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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Župní kancelář zpět na původní adrese.
Župní kancelář je od července zpět v budově pardubické sokolovny. Vstup není hlavním
vchodem v čele budovy, ale samostatným bočním vchodem po pravé straně sokolovny.
U vstupních dveří i v patře jsou umístěny bzučáky.
Adresa pro zasílání korespondence:

Jiráskova 29, 530 02 Pardubice

 Členské příspěvkové známky.
V župní kanceláři jsou stále k dispozici členské příspěvkové známky. Jednoty, které zatím
neodebraly žádnou známku prosíme, aby obratem alespoň známky objednaly.

 Státní dotace MŠMT.
Bylo provedeno rozdělení neinvestičních státních dotací, které obdrží T.J. prostřednictvím župy.
Smlouvy, pokyny a formuláře na vyúčtování byly zaslány k následujícím dotacím:
- Dotace na podporu činnosti oddílů všestrannosti
- Dotace na podporu sokolského sportu ve sportovních oddílech (Grant odboru sportu)
- Dotace na otevřené projekty – SokolGym 2015
- Dotace na náčiní pro aktivity oddílů všestrannosti a audiotechniku (Projekt II. náčiní a audio)
- Dotace na vybavení tělocvičen (Projekt I. standardizace)
- Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení
Prozatím nebyly rozděleny pouze Župní granty odboru sportu.
Dotace je nutné vyúčtovat v termínu, který je uveden v každé smlouvě. Tento termín je však nejzazší,
budeme rádi, pokud zašlete podklady pro vyúčtování co nejdříve. V případě, že byste chtěli provést
předem kontrolu vyúčtování, je možné veškeré podklady zaslat nejdříve oskenované elektronicky.
 Dotace Pardubického kraje.
Na podporu sportovní činnosti mládeže jsme získali z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč a 40 tis. Kč. Tyto dotace budou rozděleny jednotám, které aktivně
pracují s mládeží. Smlouvy, formuláře a pokyny na vyúčtování můžete očekávat během 2 týdnů.
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 Spolkový rejstřík.
P ČOS vyzvalo sokolské župy k urychlenému dopracování zápisu T.J. do spolkového rejstříku do
31.12.2015. Za naši župu máme k dnešnímu dni ve spolkovém rejstříku zapsáno 43 jednot a župu,
4 jednoty jsou odeslané do Prahy a čekají na zápis soudu. I přes naši maximální snahu mít dokončený
zápis našich jednot co nejdříve, se nám zatím nepodařilo tuto agendu dokončit. Od 7 jednot nemáme
vůbec žádné podklady, 11 jednotám jsme zaslali vygenerované podklady k ověření podpisů a čekáme na
zaslání zpět. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo v krátké době alespoň těchto 11 jednot dokončit.
Vyzýváme tyto jednoty k maximální možné spolupráci a prosíme o jejich rychlou reakci.
Na župě provádíme i zápisy změn, např. v případě zvolení nového člena výboru apod. I v těchto
záležitostech se tedy obracejte na nás.
 Smlouva s OZP.
Mezi naší župou a Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byla
uzavřena „Smlouva o spolupráci v rámci programu Zdravý spolek 2015“. Tato smlouva umožňuje
refundaci uhrazeného členského příspěvku pro rok 2015 až do výše 500 Kč. Zájemce o proplacení
členského příspěvku musí pro komunikaci s OZP použít originální kupony, které jsou k dispozici
v kanceláři župy, příp. v některých jednotách. V případě zájmu tyto kupony zašleme na adresu T.J. .
Vyplněný kupon je třeba doložit na pobočku OZP – korespondenčně nebo osobně – nejpozději do
31.12.2015. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku může být doloženo přímo na kuponu nebo
příjmovým dokladem s uvedením rodného čísla. Příjmový doklad může být buď originál nebo kopie
s originálním razítkem T.J. a podpisem.
Lenka Pařízková, tajemnice župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO

11. července 2015
byli na zámku v Chrasti oddáni

župní náčelnice ses. Světlana Hoffmannová
a župní náčelník br. Vlastislav Pilař
a my si dovolujeme novomanželům
Pilařovým popřát do nové etapy života:
Všechno ať jim vychází,
nic ať jim ve společném životě neschází
a jejich sokolské plány jsou úspěšné.
Ať jejich společný život je prostě báječný,
Přesně takový, jaký si přejí
a ať všechno důležité mají.
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Vážené sestry a bratři,
Máme tu opět září a další měsíce, ve kterých budeme po prázdninách cvičit. Doufáme, že jste si dostatečně odpočali do
další práce. Jen několik pozvánek především na seminář „Cvičíme zdravě“, který se bude konat 10. 10. 2015 v nových
prostorách Pardubické sokolovny. V tento den zveme všechny náčelnice a náčelníky na schůzku, která bude po
dvouletém odmlčení. Dále dne 24. 10. 2015 se uskuteční oblastní sraz žactva ve Vysokém Mýtě, kde očekáváme všechny
cvičitelé mladších a starších kategorií. Také chci upozornit, že můžete přihlašovat zájemce o cvičitele III. a IV. třídy, pokud
bude větší zájem již nyní, uspořádáme školení na jaře. V Nasavrkách bude doškolení pro již absolvované cvičitele
dne 6. - 8. 11. 2015. Některé pozvánky jsou již na našem župním webu.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Světlana a Vlastík Pilařovi
náčelnice a náčelník župy

Náčelnictvo Sokolské župy Východočeské-Pippichovy
Vás srdečně zve
na doškolovací seminář spojený se setkáním župních náčelníků a náčelnic

Cvičíme zdravě
určený pro cvičitele a cvičitelky všech odborností, kteří pracují s věkovou kategorií dospělí

v sobotu 10. října 2015 od 10,00 h do 15,00 h (prezence od 9,30 h)
Lektoři:

Ludmila Raková - fyzioterapeutka, cvičitelka I.tř. Zdr.TV,
1.místonáčelnice ČOS

Jarek Kučera - cvičitel I.tř. AE a RG;

II.tř. Zdr.TV, místonáčelník ČOS

Místo:

T.J. Sokol Pardubice I, sokolovna, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice

Program:

teorie (anatomie, pohyb a svaly, rozsahy pohybu, svalová

dysbalance,
pohybové stereotypy)
praxe (zásobník cviků, rozbor, zdravotní aspekty, aplikace do
cvičební jednotky s hudebním doprovodem)
a něco navíc:
od 16 h setkání náčelníků a náčelnic
od 17 h prohlídka města s průvodcem
od 20 h společenské posezení s možností přespání v sokolovně (na karimatce)

S sebou:

ručník běžného rozměru (pomůcka pro cvičení)
úbor a obuv pro cvičení v tělocvičně
psací potřeby pro vlastní poznámky

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA

http://www.zupa-pippichova.eu
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VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
Kulturní a společenské akce ČOS
Pietní akce
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

Prodaná nevěsta
Symbolickým koncem nastudování hry se zpěvy Prodané nevěsty, jednoho z největších projektů, které se
v novodobé historii Sokola v kulturně společenské oblasti uskutečnily, bude její poslední provedení 4. října
2015 od 14.00 hod. v pražském divadle ABC

Tisková zpráva
Derniéra sokolské Prodané nevěsty
Praha, 23. 9. 2015 – Po pěti letech, kdy se na různých místech republiky konala představení Prodané nevěsty v
nastudování sokolských souborů, se blíží poslední představení: Derniéra Prodané nevěsty se uskuteční v neděli 4. října
2015 od 14.00 hodin v pražském Divadle ABC. První premiéra se konala 11. prosince 2010 – doposud bylo odehráno 47
představení, říjnová derniéra tedy bude již 48. představením Prodané nevěsty v nastudování sokolských souborů. K této
příležitosti se připravuje reprezentativní publikace a rovněž DVD se záznamem jednoho z představení.
Úspěch nastudování Prodané nevěsty sokolskými soubory prozrazuje i doprovodné slovo, které k představení uvádí na
svých webových stránkách divadlo ABC:
„Sokolská Prodaná nevěsta je inscenace uváděná jako lidová hra se zpěvy a tanci. Není to tedy jenom známá česká
opera, ale především lidová zábava. Inscenátoři se přísně drželi Sabinova libreta a Smetanova hudebního zpracování.
Využili všech předpokladů nejlepších hereckých, tanečních, hudebních a pěveckých osobností sokolské umělecké scény,
aby divákům nabídli dvě hodiny jiskřivé zábavy. Představení má všechny znaky opery a současně vyniká činoherní a
taneční kresbou lidovosti venkovského života.“
Prodanou nevěstu v režii Bohumila Gondíka nastudovalo společně hned několik sokolských souborů! Národopisný
soubor Formani ze Slatiňan u Chrudimi dodal tanečníky, kapelu a zpěváky do sboru; smíšený pěvecký sbor Gaudim Praha
obsadil sboristy a tři sólové role; divadelní soubor Sokola Lázně Toušeň měl za úkol přivést komedianty a Divadlo Pyšely
obsadilo sólisty a členy sboru.

INFORMACE Z ČOS
V letošním roce 8. října se uskuteční významná společenská akce, která sokolům i ostatní veřejnosti
umožní připomenout si tisíce členů našeho spolku, kteří ve více jak stopadesátileté historii Sokola přinesli
v boji za vznik našeho samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů, oběti
-4-

nejvyšší. Tato vzpomínková akce připomíná každoročně den neblahého výročí tragických událostí, které
bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Toho dne v roce 1941 byla
Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští
činovníci z ústředí, žup i větších jednot.
Uvedená vzpomínková akce se letos uskuteční již počtvrté. První připomenutí pohnutých událostí z roku
1941 se uskutečnilo v Tyršově domě v roce 150. výročí založení Sokola a obdobně pak na řadě míst
v dalších dvou letech. Vzhledem k příznivému ohlasu těchto pietních akcí nejen v sokolské veřejnosti, ale
například i ve sdělovacích prostředcích prohlásilo již v roce 2013 jarní zasedání Výboru ČOS 8. říjen
Památným dnem sokolstva a uložilo vedení ČOS, aby usilovalo o prosazení tohoto dne na celorepublikové
úrovni.
Vzdělavatelský odbor ČOS ve spolupráci s vedením ČOS připravil při této příležitosti i v letošním roce
vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat za přítomnosti významných hostů
ve středu 8. října 2015 od 16.30 hodin v Tyršově domě v Praze. Doporučujeme proto sokolským župám a
jednotám, aby ve významných říjnových dnech uspořádaly obdobné vzpomínkové akce v místech svého
působení.
Při přípravě letošních vzpomínkových akcí lze využít přílohy zářijového vydání časopisu Sokol z roku 2014
s názvem Vzdělavatelské listy, která je především věnována tomuto významnému dni a je nejen
zaměřena na události 8. října 1941, ale přináší i širší historické připomenutí všech obětí pohnuté sokolské
historie. Z dalších vhodných materiálů je možné uvést příspěvky ses. Žitné v letošním vydání Sokolských
souzvuků (č. 8 – 9, září – říjen, ročník 5), včetně informace o velice příznivě přijatém Večeru sokolských
světel.
Letos obdobně jako vloni vydal vzdělavatelský odbor i plakáty vhodné pro propagaci této vzpomínkové
akce. Nově připravený plakát je možné si také stáhnou i z internetových stránek www.sokol.eu, kde je
přílohou informace o vzpomínkové akci.
Věříme, že důstojný průběh letošního Památného dne sokolstva a s ním spojených akcí opět připomene
naší veřejnosti nejen historický význam našeho spolku včetně jeho obětí, ale přispěje i k propagaci jeho
současné činnosti.
Nazdar!

Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc., v. r.

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.

jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS

vzdělavatel ČOS

ZE ŽIVOTA JEDNOT
v oblasti spolkové činnosti, která přesahuje rámec naší
republiky. Využili jsme nabídky představitelů města
T.J. SOKOL ŽAMBERK
ohledně možnosti navázání
spolupráce s (zatím
městem Dundaga, které leží
Zahájení partnerské výměny stolních tenistů nepartnerským)
v severním Lotyšsku, 150 km od hlavního města Riga.
T.J. Sokol Žamberk a lotyšské Dundagy
Město je známé díky rodáku Arvidu von Blumenfeldovi,
který během 2.světové války odletěl do Austrálie lovit
V červnu letošního roku bylo zahájeno partnerství mezi
krokodýly. Na motivy jeho osudů byl natočen film
stolními tenisty Žamberka a lotyšské Dundagy. Hlavním
Krokodýl Dundee. Vedle hradu je socha krokodýla
cílem akce je navázání dlouhodobější spolupráce
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symbolem města, kterou věnoval lotyšský konzulát Sobota, hlavní den celého programu, začala přijetím
v Chicagu, jako výraz úcty k hrdinství lidí během zahraničních účastníků představiteli města, po kterém
2.světové války.
následovala prohlídka regionu. Navštívili jsme
Akce probíhala od čtvrtka 18.6. do neděle 21.6. Pastvinskou přehradu, areál biatlonu KB Letohrad
Zahájena byla příjezdem účastníků ve večerních v Šedivském lomu, přehlídku hasičské techniky při
hodinách. Páteční program byl zahájen prohlídkou příležitosti výročí založení SDH Letohrad. Sobotní
města Žamberk, kde jsme navštívili místní pivovar odpoledne bylo věnováno přátelskému zápasu mezi T.J.
Žamberský kanec, kde si účastníci akce mohli Sokol Žamberk a TC Dundaga, které skončilo našim
prohlédnout přímo celou technologii vaření piva, které výrazným vítězstvím. Po zápase následovalo oficiální
zrovna probíhalo. Poté jsme se podívali na město rozloučení v místním klubu Tobogán, kde po kulturním
Žamberk z ptačí perspektivy, z jednoho z nejvyšších programu následovalo přijetí představiteli města.
míst ve městě, z kostelní věže. Poté následovala Slavnostního zakončení se zúčastnil také pan
prohlídka městského parku. Odpoledne bylo vyhrazeno velvyslanec Lotyšska v České republice Alberts Sarkanis.
stolnímu tenisu. Nejprve jsme předvedli ukázku Součástí slavnostního zakončení bylo představení
Další setkání je
tréninku mládeže a poté již následoval turnaj regionu Dundagas novads.
naplánováno
na
červen
příštího
roku
v Lotyšsku, což
smíšených dvojic. Po turnaji následovala beseda
potvrdil i pan velvyslanec.
v místní restauraci s ochutnávkou národních specialit.

Jak bylo konstatováno na závěrečném hodnocení:
Strávili jsme 3 příjemné dny a poznali jsme mnoho
perfektních lidí, se kterými jsme si měli hodně co říci a
vzájemné zkušenosti nás všechny obohatily.
Ing. Břetislav Havel
Oddíl stolního tenisu
T.J. Sokol Žamberk

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Vážení sportovci a sportovní přátele,
i letos si Vás jménem pořadatelů dovoluji pozvat na (nejen)
cyklistickou časovku, jejíž rozpis posílám v příloze. Datum
konání: neděle 27.9.2015.
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Časovka je pořádána pro všechny příznivce cyklistiky,
rekordmany i ryzí amatéry, na závěr cyklistické sezony. Proto
čas není nejdůležitějším cílem, jde zejména o možnost se
sejít, užít si krásného podzimního počasí a s kolegy cyklisty
zhodnotit právě končící cyklistickou sezonu. Mimo klasických
kategorií pro mládež i dospělé jsou zvlášť hodnoceni také
borci na starých kolech, ve stylovém oblečení. Dále je
vypsána také společná kategorie kolečkových lyží a in-line
bruslí, několikrát závodili i jezdci na koloběžce.
Start je v 10 hodin, prezence začíná o hodinu dříve. Po
vyšlápnutí kopce jsou připraveny nejen drobné ceny, ale
také služby místního pohostinství a v případě hezkého počasí
také nádherná vyhlídka.
Oproti loňsku nenastaly žádné změny, zachovali jsme
všechny kategorie .
Pro informaci jsou na rozpisu uvedeny minulé výsledky. Ale
nenechte se odradit časy těch nejlepších, naopak
pojďte zkusit poprat se s kopcem i vy, kteří to pojedete půl
hodiny!
O týden později, v neděli 4.10., je připraven již 27. ročník
přespolního Běhu údolím Orlice. Závod je vypsán pro
všechny kategorie od nejmenších předškoláčků až po
veterány a je započítáván do Iscarex cupu 2015.
Řada závodníků se účastní obou našich závodů, proto si
dovoluji připojit tímto i pozvání na přespolák. Věřím, že si
najdete čas a přijdete se "proběhnout". Rozpis najdete na
www.sokolklasterec.cz.
Za pořadatele se na shledanou těší

T.J. SOKOL PARDUBICE I
Slavnostní otevření sokolovny v Pardubicích
Pátek 4. září 2015 se zapsal do historie Tělocvičné jednoty
Sokol Pardubice I jako významný den. Po devadesáti letech
rušného provozu a dvou letech stavebního ruchu se
opotřebovaná historická budova změnila v moderní
víceúčelové sportovní centrum a vrátila se znovu do života.
Díky citlivě provedené rekonstrukci se podařilo zachovat
původní historický ráz budovy a skloubit jej s moderními
sportovišti. Za účasti představitelů města Pardubice
,Pardubického kraje, České obce sokolské, Sokolské župy
Východočeské-Pippichovy, Československé obce legionářské,
zástupců Regionální rady Severovýchod, Státního okresního
archivu, projektantů, architektů, novinářů, tisku, televize a
dalších hostů byla slavnostně přestřižena páska a budova
sokolovny se znovu otevřela veřejnosti. Pardubický Sokol
získal na modernizaci dotaci od Regionální rady
Severovýchod, velice významnou částkou se na
spolufinancování podílelo statutární město Pardubice, které
zařadilo projekt „III. etapy modernizace Sportovního areálu
T.J. Sokol Pardubice I“ do Integrovaného plánu rozvoje
města. I přes velké komplikace se podařilo rekonstrukci
budovy za 128 mil. Kč dokončit ve spolupráci se sdružením
firem Marhold-Syner-Italmec.

Jindra Kalous
starosta T.J. Sokol Klášterec n. Orl.
tel. 721 955 026

T.J. SOKOL KUNVALD

Dva roky stresu a napětí, zda bude centrum města zdobit
zřícenina nebo zrekonstruovaná sokolovna, jsou za námi.
Centrum města Pardubice se nyní může pyšnit krásnou
budovou sokolovny a členové Sokola i další zájemci o pohyb
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mohou opět sportovat v jednom z nejvyužívanějších
sportovišť v Pardubicích.

Lenka Pařízková

T.J. SOKOL SLATIŇANY
SLATIŇANŠTÍ SOKOLOVÉ V LETOŠNÍM LÉTĚ
Přestože letní měsíce bývají v Sokole volnější a většina
společných aktivit probíhá během podzimních, zimních a
jarních měsíců, tak letošní teplé jaro a horké léto bylo pro
slatiňanské Sokoly bohaté na různé klubové a společenské
akce. Vlastně již na jaře pravidelně zahajují letní sezonu
národopisný soubor FORMANI, folklorní soubor SEJKORKY
a taneční skupina IGNIS účastí na městských slavnostech
v zámeckém parku „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“, kde jsou
FOFMANI i spolupořadatelem.
.

Slatiňanské pozastavení
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V květnu jsme přivítali osmadvacetičlennou cyklistickou
návštěvu přátel z Bratislavy, s kterými se pravidelně
setkáváme koncem července v partnerské obci Likávka na
cykloakci OKOLO LIPTOVA
17. – 22. června Tábornický a divadelní soubor POHODA
jako každoročně provedl 75. kilometrový sjezd Vltavy od
Vyššího brodu do Českých Budějovic.

Na přelomu července a srpna přádal Tábornický a divadelní
soubor POHODA již pravidelný letní dětský tábor Zlatník „SI
SYLVANŮV ODKAZ“. Tábor vede br. Jiří Trojan z Rabštejnské
Lhoty s manželkou za asistence a pomoci br. Tomáše Rohlíka
a místostarosty Sokola br. Mariana Rohlíka

23. května FORMANI vystupovali u příležitosti oslav
devadesátého výročí Tyršova domu v Praze. Po vystoupení
zaujali spontánním programem na nádvoří Tyršova domu a
za všeobecného zájmu roztančili „Tyršák“.
30. – 31. května členové CYKLOKLUBU pořádali 3. ročník
akce „CESTA NA MASARYČKU“. Vlakem ze Slatiňan jeli
cyklisti do Mladkova a dále na kolech přes Klášterec n. Orl.,
Neratov, Orlické záhoří na Masarykovu chatu. Druhý den asi
50 km převážně z kopce přes Vrchmezí, Polsko, Olešnici
v Orl. h. do Pekla a po obědě do Náchoda na vlak a zpět do
Slatiňan. Celkem necelých 100 km krásnými partiemi
Orlických hor.

.
7. června pořádali FORMANI a SEJKORKY ve 22. srpna jely SEJKORKY na pozvání do Červeného Kostelce,
vyprodané sokolovně LETNÍ KONCERT. Po koncertě již kde vystupovaly v rámci největšího mezinárodního
podruhé naší sokolovnu navštívili američtí Sokolové
z Minesoty. Během společného setkání naši FORMANI učili
minesoťské české tance.
20. června se naši zúčastnili župní akce v Radčicích
„soKOLNÍ VÝLET KOLEM“. Setkání Sokolů proběhlo v areálu
Doupnice a zúčastnění si mohli vybrat některou ze tří tras
cyklo nebo pro pěší. Připravena byla i společná zábava a
dobrůtky v rámci občerstvení.
29. července – 1. srpna jsme se zúčastnili již po sedmé akce
v partnerské obci Likávka u Ružomberka „OKOLO LIPTOVA“.
V překrásném kraji a přátelském prostředí byly připraveny
cyklotrasy okolo Liptovské Mary, na Oravu a pěší na Hrad
Likava. Při večerních setkáních s občerstvením a programech
s hudbou, cimbálovou muzikou a tancem bylo navázáno
mnoho nových přátelství a stará prohloubena. Velmi
povedená akce.
folklorního festivalu v Čechách. Mezi našimi folkloristy a i
účastníky z Kolumbie, Kostariky, Tchai-wanu, Jižní Koreje,
Slovenska a dalších se SEJKORKY určitě neztratily.
V prázdninových měsících byla slatiňanská sokolovna
využívána pro dvoutýdenní soustředění taneční školy a
tříetapový příměstský tábor.
Se začínajícím podzimem sokolové začínají s pravidelným
cvičením a v pátek 4. září byly zahájeny letošní taneční kurzy
tance a společenského chování. Celý zbytek roku nás čeká
mnoho dalších akcí a tak se určitě nebudeme nudit.
Mirek Lebduška
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T.J. SOKOL LUKAVICE
Lukavický kahan v ideálním počasí ovládl
Lukáš Kourek, padl i absolutní rekord trati
13. září 2015

Již od dopoledních hodin si to na lukavické trati rozdávalo na
sedm desítek dětí a prakticky stejný počet dospělých. Za
krásného počasí došlo na silniční trati k zajímavým časům,
nejvíce oslavován je Lukáš Kourek z Nového Města na
Moravě. S časem 21:40 překonal o více než půl minuty
současný rekord Lukavického kahanu a nesmazatelně se tím
zapsal do historie tohoto závodu. Druhý Lukáš Gdula na něj
ztratil prakticky minutu a půl, třetí Matěj Trávníček ještě o
dalších 60 sekund více.

Lukavice - Tradiční silniční běh O lukavický kahan napsal v
letošním roce již své devětadvacáté pokračování. Přes 130
závodníků si to rozdalo na různých vzdálenostech o titul, v
hlavní kategorii slaví Lukáš Kourek z Nového Města na
Moravě

- 10 -

Na hřišti v Bořkově se sešlo přes 250 dětí z Dolního Újezdu a
okolních vesnic. Na deseti stanovištích děti z MŠ a 1.-2. tříd
ZŠ zábavnou formou pronikaly do tajů fotbalu. Minifotbal,
překážkové dráhy, přetah lanem, honičky, střelba na
přesnost fotbalovým míčem i na „živého“ brankáře, slalom
s míčem, skákání v pytli – na všech stanovištích jsme viděli
elán, plné nasazení i zaujetí pro hru, a to nejen u kluků, ale i
děvčat.

Výsledková listina:
dívky do 6 let:
chlapci do 6 let:
dívky do 10 let:
chlapci do 10 let:
dívky do 15 let:
chlapci do 15 let:
ženy do 34 let:
ženy 35 a více let:
junioři:
hlavní kategorie:

Simona Vavroušková (Chrudim)
Jakub Čermák (Lukavice)
Barbora Urbánková (Škrovád)
Rostislav Groulík (Lukavice)
Adéla Lorenčíková (Chrudim)
Václav Jaroš (Hradec Králové)
Hana Homolková (Nové Město na
Moravě)
Denisa Kozáková (Pardubice)
Zdeněk Zástěra (Lukavice)
Lukáš Kourek (Nové Město na
Moravě)

Vše doplňovala výtvarná soutěž s fotbalovou tématikou.
Velký dík patří všem pořadatelům na stanovištích z řad
fotbalového i volejbalového oddílu a žáků ZŠ. Všechny školy i
školky (Dolní Újezd, Osík, Vidlatá Seč, Budislav, Trstěnice,
Desná, Horní Újezd) vedené p. učitelkami, které za krásného
počasí neúnavně povzbuzovaly své týmy, prokázaly
sportovního ducha a zaujetí pro fotbalové disciplíny.
Doufáme, že kromě toho, že si všechny děti na závěr velice
pěkné dopolední fotbalové akce odnášely pamětní listy a
drobné fotbalové ceny, odcházely rovněž i mnohé
s rozhodnutím věnovat se i nadále fotbalu v Sokole Dolní
Újezd v některém mládežnickém družstvu, a to jak ve
Fotbalové školičce Chobotnička určené pro předškolní děti či
v některém z družstev přípravek pro děti ze základní školy.
Všichni příznivci mládežnického sportu si mohou fotografie i
sestřih videa z celé akce prohlédnout na webových stránkách
fotbalového oddílu Sokola Dolní Újezd.

V. Pilař – starosta T.J. Sokol Lukavice

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Akce Můj první gól
se v Dolním Újezdě vydařila.
Ve středu 16.9.2015 uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol
Dolní Újezd velkou náborovou akci pod záštitou FAČR pro
nejmladší adepty fotbalu pod názvem „Den náborů - Můj
první gól“.
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Odkazy na video + foto:
Video + foto: www.fotbal-du.cz
Video: https://www.youtube.com/watch?v=I76bhxkoxTo
Fotky: http://sokoldolniujezd.rajce.idnes.cz/Mesic_naboru__16.9.2015
Miloš Vrabec
Předseda fotbalového oddílu
T. J. SOKOL Dolní Újezd

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Vážení sportovci a sportovní přátele,

čas není nejdůležitějším cílem, jde zejména o možnost se
sejít, užít si krásného podzimního počasí a s kolegy cyklisty
zhodnotit právě končící cyklistickou sezonu. Mimo klasických
kategorií pro mládež i dospělé jsou zvlášť hodnoceni také
borci na starých kolech, ve stylovém oblečení. Dále je
vypsána také společná kategorie kolečkových lyží a in-line
bruslí, několikrát závodili i jezdci na koloběžce.
Start je v 10 hodin, prezence začíná o hodinu dříve. Po
vyšlápnutí kopce jsou připraveny nejen drobné ceny, ale
také služby místního pohostinství a v případě hezkého počasí
také nádherná vyhlídka.
Oproti loňsku nenastaly žádné změny, zachovali jsme
všechny kategorie .
Pro informaci jsou na rozpisu uvedeny minulé výsledky. Ale
nenechte se odradit časy těch nejlepších, naopak
pojďte zkusit poprat se s kopcem i vy, kteří to pojedete půl
hodiny!
Pokud by Vám nečinilo zvláštní potíže, uvítáme, když nám
potvrdíte svoji účast předběžně odpovědí na tento mail.
Díky.
O týden později, v neděli 4.10., je připraven již 27. ročník
přespolního Běhu údolím Orlice. Závod je vypsán pro
všechny kategorie od nejmenších předškoláčků až po
veterány a je započítáván do Iscarex cupu 2015.
Řada závodníků se účastní obou našich závodů, proto si
dovoluji připojit tímto i pozvání na přespolák. Věřím, že si
najdete čas a přijdete se "proběhnout". Rozpis najdete za
pár dní na www.sokolklasterec.cz.

i letos si Vás jménem pořadatelů dovoluji pozvat na (nejen)
cyklistickou časovku, jejíž rozpis posílám v příloze. Datum Za pořadatele se na shledanou těší
konání: neděle 27.8.2014.
Prosím o vylepení rozpisů ve Vašich vývěskách nebo na
webech a přeposlání Vašim známým. Díky.

Jindra Kalous
starosta T.J. Sokol Klášterec n. Orl.
tel. 721 955 026

Časovka je pořádána pro všechny příznivce cyklistiky,
rekordmany i ryzí amatéry, na závěr cyklistické sezony. Proto

Avizované akce sokolských jednot a župy
27. 09. 2015
05. 10. 2015
10. 10. 2015
24. 10. 2015
31. 10. 2015

T.J .Sokol Klášterec n.O. Horská cyklistická časovka
T.J. Sokol Klášterec n.O. Běh údolím Orlice – župní přebor
náčelnictvo
Seminář Cvičíme zdravě spojený
(v T.J.Sokol Pardubice)
se setkáním náčelnic a náčelníků
T.J. Sokol Vysoké Mýto
Oblastní sraz cvičitelů žactva
T.J. Sokol Kunvald
3. Kunvaldský PŮLMARATON
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Kalendář sokolských výročí.
ZÁŘÍ:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky.
Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Zákolánech, pak v Praze v
Sokole Vinohrady.

10.9.1822

se narodil v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš
Sokola. Na vybudování sokolovny T.J. Sokola Pražského věnoval celý svůj majetek.

17.9.1832

se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš.

21.9.1867
29.9.1869

se narodil v Benešově JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 - 1932.
byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše založen Tělocvičný spolek paní a
dívek pražských, první jeho starostkou byla Sofie Podlipská.

ŘÍJEN
4.10.1896: zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se Svým
bratrem Eduardem Grégrem byl spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval
proti pasivní politice staročechů v boji o rovnoprávnost Čechů v RakouskoUhersku. Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Se svým
bratrem přispěl k vítězství mladočeské strany v české politice.
8.10.1941

výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha byla rozpuštěna Česká obec
sokolská a její majetek byl zabaven.

8.10.1942

zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS
(1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.

24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce 1948 náčelnice čs.
Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, protože byla upozorněna přáteli, že ji
čeká zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v
zahraničí a dožila se 101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka i.m.
28.10.1918 byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní
shromáždění, které zvolilo prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali
strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali rakouské
vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do
návratu československých legií ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci uzavřel
náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs. legionáři
urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem
československé armády. Starosta ČOS Judr. J. Scheiner byl pověřen Národním
výborem organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem
předsednictva Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády.
Od roku 1920 se opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí.
Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské delegace v kroji na čestných strážích u
památníků 28. října, T.G. Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
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29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.

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 Calibri 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. 10. 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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