Letos byl hlavním tahákem pro pěší výstup “Na hrad“, to je
místo kousek od Rokytnice v Orlických horách, kde po
starém hradě zbyla už jen rovinka po základech, ale kopec je
to pořádný. Je jen o 20 metrů nižší, než je kopec Velká Suchá
s nadmořskou výškou 558 mm.
Dalším lákadlem pro cyklisty byla Horákova kaple, která je
usazená kousek nad Dolní Dobroučí. Je to kouzelné místo s
křížovou cestou a léčivým pramenem. A od ní cesta lesem na
hrad Lanšperk. Sluníčko a dobrá nálada nás provázela celý
den. Jen jsme všechny chtěli poprosit, nenechávejte v naší
krásné přírodě za sebou odpadky, papírek nic neváží a vždy
ho odnesete k nejbližšímu odpadkovému koši. V této
souvislosti mě napadá opět jedno velmi pravdivé moudro. "
Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře
poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe."
Děkujeme. Určitě to pro nikoho nebude žádný problém,
každý máme v baťůžku místo na papírky.
Žízeň a hlad jsme všichni zahnali v místní kunvaldské
sokolovně. Vůně grilovaného masa a točeného piva, každého
lákala už několik metrů před cílem.
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Přijeďte si prohlédnout další krásná místa, která jsou kousek a vitalitu do následujících let. Další ročník bude opět 8. 5.
za humny a přesto je neznáte. Důkazem toho, kdo chce 2016 zveme vás všechny kdo máte chuť objevovat krásy
neustále poznávat okolí naší vesničky je pan Josef Trejtnar, našeho okolí.
Zdrávi došli přejí
který nevynechal ani jeden ročník, zasloužil si od nás čestné
Sokolové
Kunvald
uznání. Jsme moc rádi, že s námi vydržel. Přejeme mu zdraví

Avizované akce sokolských jednot a župy
30. 05. 2015
T.J. Sokol Slatiňany
Cyklovýlet do Orlických hor
06. 06. 2015
T.J. Sokol Nasavrky
Soutěž smíš. družstev – volejbal
20. 06. 2015
T.J. Sokol Radčice
27. 06. 2015
T.J. Sokol Dolní Újezd
Triatlon-grilovačka
01. 07-31.12. 2015
Sokolská kapka naděje
25. 07. 2015
T.J. Sokol Kunvald
14. Kunvaldský železný muž (přebor ČOS)
25. 07. 2015
T.J. Sokol Klášterec n.O.
Rock-sport Party
30. 7-2.8. 2015 KNAC Ružoberok
Okolo Liptova
22. 08. 2015
T.J. Sokol Radčice
30.ročník Setkání historických vozidel
18.-19.9.2015
T.J. Sokol Žamberk
Noční turnaj ve stolním tenisu
září 2015
T.J. Sokol Lukavice
Lukavický kahan – 29.ročník
27. 09. 2015
T.J .Sokol Klášterec n.O.
Horská cyklistická časovka
05. 10. 2015
T.J. Sokol Klášterec n.O.
Běh údolím Orlice – župní přebor
10. 10. 2015
T.J. Sokol Pardubice a náčelnictvo seminář Cvičíme zdravě spojený
se setkáním náčelnic a náčelníků
24. 10. 2015
T.J. Sokol Vysoké Mýto
Oblastní sraz cvičitelů žactva
31. 10. 2015
T.J. Sokol Kunvald
3. Kunvaldský PŮLMARATON

Červen:

Kalendář sokolských výročí.

2.6.1934

zemřel v Praze JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce sokolské
v letech 1892 až 1931.

18.6.1882

byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení M. Tyrše.

21. 6. 1939

vstoupil v platnost výnos říšského protektora o zavedení Norimberských zákonů v ČSR.

28. 6. 1914

úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu (první sv. válka).

29. 6. 1914

se narodil Rafael Kubelík, český dirigent († 11. srpna 1996)

27.-30.6.1912

se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně prvním sletem
Svazu slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí založení Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47
000 m2, mělo 10624 značek, tribuny pojaly 100 000 návštěvníků a byly během sletových dnů
několikrát zaplněny. Seřazovací plocha měla 28 200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných
prostných mužů a žen vystoupilo 11 000 mužů a 5000 žen. Na sletu cvičili také sokolové
z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet zahraničních
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účastníků přesáhl 6 000. VI. Všesokolský slet se stal velkou manifestací slovanských národů
v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou slavností té doby na světě.
JUDr. Jindřich Vaníček
se narodil 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (Martinický palác) v
chudé rodině jako nejmladší z pěti dětí. Vystudoval malostranské gymnázium a
právnickou fakultu a v roce 1898 získal titul JUDr. Roku 1910 si otevřel vlastní
advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně. V šestnácti letech vstoupil do
smíchovského Sokola a o dva roky později byl přijat mezi cvičitele. V letech 1892 –
1930 byl náčelníkem ČOS. Připravil a vedl šest sokolských sletů. Věnoval se šermu,
boxu, veslování a dalším sportům. Po vzniku ČSR pracoval jako přednosta výchovného
odboru Ministerstva národní obrany a s Josefem Scheinerem v červnu 1919 organizoval
ozbrojenou podporu Slovenska proti Maďarům. Měl velkou autoritu, byl oceňovaný pro
obětavou, nadšenou a poctivou práci ve prospěch Sokola i celého národa. Na jeho
počest byla r. 1934 pojmenována Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Zemřel v
Praze 2. června 1934.
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Sokolská kapka krve – korespondenční soutěž pro sokolské jednoty
Skutečnost, že lékaři dnes a denně potřebují krev k podávání transfuzí, je dobře známá: náhradu vlastní krve potřebují
pacienti po vážných úrazech, lidé s leukemií, rodička a novorozenci po porodu a mnoho dalších. Dosud nikdo nevymyslel
jinou, stejně kvalitní náhradu lidské krve a ta se dá získat pouze odběrem krve od živých, zdravých dárců.
Darování krve je činnost velmi záslužná a společensky ceněná, nicméně navzdory tomu se stále nedostává dárců. Čas od času
slyšíme o různých náborových akcích, které nabízejí různé odměny za první darování krve. Nicméně, jako ostatně téměř ve
všem, co v Sokole děláme, nejvíce užitečné je opakovaná a pravidelná činnost, a tedy také opakované a pravidelné dárcovství.
A právě takové by Sokol a Zdravotní komise ČOS ráda podpořila. Inspirací nám byla korespondenční soutěž „Sokolský den
v přírodě“. A proto stejně tak i my bychom byli rádi, aby nám sokolské jednoty jednou za půl roku (ne čtvrtletně, jako u dnů
v přírodě), zasílali počet dárců krve v daném období. Protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní
plazmu, která se ovšem může darovat častěji než plná krev, tak stanovujeme pravidlo, že za jednoho člověka je možno
započítat max. 2 odběry v daném 6měsíčním období. Vyhlášení výsledků bude 2x ročně, jednou průběžně a na začátku roku
vždy celkové výsledky za celý rok. Jednoty na prvních třech místech obdrží diplom, menší věcné odměny, a výsledky
uveřejníme ne webu a v časopise Sokol. Závěrem ještě informace, kdo může darovat krev:
Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR, který je ve věku 18-60 let, váží minimálně 50 kg a rozhodl se svobodně a dobrovolně;
neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví a nepatří mezi osoby s vyšším
rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal. Krev také nemohou darovat
osoby trpící nějakým chronickým onemocněním (např. cukrovkou, epilepsií apod. /Podrobnosti jsou k nalezení na stránkách
transfuzních stanic, např. www. uhkt.cz/.
Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5-10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během
několika dnů až 3 týdnů. I když je povoleno provádět ročně 6 odběrů u mužů a 5 u žen, obvykle se provádí 4 odběry u mužů a
3 u žen.
Věřím, že tato soutěž vybudí zájem o pravidelné darování zejména u mladých cvičenců a pomůže získat nové, pravidelné
dárce.
Pilotní kolo soutěže bude půlroční a začne od 1.7.2015 a potrvá do 31.12.2015. Počet dárců za jednotu bude možno zasílat do
31.1.2016 na e-mailovou adresu vit.jakoubek@sokol-liben.cz.
Na co největší počet dárců se za Zdravotní komisi OV ČOS těší
MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D.
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T. J. SOKOL ČESKÁ ŘEBOVÁ
ODDÍL VOLEJBALU
POŘÁDÁ PŘEBOR ŽUPY PIPPICHOVY V
MINIPŘEHAZOVANÉ PRO DĚTI 2. TŘÍDA ZŠ A MLADŠÍ
(v roce 2014-2015)
NEDĚLE 14. 6. 2015
Začátek:
Místo:
Spojení:
Kategorie:

9.00 hodin – prezentace do 8.30 hodin
Volejbalové kurty Na Skále 573, Česká Třebová
15 minut pěšky od ČSD a ČSAD směrem do města
1. kakegorie-2. třída ZŠ v roce 2014-2015
2. kategorie-1. třída ZŠ a mladší v roce 2014-2015
Hraje se podle pravidel BMV barvy žluté pro sezónu 2014-2015.
Hřiště 4,5 x 7 m, výška sítě 1,80 m, míč velikosti 4. Bude k dispozici 8 hřišť, systém turnaje bude
určen podle počtu přihlášených družstev.
Kapacita turnaje je omezena! Každé družstvo obdrží věcné ceny a sladkou odměnu.
Na hřišti bude k dispozici bufet.
Vklad do turnaje za družstvo je 50,-Kč. Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele:
Ing. Michal Kadlec, e-mail: ctmkadlec@gmail.com, tel.:777787673

Termín přihlášek do 5. 6. 2015!
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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. 6. 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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