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

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Župní kancelář zpět na původní adrese.
Župní kancelář se stěhuje zpět do budovy pardubické sokolovny.
Ve dnech 7.7. až 10.7.2015 bude provoz župní kanceláře omezen. V případě nutných
záležitostí nás prosím kontaktujte na mobilních telefonních číslech.
Adresa pro zasílání korespondence se mění zpět na původní adresu:

Jiráskova 29
530 02 Pardubice

Ostatní kontaktní údaje, tj. telefony a e-maily zůstávají beze změny.
Pevná linka: 466
Mobily:

614 253

725 485 885
725 485 889

(Lenka Pařízková)
(Zuzana Ďurovcová)

 Žádosti o dotace TVZ na rok 2016.
Pokyny pro předkládání žádostí o dotace na údržbu a provoz TVZ na rok 2016 jsme ještě
neobdrželi, nicméně si Vás dovoluji upozornit, že každý rok musí jednoty v období letních
prázdnin tyto žádosti zpracovávat. Můžete si tedy předběžně připravovat loňskou tabulku,
oficiální formulář Vám zašleme, jakmile ho obdržíme z ČOS.
Lenka Pařízková, tajemnice župy

-1-

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO

Tělocvičná jednota Sokol Radčice byla pořadatelem VII. ročníku sportovní, turistické a
kulturní akce

Tentokrát „KRAJEM S VŮNÍ SLIVOVICE“
Akce byla pořádána ve dnech 19 - 21. 6. 2015 a byla 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.

SALON V AREÁLU DOUPNICE
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V pátek 19. 6. odpoledne byla akce zahájena společným výjezdním zasedáním předsednictva a náčelnictva
župy v areálu DOUPNICE V RADČICÍCH. Po skončeném zasedání došlo na společnou zábavu, která se protáhla
do pozdních hodin.

DĚVČATA U PREZENCE ÚČASTNÍKŮ A RANNÍ OBČERSTVENÍ

INSTRUKTÁŽ PŘED STARTEM PROVEDL STAROSTA SOKOLA RADČICE BR. SODOMKA

PRVNÍ PĚŠÍ SE VYDALI NA CESTU I PŘEZ NEPŘÍZEŇ POČASÍ
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NAKONEC POZADU NEZUSTALI ANI CYKLISTI
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Sobotní ráno, na které byl naplánován hlavní program, se probudilo do deštivého počasí. To však pravé
Sokoly nemohlo odradit. Po zaregistrování, uvítání účastníků a úvodní instruktáži, kterou provedl starosta
Sokola Radčice br. Sodomka, si účastníci vybrali některou z tras a vyrazili postupně ze sokolského areálu
DOUPNICE V RADČICÍCH U SKUTČE, dle kondice a odvahy, na zdolávání tras. Cyklisté si většinou počkali, až
se Svatý Petr umoudří a vydali se za pěšími později.
Hlavní program probíhal se startem a cílem ve sportovním areálu DOUPNICE, GPS 49O 49´ 4“ N 49O 15´ 3“ E.
Prezence od 9:00 hod. a start v 10:00 hod.
Trasy:
Pěší
– 7, 12 a 15 km
CYKLO
– 14, 34 a 66 km
Škoda že pro nepříznivé počasí musela být zrušena trasa KOŇMO – 12 km
V odpoledních hodinách se do cíle, opět v DOUPNICI, postupně vraceli pěší i cyklisti. Každý byl odměněn
odznakem s logem akce a účastnickým diplomem.
Odpoledne a večer následovala volná zábava, grilování, při přátelském posezení, živá hudba a tanec. Bohaté
občerstvení bylo zajištěno po celý den – grilované speciality a různé domácí dobroty.
Skolové z Radčic se o účastníky starali velmi dobře a v srdečné atmosféře se vytrvalci bavili do pozdních
hodin.
V neděli ráno po snídani byla akce ukončena. Poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli. Potvrdilo se, že
takovouto akci nemůže pokazit ani počasí. Doufejme, že příští ročník, který se bude konat v Městečku
Trnávka, bude co do počasí příznivější.
Mirek Lebduška

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Kulturní a společenské akce ČOS
Pietní akce
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
- pá 11. září 2015

st. 28. říjen 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.)
–vznik ČR v roce 1918
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INFORMACE Z ČOS
Všem sokolským župám a tělocvičným jednotám,
vzdělavatelům sokolských žup a tělocvičných jednot
Vážené sestry a bratři,
u příležitosti 90. výročí slavnostního otevření Tyršova domu, které si připomínáme v letošním roce, vzdělavatelé žup na
svém podzimním zasedání v roce 2014 vyhlásili rok 2015 Rokem sokolské architektury. Vzdělavatelský odbor se rozhodl,
že letošních oslav nevyužije pouze na připomenutí jubilea Tyršova domu, ale také k tomu, aby sokolská i nesokolská
veřejnost obrátila svou pozornost ke stovkám tělocvičen a sportovních zařízení, které v současné době vlastní jednoty a
případně župy. Snahou je upozornit nejen na historickou cenu celé řady z těchto staveb, které často patří k tomu
nejvýznamnějšímu, co v mnoha obcích nebo městech z architektonického pohledu dnes stojí, ale současně i
připomenout, že stavba těchto objektů stála často nezměrné úsilí našich předků, kteří z vlastních zdrojů a svépomocí
tyto objekty budovali. A to nejen pro tělocvičné a sportovní potřeby svých spoluobčanů, ale také jako budovy, které
budou prostředkem pro šíření sokolských myšlenek a ideálů. Proto je velmi důležité, aby se co nejširší veřejnosti nabídla
možnost naše sokolovny a sokolská sportoviště navštívit. Jednou z významných akcí připravovaných v souvislosti
s uvedeným jubileem je proto i Noc sokoloven, která se uskuteční 11. září 2015. Tato akce, která bude uspořádána ve
spolupráci s ostatními programovými útvary, by měla zpřístupnit širší veřejnosti vnitřní prostory a případně i historii
sokoloven a současně jí umožnit blíže poznat dění, které zde probíhá a případně tím i rozšířit naše řady o nové cvičence a
sportovce.
Při příležitosti konání této akce vzdělavatelský odbor připravil podrobnější informace, které organizátorům na župách a
jednotách usnadní přípravu této akce a současně přináší i náměty, které lze při její organizaci využít. Uvedené informace
včetně přihlášky lze nalézt na stránkách České obce sokolské http://www.sokol.eu/noc_sokoloven_registrace. Současně
s tím budou vytištěny i plakáty pro propagaci Noci sokoloven, které budou v dostatečném počtu rozeslány koncem
června na župy pro další případnou distribuci do sokolských jednot.
Věříme, že se k dané akci vaše župa nebo tělocvičná jednota připojí a napomůžete tím k důstojnému průběhu Roku
sokolské architektury i celorepublikového projektu SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu, jehož součástí je právě i Noc
sokoloven.
Se sokolským pozdravem
Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.
vzdělavatel ČOS

Ing. Hana Moučková, v. r.
starostka ČOS

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 užitečná 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
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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 na 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., v.r.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL RADČICE

Tělocvičná jednota Sokol Radčice
byla pořadatelem VII. ročníku
sportovní, turistické a kulturní
akce
Tentokrát „KRAJEM S VŮNÍ SLIVOVICE“. Akce byla
pořádána dne 19 - 21. 6. 2015 v areálu DOUPNICE
V RADČICÍCH U SKUTČE, GPS 49O 49´ 4“ N 49O 15´ 3“ E.

T.J. SOKOL CROUSTOVICE

Náčelnice T.J.
Jolana Rejmanová

9. ročník Litex v Litomyšli
Dne 18.4.2015 odjelo cvičit 14. Sokolek z Chroustovic na
Kolama na „Kuňku“
Tělocvičná jednota Sokol Chroustovice pořádala cyklistický pestrý sobotní den plný pohybu, zábavy a relaxace. V
výlet na Kunětickou Horu. Akce byla určena pro všechny Litomyšli na 9. ročníku Litex aerobic show se cvičila zumba,
věkové kategorie. Počasí nám přálo o občerstvení nebyla aero dance show, latino dance, tabata bodytoning,
funkcional mobility a relaxace. Nechyběla ani bohatá
nouze a ani ujetých 60 km nás nezbavilo dobré nálady.
tombola a hodnotné dárky. Na jubilejní 10. ročník se už moc
těšíme.
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Náčelnice T.J.
Jolana Rejmanová

Stolní tenis – memoriál Pavla Rejmana
2. ročník Memoriálu Pavla Rejmana ve stolním tenise se
konal dne 15.5.2015 . Sešli se vyznavači hry ve stolním tenise
a změřili svoje síly. Turnaj se již tradičně konal v
prostorách Sokolovny, který zahájil starosta Sokola Petr
Rejman . Do turnaje bylo přihlášeno pět týmů Sokol
Chroustovice ,S&Ř CH Kovo, VIS Hradec Králové, SOU Zámek
a městys Chroustovice. Při vyhlašování konečných výsledků
turnaje byly všem týmům předány hodnotné ceny. Celý
memoriál ovládl tým VIS Hradec Králové , druhé místo
obsadilo mužstvo S&Ř, CH KOVO , bronzové medaile si
odnesl tým Sokol Chroustovice . Čtvrtí byli hráči SOU Zámek
a za nimi tým Městys Chroustovice .

Zvláštní poděkování bych chtěl věnovat Mudr . Davidu
Kasalovi poslanci parlamentu ČR, který se našeho turnaje
zúčastnil a podpořil naše sportovce, též přislíbil účast na
dalších sportovních akcí. Závěrem bych chtěl poděkovat
nejen všem účastníkům, ale i sponzorům, kteří přispěli na
tento memoriál.

-8-

Starosta Sokola
Petr Rejman

slouží ne jen Sokolům, se stává jednou z nejpěknějších celé
ČOS a může být chloubou Pardubic.

T.J. SOKOL KUNVALD

Mirek Lebduška

Přebor ČOS žákyň ve volejbalu
již tradičně v Pardubicích.

T.J. SOKOL PARDUBICE I

13.6.2015 byl na kurtech T.J. Sokol Pardubice I - odehrán
Pardubická sokolovna těsně před dokončením přebor ČOS žákyň ve volejbalu – zemské finále - za účasti
jedenácti družstev. Družstvo domácího Sokola si nevedlo
Veškeré práce na rekonstrukci pardubické sokolovny jsou vůbec špatně a vybojovalo celkové druhé místo.
těsně před dokončením. Kolaudace úspěšně proběhla a Konečné pořadí je následovné:
v současné době probíhá stěhování sportovního vybavení,
1–
T.J. Sokol Šternberk
nábytku a příslušenství. Pardubičtí sokolové zahájí nový
2–
T.J. Sokol Pardubice
cvičební rok v nově zrekonstruované budově.
3–
T.J. Sokol Dolní Újezd A
4–
TJ Sokol Bedřichov A
5–
VO TJ Lanškroun
6–
T.J. Sokol Mnichovo Hradiště
7–
TJ Tatran Střešovice
8–
T.J. Sokol Třebechovice pod Orebem B
9–
T.J. Sokol Třebechovice pod Orebem A
10 – T.J. Sokol Bedřichov B
11 – T.J. Sokol Dolní Újezd B

Přes veškeré překážky, které se během provádění
stavebních prací vyskytly, jsou práce na rekonstrukci budovy
postavené v roce 1923 v úplném závěru. Odvaha
pardubických Sokolů pustit se do tak náročné rekonstrukce
je korunována úspěchem a lze ji jen ocenit. Sokolovna, která
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Nejlepší volejbal po celou dobu turnaje předváděla děvčata
ze Šternberka, která po zásluze vyhrála turnaj. Zároveň se
toto družstvo stalo se přeborníkem ČOS pro rok 2015.
Turnaj proběhl za plné spokojenosti všech zúčastněných.

Mistrovství ČR jako jednotlivkyně, to se bude konat v našem
kraji ve Vysokém Mýtě.
Kája Horníková cvičila povinné sestavy v kategorii starších
žákyň. Měla nejvyšší známku za přemet na přeskoku a
získala překvapivě krajský titul a zlatou medaili.
Martin Forman Poprvé jsme měli zastoupení také v kategorii juniorky C,
T.J. Sokol Pardubice I
protože se ke gymnastice vrátila po delší odmlce naše bývalá
závodnice 14-letá Bára Štěrbová, která nám také pomáhá
s tréninkem dětí v přípravce. Vše se jí velice vydařilo a měla
T.J. SOKOL CHRUDIM
nejhezčí prostná, zaslouženě se postavila na zlatý nejvyšší
stupínek a získala titul krajské přebornice.
Tři sportovní gymnastky T.J. Sokola Chrudim Bára Šimonová závodila za žákyně C a jen o půl bodu jí
unikla medaile, skončila na 4.příčce za gymnastkami ze
vybojovaly postup na MČR z oblastního
Sokola Pardubice a Vysokého Mýta. Zvládla nejlépe kladinu a
přeboru.
prostná, ale bradla jí zradila.
Sportovní gymnastky T.J. Sokola Chrudim si tedy odvezly 3
Ve Vrchlabí se uskutečnil 30.5.2015 přebor pardubického a zlaté a 1 stříbrnou medaili z oblastního přeboru a zároveň
královehradeckého kraje ve sportovní gymnastice žen .
se tři děvčata zúčastní Mistrovství ČR ve dnech 13.-14.6.
Budeme jim držet palce.
Náš oddíl T.J.Sokol Chrudim reprezentovalo 6 závodnic.
Trenérka Simona Linková
V nejobtížnější kategorii juniorek B jsme měli dvě výborné
závodnice a do poslední chvíle jsme nevěděli, jaké bude
pořadí. Nakonec zvítězila a krajskou přebornicí se stala
Sáře Kulhavé unikl bronz
Zuzana Malinská a jen těsně o 0,15 bodu byla druhá naše
15letá Kateřina Doležalová. Obě děvčata zacvičila krásně na MČR ve sportovní gymnastice o 0,15bodu.
své náročné sestavy na prostných a postoupila již po
14.6.2015 Vysoké Mýto
několikáté na MČR.
Letošní MČR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice se konalo
v našem kraji ve Vysokém Mýtě. Ikdyž byla velká vedra, sjeli
se tam všichni, kteří mají rádi tento sport. Z oddílu SG T.J.
Sokol Chrudim naše město jely reprezentovat tentokrát již tři
závodnice, které se probojovaly z krajského přeboru.

V žákyních B jsme měli želízko v ohni naši 10letou Sáru
Kulhavou, která zacvičila výborně prostná a zvládla svoji
obtížnou sestavu na kladině bez pádu a to jí pomohlo zařadit Poprvé se zúčastnila Mistrovství republiky v kategorii
se na krásné 4.místo hned za nejlepší děvčata z Pardubic, starších žákyň B naše talentovaná 10-letá Sára Kulhavá,
která jsou o dva roky starší. Poprvé si vybojovala postup na patřila mezi tři nejmladší závodnice, bylo pozváno 47
- 10 -

nejlepších z celé republiky ve věku 10-12 let. Nejvíce se jí
povedla obtížná sestava na kladině s prohnutým saltem na
závěr a také na přeskoku měla třetí nejvyšší známku za
přemet s obraty. Závod se Sáře velmi vydařil, zacvičila skvěle
všechno co umí, a po prvním sledu závodnic byla na
úžasném nečekaném třetím místě. Byly jsme v šoku.
Následoval další sled a tak jsme byly všichni napnutí až do
konce, jak to dopadne. Až po konečném zhodnocení se
promíchalo pořadí a Sáře unikla bronzová medaile o
pouhých 0,15 bodu a skončila i tak na překrásném 4.místě!!!

výsledkům. Tímto vrcholným závodem naše chrudimské
sportovní gymnastky završily úspěšnou závodní sezónu a již
v srpnu se začnou připravovat na podzimní Mistrovství ČR
družstev v II.lize. Za snahu a píli v trénincích jim velmi děkuji.
Trenérka Simona Linková.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

V kategorii juniorek závodila poprvé naše předloňská
medailistka 13-letá Zuzanka Malinská a 15-letá zkušená
závodnice Kateřina Doležalová, která za rok vstoupí již do
kategorie žen. Obě děvčata zacvičila svůj životní závod.
Úžasně zacvičily své obtížné sestavy s rychlými přemety vzad
na kladině bez pádu a to je vždy polovina úspěchu. Další
rozhodující část závodu jsou bradla, která některá děvčata již
nezvládají pro jejich vysokou obtížnost. Ale obě naše
gymnastky jsou dobré „bradlařky“, Katka dostala za svoji
sestavu s přeletem druhou nejvyšší známku a Zuzka šestou
z celkových 30 závodnic. Při vyhlašování výsledků se
postavila Katka Doležalová překvapivě na skvělé 5.místo,
což je zatím její nejlepší umístění na MČR. Zuzka Malinská
skončila jako nejmladší mezi staršími děvčaty těsně na
krásném 7.místě.
Pro mně jako trenérku to bylo úžasné Mistrovství České
Republiky, mám radost, když se mým děvčatům podaří
ukázat bezchybně vše, co se naučí se mnou na trénincích. Je
to samozřejmě velmi motivující i zavazující k dalším lepším

Avizované akce sokolských jednot a župy
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
13. 09. 2015
T.J. Sokol Lukavice
Lukavický kahan – 29.ročník
18.-19.9.2015
T.J. Sokol Žamberk
Noční turnaj ve stolním tenisu v rámci Noci
sokoloven
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
náčelnictvo
Seminář Cvičíme zdravě spojený
(v T.J.Sokol Pardubice)
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
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Kalendář sokolských výročí.
Červenec:
12.7.1908

se v Račicích narodil Alois Hudec, mistr světa ve sportovní gymnastice (1931) a
olympijský vítěz (1936).

28.7.1914

začala 1. světová válka. Starosta ČOS JUDr. Scheiner převedl do zahraničí
finanční prostředky ČOS a dal je k dispozici české exilové vládě pro její
činnost v zahraničí.

31.7.1854

se narodila v Praze Renata Fügnerová, pozdější manželka M. Tyrše. Byla jedna z prvních
a nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, založeného na popud
M. Tyrše v roce 1869.

Srpen:
2.8.1848

se narodil v Zásmukách u Kolína zakladatel Dechové hudby Sokola Kolín František Kmoch.
Později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných úspěchů, i mezinárodních. Jeho kapela
měla složení nástrojů jako rakouské vojenské dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku,
že cca třetina hudebníků zpívala slova písně.

8.8.1884

zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel
Sokola a první náčelník Sokola Pražského, autor českého tělocvič. názvosloví.

23.8.1914

vznikla ve Francii česká dobrovolnická „Rota Nazdar“, jejíž jádro tvořili členové Sokola
v Paříži a bojovala na frontě proti Němcům.

Září:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí Dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky, člen
Sokola od dětských let.

12.9.1822

se v Praze narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí, první starosta
Sokola Pražského.

14.9.1937

zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.

17.9.1832

se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první náčelník
Sokola Pražského.

Po návštěvě Slatiňan FS LIKAVA vyšel v slovenských novinách následující článek

Folklorní soubor Likava ze slovenské Likávky
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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

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. 9. 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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