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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Členské příspěvkové známky.
Upozorňujeme, že:
 poslední možnost objednat členské známky na rok 2015 je do pondělí 30.11.2015
 do stejného termínu je možné členské známky na rok 2015 na župu vrátit
 Státní dotace MŠMT a dotace Pardubického kraje
Bylo provedeno rozdělení všech neinvestičních dotací, které obdrží T.J. prostřednictvím župy.
Připomínáme, že dotace je nutné vyúčtovat v termínu, který je uveden v každé smlouvě. V případě, že
byste chtěli provést předem kontrolu vyúčtování, je možné veškeré podklady zaslat nejdříve
oskenované elektronicky.
 Spolkový rejstřík.
Znovu vyzýváme jednoty, které nepředaly podklady k zápisu do spolkového rejstříku, 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 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.
 Sokolské omalovánky.
-1-

V sokolské prodejně v Praze je k dispozici nový druh oblíbených sokolských omalovánek (nyní jsou na
šířku, autor je stejný). Cena 1 ks omalovánek je 10,- Kč. V prosinci budou k dispozici i v župní kanceláři.
 Sokolské kalendáře. V sokolské prodejně v Tyršově domě v Praze jsou ke koupi či k objednání
stolní kalendáře na rok 2016 za 80 Kč.

Nabízíme Vám možnost hromadného objednání přes župu – v případě Vašeho zájmu přivezeme
kalendáře do Pardubic, kde si je budete moci vyzvednout. Objednávky přijímáme do čtvrtka
26. listopadu 2015.
Lenka Pařízková, tajemnice župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
v měsíci červnu jsme pořádali seminář „Cvičíme zdravě“, který se velmi vydařil. Po něm byla naplánována porada Vás,
náčelníků a náčelnic, ale musíme bohužel vyzvednout jen pět jednot- Chrudim, Nasavrky, Horní Jelení, Litomyšl a Jevíčko,
kteří se této schůzky zúčastnili. Všichni víme, že máme 70 jednot v naší župě, je to tedy velmi malý nepoměr
zúčastněných. Nevíme co toho bylo příčinou toho, že Vás nepřijelo více. Myslíme si,že když se někdo nechá do funkce
zvolit,má také nějaké povinnosti. Sraz slouží k předávání zkušeností a nápadů mezi jednotami a my si myslíme,že i vy
máte co přinést ale i zároveň se přiučit.
24.října se uskutečnil oblastní sraz cvičitelů žactva ve Vysokém Mýtě,který byl dobře připraven a na který přijelo 29
cvičitelů z 10 jednot. Hodnocení bylo velmi pozitivní a právní problematiku chtějí všichni zopakovat a také ostatní
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připomínky budou zařazeny do příštího srazu. V nejbližší době pořádáme doškolení cvičitelů a to 6. - 8. 11. 2015
v Nasavrkách. Tam by měli přijet všichni, kterým chybí hodiny potřebné k prodloužení cvičitelského průkazu.
Přejeme si,jsme se s Vámi mohli potkávat častěji.
Župní náčelnice a náčelník

Seminář Cvičíme zdravě
V sobotu 10. října 2015 se v Pardubicích konal seminář Cvičíme zdravě, kde se jako lektoři představili
místonáčelnice ČOS Lída Raková a místonáčelník ČOS Jarek Kučera. Seminář byl naplánován jako pilotní
projekt do nově zrekonstruované sokolovny v Pardubicích. Téma semináře bylo velmi lákavé, a proto se
přihlásilo celkem 55 účastníků, nejen ze sokolské župy Východočeské-Pippichovy, která byla
organizátorem, ale i ze župy Podkrkonošské a dále ze župy Orlické.
Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky s tím, jak integrovat „zdravé cvičení“ do všech druhů
cvičení a odborností u všech věkových kategorií. Program obsahoval teoretickou i praktickou část se
zaměřením na oblast bederní páteře, pánevního dna, hrudní a krční páteře, hrudník a pletenec ramenní.
Důležitou součástí semináře byl rozbor vybraných cviků a jejich začlenění do ukázkové cvičební hodiny.
Seminář se velmi vydařil, a proto budeme v organizování podobných seminářů dále pokračovat.
Vážené sestry a bratři,
po semináři „Cvičíme zdravě“ byla naplánována porada Vás, náčelníků a náčelnic, ale musíme bohužel
vyzvednout jen pět jednot - Chrudim, Nasavrky, Horní Jelení, Litomyšl a Jevíčko, kteří se této schůzky
zúčastnili. Všichni víme, že máme 68 jednot v naší župě, je to tedy velmi malý nepoměr zúčastněných.
Nevíme, co bylo příčinou toho, že Vás nepřijelo více. Myslíme si, že když se někdo nechá do funkce zvolit,
má také nějaké povinnosti. Sraz slouží k předávání zkušeností a nápadů mezi jednotami a my si myslíme, že i
vy máte co přinést, ale i zároveň se přiučit.
24. října se uskutečnil oblastní sraz cvičitelů žactva ve Vysokém Mýtě, který byl dobře připraven a na který
přijelo 29 cvičitelů z 10 jednot. Hodnocení bylo velmi pozitivní a právní problematiku chtějí všichni
zopakovat a také ostatní připomínky budou zařazeny do příštího srazu.
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V nejbližší době pořádáme doškolení cvičitelů, a
to 6. - 8. 11. 2015 v Nasavrkách.
Tam by měli přijet všichni, kterým chybí hodiny
potřebné k prodloužení cvičitelského průkazu.
Přejeme si, abychom se s Vámi mohli potkávat častěji.
Župní náčelnice a náčelník

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

Další akce
st. 28. říjen 2015

– vznik ČR v roce 1918

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

Derniéra Prodané nevěsty v divadle ABC

Po pěti letech, kdy se na různých místech republiky konala
představení Prodané nevěsty v nastudování sokolských
souborů, se v neděli 4. října 2015 uskutečnila v téměř
vyprodaném pražském Divadle ABC poslední derniéra. Při této
příležitosti byla vydána reprezentativní publikace Vyprodaná
nevěsta, zachycující slovem a obrazem vznik a pětiletou cestu
tohoto mimořádného kulturního projektu České obce
sokolské. Součástí publikace je také DVD se záznamem
představení Prodané nevěsty, natočeným v Salesiánském
divadle, které bylo rovněž vydáno u příležitosti derniéry.
Publikace s DVD je k dostání v prodejně v Tyršově domě v
Praze.
První premiéra sokolské Prodané nevěsty se konala 11.
prosince 2010 a odehráno bylo celkem 48 představení.
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Úspěch nastudování Prodané nevěsty sokolskými soubory
prozrazradilo i doprovodné slovo, které k představení uvedlo 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; DS Sokol Lázně Toušeň měl za úkol přivést komedianty a Divadlo
Pyšely obsadilo sólisty a členy sboru.“
Osoby a obsazení při derniéře v Divadle ABC:
Milan Svoboda (Krušina, sedlák), Martina Linhartová (Ludmila jeho žena), Jana Svašková/Tereza Růžičková
(Mařenka, jejich dcera), Luděk Pařízek (Mícha, gruntovník), Stanislava Sejkorová (Háta, jeho žena), Pavel
Urban (Vašek, jejich syn), Tomáš Bartáček (Jeník, Míchův syn z prvního manželství), Milan Špale (Kecal,
dohazovač), Dušan Müller (Principál komediantů), Radka Vagnerová (Esmeralda, komediantka), Radek
Hrdlička (Indián, komediant), děti - Neluš, Kája a další děti, komedianti, vesnický lid a kapela (Členové
ochotnického spolku Sokola Pyšely, Členové sokolského divadla z Lázní Toušeň, Členové národopisného
souboru Formani ze Sokola Slatiňany, Členové smíšeného pěveckého souboru Gaudium Praha ze Sokola
Královské Vinohrady a 1. LF University Karlovy Praha).
Nemalý podíl na úspěchu sokolské Prodané nevěsty měla ses. Zdena
Vaňkátová Chalupová ze Sokola Slatiňany, která s citem a pílí
navrhla a ušila kostýmy.
Poslední setkání prodankářů proběhlo večer po poslední derniéře
v Michnově paláci za účasti ses. starostky ČOS Hany Moučkové,
vzdělavatele ČOS br. Zdeňka Mičky a mnoha dalších, kteří všem
poděkovali za vzornou reprezentaci sokolského hnutí.
Závěrem pár slov br. Bohumila Gondíka:
Pět let Prodané nevěsty nám také přineslo mnoho změn v našich
životech. Věřím, že všechny ty změny byly k lepšímu, a že pěkné
vztahy a nová přátelství mají tak pevné základy, že zůstanou už na
pořád v našich srdcích. Přeju vám všem, kolektivům i jednotlivcům,
úspěch ve svých uměleckých oborech, mějte vždycky na paměti, že
jenom v kolektivu je ta obrovská energie a síla z ní se může zrodit v
něco velkého. Vy jste to dokázali! Udržujte vztahy a přátelství, která
vznikla, tak samozřejmým způsobem, že vás nikdy ani na vteřinku
nenapadne, že to někdy skončí. Zůstalo by vám v srdci prázdné místo, které byste jen těžko něčím vyplnili.
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S použitím materiálů ČOS zpracoval
Mirek Lebduška

INFORMACE Z ČOS
Pocta české olympijské legendě
Ve Kvasicích na Kroměřížsku bude ve středu 28. října odhalena pamětní deska české olympijské legendě,
držiteli historicky první zlaté olympijské medaile pro Československo, Bedřichu Šupčíkovi. Pamětní desku,
umístěnou na budově kvasické sokolovny, slavnostně v 10.00 hodin odhalí Miroslav Šupčík, syn Bedřicha
Šupčíka, a Luděk Fiala, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Brno II, která pamětní desku Sokolu Kvasnice
věnovala. Právě do Sokola Kvasice – a zároveň tak k prvním sportovním krůčkům – přivedla pětiletého
Bedřicha Šupčíka jeho teta, u níž byl na výchově. Český olympijský výbor bude při odhalení pamětní desky
reprezentovat předseda Klubu olympioniků ČOV Oldřich Svojanovský, slavnostního aktu se rovněž zúčastní
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiří Zemánek, předseda odboru sportu České obce sokolské
Petr Syrový, starosta Sokola Kvasice Aleš Judas a další hosté.
Bedřich Šupčík se narodil 22. října 1898 v početné české rodině kočího Františka a jeho ženy Terezie, vídeňské
Češky, v Trumau u Vídně v Rakousku. Vyrůstal u tety Evy Skaličkové (sestry Františka Šupčíka), která se pro něj
stala „adoptivní matkou“, v Kvasicích u Kroměříže, kde také začal cvičit v Sokole. Po návratu z I. světové války
se usadil jako domovník Bánské a hutní společnosti v Brně, kde se započal intenzivně věnovat sportu v Sokole
Brno I.
Do nominace pro VIII. olympijské hry v Paříži v roce se dostal na poslední chvíli. Zde v samotném závěru
olympiády získal jako první Čech a Čechoslovák zlatou medaili ve šplhu na laně. Zvítězil 20. července na
otevřeném stadionu v Colombes v čase 7,2 sekundy ve šplhu bez přírazu na osmimetrovém laně. Na téže
olympiádě získal bronzovou medaili za víceboj. Na následujících, IX. olympijských hrách v Amsterdamu získal
stříbrnou medaili v soutěži gymnastických družstev.
Od roku 1993 se na jeho paměť koná každoročně v Příbrami Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL CHRUDIM

vyšlo to, po několika letech máme zlatou medaili
z Přeboru Čech ČOS, měly jsme obrovskou radost a za to
patří Sáře veliká gratulace. Snad se jí to takto skvěle vydaří i
Mistrovství ČOS v Praze 29.11.

Přebor Čech oddílů ČOS ve sportovní gymnastice.
Chrudimačky vyhrály obě kategorie.

Druhá naše starší žákyně Bára Šimonová měla také
velmi hezká prostná, zvládla také vše bez pádu a celkově
V sobotu 17.10.2015 se konal v krásné kolínské skončila na pěkném 14.místě.
sokolovně přebor Čech pro žákyně všech oddílů ČOS ve
sportovní gymnastice. Sjelo se kolem 90 žákyň, které si Druhá naše starší žákyně Bára Šimonová měla také velmi
musely vybojovat postup na celostátní Mistrovství ČOS hezká prostná, zvládla také vše bez pádu a celkově skončila
v Praze. Náš oddíl T.J. Sokol Chrudim odjela reprezentovat na pěkném 14.místě
tři děvčata.
V kategorii mladších žákyň I ročník 2006-2008 jsme měli také
První závodily starší žákyně ve věku 10-12 let. Naše želízko v ohni, naši 9letou Karolínu Horníkovou. Závodila
talentovaná 10letá Sára Kulhavá zacvičila svoje obtížné skvěle, měla druhý nejlepší přemet na přeskoku, výborné
sestavy výborně, hlavně na prostných excelovala a získala sestavy na bradlech a kladině, ale nejlépe zvládla obtížnou
nejvyšší známku a také kladina se jí velmi povedla, což je sestavu na akrobacii, kde zařadila již řadu se saltem vzad a
základ úspěchu. Při vyhlašování výsledků jsme byly napjaté a také salto vpřed. V těžké konkurenci gymnastek silných
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oddílů Sokol Kampa a Kladno se jí podařilo zaslouženě
zvítězit, byl to šok pro konkurenci a velké štěstí pro nás. Kája
se tímto výkonem probojovala přímo na Mistrovství ČOS do
Prahy jako jednotlivkyně. Tento první podzimní závod se
našim gymnastkám velmi vydařil, tak si budeme přát, aby se
jich štěstí drželo i v dalších soutěžích

Simona Linková, trenérka

T.J. SOKOL NASAVRKY
Nasavrky (nejen) v pohybu
T.J. Sokol Nasavrky se zapojil do celoevropského projektu
MoveWeek. Akce byla také součástí celorepublikového
projektu SokolGym 2015 „25 let znovu spolu“. Nasavrcké
sokolení proběhlo v pátek 25. září. Akce se setkala s velkým
zájmem. Řada aktivních účastníků z řad dětí i dospělých
absolvovala v průběhu dne testy zdatnosti, zahráli si stolní
tenis, petanque nebo stolní tenis. Malé děti se vyřádily na
trampolíně a při soutěžích na hřišti a v tělocvičně. Starší se
zapojili do volejbalových aktivit. Všichni návštěvníci akce
prošli v podvečer společně městem v rámci lampionového
průvodu a do pozdních večerních hodin poseděli při hudbě u
ohně. Díky akci jsme rozhýbali cca 100 malých i velkých
sportovců.
.
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Naše jednota si 8. října připomněla Památný den sokolstva.
Pietního shromáždění u pamětních desek na sokolovně se i
přes nepříznivé počasí zúčastnilo cca 15 dospělých a 30 dětí.
Vzdělavatel jednoty krátce vysvětlil význam tohoto dne,
položili jsme květiny k pamětním deskám a společně jsme
poseděli u domácího piva. Cvičitelky se žáky oslavili památný
den po sokolsku – aktivní hodinou v sokolovně.
A co nás čeká v dalším období? 25. října proběhne Tradiční
badmintonový turnaj dvojic. Hrajeme od 9:00 hodin.
Přivítáme
každého
neregistrovaného
badmintonistu
/badmintonistku. 6. – 8. listopadu bude nasavrcká sokolovna
hostit župní Doškolovací seminář pro cvičitele a pomahatele
(přihlášky na webu župy). Zájemce o cestování zveme 25.
listopadu od 18:00 hodin na přednášku s promítáním „Z pólu
na pól“ cestovatele Oldřicha Bubáka, prvního Čecha, který
dojel na jižní i severní pól na lyžích. Přijeďte do Nasavrk!
Vždy Vás rádi uvítáme!
Za výbor T.J. O.Pavlík

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
SVATOVÁCLAVSKÁ DRAKIÁDA
aneb
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Členové T..J. SOKOL Úhřetická Lhota uspořádali po roce
další drakiádu. Sešlo se nespočet jak místních, tak
přespolních účastníků. Počasí bylo ideální a na obloze se
vznášelo nebývalé množství draků, všech možných velikostí a
tvarů.

Zatímco některé děti pouštěly draky, jiné malovaly draky a
soutěžily. Dospělí si tak mohli užít zasloužený klid na
popovídání s přáteli. Občerstvení tradičně bylo na vysoké
úrovni a uspokojilo tak všechny věkové kategorie. Těšíme se
na další akce, které připravujeme pro širokou veřejnost.
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Vendulka Jozífová, vzdělavatelka

PODZIMNÍ SEMINÁŘ KARATE 2015

Pardubická výprava a vítězové LIGY MSKA-CZ

Stanislav HÁJEK – jednatel T.J. SOKOL

Začátek chladných dnů patřil podzimnímu semináři
MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE, který se konal v
T.J. SOKOL PARDUBICE I
Hanušovicích. Zde se konal i poslední ligový turnaj v tomto
roce. První víkend semináře se tradičně makalo na zlepšení
techniky. Cvičilo se s detailním vysvětlením učebních
Večer sokolských světel
programů a příprava na bojové situace. Druhý víkend se oba
dny dopoledne ještě cvičilo a po té bylo vše připraveno na
Dne 6.10.2015, „v předvečer“ 8. října, Památného dne
samotný turnaj a současně poslední ligovou akci. Již
sokolstva, jsme uspořádali po vzoru bývalé náčelnice ČOS
několikaleté v neměnné tradici, se turnaj skládal z Forem a
Jariny Žitné akci pro děti, „Večer sokolských světel“, při které
Bojů. Letos byly již mimo ligu součástí i boje Týmů, kde oba
jsme vzpomenuli na popravené, umučené a padlé sokoly
Pardubice týmy obsadili 1. a 2. místo a Boje speciální
ve II. světové válce. Sešli jsme se na břehu Chrudimky a
kategorie One to X (jeden bojovník proti zástupu postupně
poslali lodičky se světýlky – svíčkami, na památku našich
jdoucích protivníků různých technických stupňů). Tuto
blízkých, kteří zahynuli. Sešlo se asi 80 dětí, sokolíků, s rodiči
zkušenost za náš oddíl podstoupil mistr Adam Knajbl, který
a prarodiči, celkem asi 180 lidí, děti ze cvičení Rodičů a dětí,
se postupně utkal s cca 16-ti soupeři a obstál i když se dost
předškolních dětí, a žactva.
zapotil a zadýchal.

Umístění ve formách
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Jiří Michek
Ondřej Vachek
Dalibor Mrňávek
Kristýna Krejzlová
Adam Knajbl

F°3 (tertia set)
F°3 (tertia set)
F°4 (quarta set)
F°6 (Dan set)
F°6 (Dan set)

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
4. místo

Umístění ve sparingu a bojích
Martin Goláň
David Puchoň
Ondřej Vachek
Jiří Michek
Adam Knajbl
Dalibor Mrňávek

MY+MO (muži žlutí + oranž.)
MY+MO (muži žlutí + oranž.)
MG (muži zelení)
MG (muži zelení)
MA (muži absolutní)
MA (muži absolutní)

2. místo
4. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. Místo

Město Pardubice podporuje sport
mistr Adam Knajbl

Členové našeho oddílu MSK Sokol Pardubice získali na tomto
posledním ligovém turnaji 47 bodů a obsadil tak 1.místo.
Tento rok Pardubáci v Lize MSKA-CZ ukázali, že mají ostře
nabroušené pěsti a celou ligu vyhráli s celkovým součtem
198 bodů. Tímto jste našemu klubu prokázali velkou čest a
jako trenéři vám za to děkujeme. Je to sice boj vás trénovat,
ale děláme to rádi a prostě to k tomu patří. Jen tak dál…

Nově získané technické stupně
Jiří Michek
Dalibor Mrňávek

5. kyu (druhý zelený pás)
3. kyu (druhý modrý pás)

T.J. SOKOL SLATIŇANY
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
VE SLATIŇANSKÉ SOKOLOVNĚ
Je již dlouholetou tradicí ve Slatiňanech pořádat každý
podzim kurzy tance a společenského chování. Začátkem
devadesátých let se této tradice ujali slatiňanští Sokolové a
tak i v letošním roce jsou večerní pátky od září do prosince
vyhrazeny v sokolovně pro mladé frekventanty tanečních
kurzů. Pod vedením tanečních mistrů Mirky Hrstkové a
Pavla Stejskala se mladí učí zvládnout v deseti lekcích, z toho
ve třech prodloužených, taneční a společenské návyky.
Největší díl nemalé práce je na dobrovolném organizačním
týmu složeného převážně z členů výboru Sokola pod
vedením jednatelky ses. Hany Hanušové. Role mistra zvuku
se ujal místostarosta Sokola br. Marian Rohlík zajišťující
hudební doprovod.
Vyvrcholením kurzů bude prosincový závěrečný Věneček,
který je vždy přehlídkou krásy, mládí, elegance a i letos se
protáhne, za zvuků živé hudby, do nočních hodin.

Děkujeme za podporu našim sponzorům:
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Mirek Lebduška

T.J. SOKOL HORNÍ HEŘMANICE
Skvělý nápad na prodloužený víkend byl od jednoty Horní
Heřmanice - Turistický pochod konaný dne 27.9.2015.
Trasa po mysliveckých chodníčkách, povídání u pomníčku,
krásné vyhlídky do okolí po necelých 10km bylo ukončeno
pohoštěním v chatě Lány MS. Celá akce byla zahrnuta do
MOVE WEEK 2015, kdy jednota obdržela pro účastníky
certifikát a pěkné odměny.
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Tento úspěch vstoupil do dějin oddílu v jeho šestadvacetileté
historii tento výsledek nemá obdoby.

Monika Jurečková,
patron T.J. H.Heřmanice

T.J. SOKOL HLINSKO

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE
proběhlo 14.10.–18.10.2015 ve Slovinsku,ve městě Kooper.
Této úžasné akce se účastnilo 49 států celého světa. Mezi
jinými největší počet závodníků měla Itálie, Rumunsko a
Spojené státy americké. Celkový počet se pohyboval kolem
čtrnácti set závodníků. Za Českou republiku se ve výběru
reprezentace účastnil i Oddíl karate Hlinsko ve složení
Miloslav Zdražil, Michal Kyncl, Jiří Košina a Jakub Mucha. Na
této velmi náročné soutěži se oddílu podařilo získat tři
medaile. Miloslav Zdražil a Michal Kyncl získali zlaté medaile
v kumite týmu České republiky a stali se mistry světa
v karate za rok 2015. Dále pak se podařilo na mistrovství
světa Jakubu Muchovi získat bronzovou medaili v kumite
týmu juniorů za Českou republiku.

http://www.karatehlinsko.mzf.cz

Avizované akce sokolských jednot a župy
31. 10. 2015
4. 11. 2015
6.11.-8.11.2015
12. 2015
21. 5. 2016
11.-13.6. 2016

T.
T.
T.
T.
T.
T.

J.
J.
J.
J.
J.
J.

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Kunvald
Slatiňany
Nasavrky
Slatiňany
Slatiňany
Slatiňany

3. Kunvaldský půlmaratón
Tradice Evropy XVII. ročník
Doškolovací seminář
Závěrečný Věneček
Slatiňanské pozastavení
Přehlídka folklorních souborů ČOS
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Kalendář sokolských výročí.
Listopad:
15.11.1865 zemřel v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola pražského ( 1862-1865). Na jeho
popud bylo v Sokole zavedeno tykání.
15.11.1883 zemřel Josef Barák (narodil se 25. 1. 1833), český politik a novinář, spoluzakladatel
Sokola, autor sokolského pozdravu „Nazdar“.
19.11.1945 zemřel v Brně Jan Gajdoš, mistr světa ve sportovní gymnastice, aktivní člen sokolské
odbojové organizace.
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ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické ve formátu Word a fotografie v JPG, 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. 11. 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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