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Slovo starosty župy
Počasí máme jako v březnu, ale stmívání už před čtvrtou hodinou odpolední nám napovídá, že se opět
přiblížily Vánoce a Nový rok. Času máme zpravidla ještě méně než jindy, přesto bychom si měli připomenout,
že před Vánocemi je advent. A to je čas rozjímání, čas klidu, čas úvah. Nikoliv čas spěchu, šturmování,
vánočních večírků.
Samozřejmě vím, že většina lidí zažívá spíš ten spěch, stres nebo i večírky. Ale pojďme se na dvě, tři
minuty zastavit a trochu se zamyslet. Mám teď na mysli samozřejmě zamyšlení ve věcech sokolských. Jak se
nám daří? Jak jsme my sami přispěli k životu, činnosti a úspěchům našeho Sokola? Naší jednoty? Župy? Co
chceme udělat pro Sokol dál? Kam ho chceme posunout? Každý by nejspíš odpověděl jinak. Už proto, že každý
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jsme jiný, ale i proto, že rozsah působení Sokola je tak široký. A tak někdo může mít radost, že přivedl víc dětí
ke sportu v Sokole, jiný, že dosáhl vynikajících sportovních výsledků, další z povedeného kulturního
vystoupení, jiným se povedlo sehnat peníze a zvelebit sokolovnu nebo hřiště. A já každému k jeho úspěchu
v letošním roce gratuluji a děkuji za úsilí, bez kterého se to neobešlo.
Stejně tak úvahy co a jak dál jsou určitě velmi pestré. Zvláště pak směrem k novému roku 2016. Ten
bude na události ještě bohatší než ten končící. K běžné činnosti v jednotách i na župě přibudou ještě například
oslavy 120. výročí vzniku župy a 95. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha, které by měli mít všichni zapsány
v kalendáři na den 2. dubna. Rozhodování o budoucnosti by letos na jaře nemělo mít horizont jednoho, ale
hned tří let, na které budeme volit nové činovníky v jednotách i na župě. Rozjíždějí se také nové dotační
programy, kterým je třeba věnovat velkou pozornost. Na podzim pak už naberou vyšší obrátky přípravy
dalšího sokolského sletu, který bude vrcholit za dva a půl roku a bude součástí oslav 100 let od vzniku našeho
státu.
Dovolte mi, abych Vám, čtenářům Župního zpravodaje, a Vaším prostřednictvím i dalším členům a
příznivcům Sokola, popřál krásné, šťastné a veselé Vánoce. Do Nového roku pak pevné zdraví, mnoho štěstí,
pevnou vůli a mnoho úspěchů v životě osobním, pracovním a sokolském.
Jindra Kalous, starosta župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
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Odbor sportu připravil z iniciativy župního náčelníka akci pro milovníky
cyklistiky všech věkových kategorií

CESTA OKOLO SVĚTA
Do akce se může přihlásit každý člen kterékoliv tělocvičné jednoty Sokolské župy Východočeské
– Pippichovy. Každý přihlášený po splnění za dodržení pravidel získá příslušný stupeň ocenění.

1.
2.
3.
4.

Zlatá medaile
Stříbrná medaile
Bronzová medaile
Diplom

CESTA OKOLO SVĚTA
CESTA EVROPOU
CESTA 3 x OKOLO ČECH
CESTA OKOLO ŽUPY

25 075 km
12 000 km
6 780 km
2 000 km

PODMÍNKY PLNĚNÍ ODZNAKU COS
Po přihlášení se do akce obdrží každý účastník záznamník, který bude Jeho svědomím,
ať se v něm odrážejí Jeho skutečné výkony.
1. Cílem cesty okolo světa (COS) je popularizace jízdy na kole a zároveň udělat něco pro sebe.
2. Plnění COS je založené na Fair-play. Účastník si sám eviduje naježděné kilometry.
3. Do plnění COS se započítávají všechny naježděné kilometry na kole ode dne získání záznamníku.
(Cyklovýlety, různé cykloturistické akce, cesta do práce, rodinné výlety, cyklistické jízdy, atd.)
O naježděných kilometrech se nevyžaduje žádné potvrzení.
4. Čas plnění není omezený.
5. COS může plnit každý zájemce bez určení věku.
6. Po splnění příslušného stupně COS je toto potřeba nahlásit prostřednictvím své T.J. na župu a po
doručení záznamníku bude stupeň plnění zaevidován a účastník obdrží příslušnou medaili.
Po zaregistrování příslušného stupně plnění bude záznamník vrácen s uvedenou medailí.
Přihlásit se můžete u náčelníka župy

br. Pilaře na E-mail: v.pilar@centrum.cz
nebo
br. Jiříka na E-mail: ottoji@gmail.com
Otto Jiřík

ODBOR SPORTU
Přebor ČOS fotbalových přípravek
Dne 28. listopadu 2015 uspořádala T.J. Sokol Městečko Trnávka ve sportovní hale v Městečku Trnávce již 9.
ročník Přeboru ČOS fotbalových benjamínků - skupiny východ.
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Turnaje se zúčastnilo 8 sokolských družstev ze 4 sokolských žup. Všechna družstva byla řádně přihlášena. Hrálo se již podle
osvědčeného systému "každý s každým" v úvodní části. Toto uvítali trenéři i hráči, protože si tak mohli zahrát i se soupeři,
se kterými se v běžných soutěžních zápasech neutkávají. Utkání v základní části rozčlenila týmy výkonnostně do 3 skupin.
Byla upravena i doba zápasů (12 min) tak, aby se mohl stihnout celý program (32 zápasů). Po základní části byl zajímavý
pohled na celkovou tabulku, kde první tři družstva měla stejný počet bodů, a to 18 a i mužstva na 4.-6. místě měla po 7
bodech. O pořadí po základní části tedy rozhodovalo až celkové skóre. Ve finálové části se potom utkala mužstva podle
pořadí v základní části. Zápasy o konečné umístění byly velmi vyrovnané a u dvou musel rozhodovat penaltový rozstřel.
Finálový zápas byl skutečným vyvrcholením turnaje, kdy hráči Sokola Žalkovice šli do vedení o dvě branky, nicméně nakonec
se překvapivým vítězem stalo poprvé družstvo Sokola Dolní Újezd.

Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře, bez vážnějších zranění a všichni účastníci byli nakonec odměněni hodnotnými
cenami, včetně medailí. Byl vyhlášen také nejlepší hráč a brankář turnaje.
Celkové pořadí turnaje: 1. Sokol Dolní Újezd 2. Sokol Žalkovice 3. Sokol Konice 4. Sokol Moravany 5. Sokol Bystré 6. Sokol
Lukavice 7. Sokol Troubelice 8. Sokol Městečko Trnávka
Mgr.Vlastimil Stenzl

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Naše tělocvičná jednota Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním VII. ročníku přehlídky folklorních souborů, což
je pro nás velkou ctí. Přehlídka se bude konat o červnovém víkendu 10. – 12. 6. 2016, v roce kdy slavíme 120 výročí
založení Sokolské župy Východočeské – Pippichovy, 25. výročí obnovení činnosti a vzpomínáme 95. výročí úmrtí
zakladatele naší župy Judr. K. E. Pippicha.
Předpokládáme, že i tato přehlídka se bude konat v podobném duchu, jako ta, kterou jsme pořádali u příležitosti 100.
let založení slatiňanského Sokola. Pracujeme již na přípravách a předpokládaný program by ve zkratce byl následující:
Pá.
10. 6. 2016
odpolední příjezd účastníků, uvítání a jejich ubytování
večerní divadelní představení v režii Bohumila Gondíka
So.
11. 6. 2016
dopolední zkoušky
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-

po obědě průvod městem v krojích s muzikou, s koňmi, dámy v sedle /barokní sedlání a sokolíci v sokol. krojích/,
kočáry s VIP hosty, historická kola, mažoretky, historické motocykly a další
exhibice dámy v sedle, historická kola
vlastní folklorní přehlídka
večerní sokolská veselice s programem a půlnočním překvapení
Ne
12. 6. 2016
- po snídani dopolední rozloučení s účastníky a rozchod do ztracena
Dobře si pamatujeme na velmi pěkná doprovodná vystoupení z tělocvičných jednot u nás v roce 2010 a velice by nás
potěšilo, kdybychom s podobnou účastí jednot mohli počítat i tentokrát. Z organizačních důvodů bychom potřebovali
potvrdit Vaší účast s předstihem na e- mail lebduska.mir@seznam.cz , nebo tel.607 089 410.
Velice se Na Vás těšíme, přejeme pěkný den a NAZDAR!
Mirek Lebduška
starosta T.J. Sokol Slatiňany
HROMÁDKO JIŘÍ
Zaječice

Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS komise pro práci s mládeží a seniory

Vyhlašuje soutěž pro mládež v roce 2016
„Sokol v zimě nespí“
Náplň soutěže:
1. V jednotách si děti utvoří (max. 3 členné) „reportérské týmy“, které v období 22.12. 2015 – 20. 3. 2016 budou sledovat
dění, pořizovat dokumentaci (o rozhovorech s činovníky Sokola) a fotografie. Na závěr zpracují krátkou reportáž – max. 1
strana A4 – doplněnou nejvýše 3 fotografiemi formátu A5.
2. Kategorie – Za jednotu odešlou jednu práci (možnost z každé kategorie)
I. kategorie do 12 let
II. kategorie děti 13 –15 let.
III. kategorie mládež 16–18 let
O zařazení do kategorií rozhoduje věk nejstaršího člena týmu.
3. Termín odevzdání 20. 4. 2016 poštou nebo osobně v obálce s názvem "Sokol v zimě nespí" na vzdělavatelský odbor ČOS,
Tyršův dům, Újezd 450/50, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
4. V práci uveďte jména a příjmení zpracovatelů, jejich datum narození, jednotu, župu, jméno vedoucího, jeho adresu,
kontaktní spojení na vedoucího, email, mobil. Bude-li práce i v elektronické podobě, zašlete e-mailem na adresu
zpodlipneho@volny.cz. U fotografií bude na zadní straně označení obdobné.
5. Odměna: Vyhodnocené práce v každé kategorii odměníme pozváním členů autorů na soustředění do Prahy dne 5. a 6.
listopadu 2016. Vybrané práce otiskneme v časopise Sokol a vydáme na CD nosiči a budou zveřejněny na webových
stránkách Sokola.
6. Dotazy vyřizuje sestra Ing. Jana Rosáková, tel. 732 598 868 nebo e-mailem na adresu j.rosakova@seznam.cz.
7. Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
souhlas se zpracováním osobních údajů. Příspěvky zaslané do soutěže budou zveřejňovány v tisku a na webových stránkách
www.sokol.eu a využívány pro marketingové účely.
V Praze dne 8. 12. 2015
Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.
vzdělavatel ČOS

Mgr. Jitka Viktorínová, v. r.
předsedkyně komise pro práci s mládeží a seniory
-5-

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL CHRUDIM
Mistrovství republiky oddílů ČOS ve sportovní
gymnastice. Praha 29.11.2015
Sára Kulhavá vybojovala vzácnou zlatou
medaili.

Letošní Mistrovství gymnastických oddílů ČOS se
konalo v neděli 29. 11. v pěkně vybavené tělocvičně Sokola
Žižkov. Na tento závod budeme dlouho rádi vzpomínat. Po
delší době si vybojovala postup čtyři děvčata z oddílu
sportovní gymnastiky TJ Sokol Chrudim ve třech kategoriích.
Největší radost nám udělala naše starší žákyně 10letá Sára Kulhavá, která svými skvělými výkony, hlavně
nádhernou sestavou na prostných, porazila všechny své

soupeřky z Prahy, Moravské Ostravy, Brna či Domažlic a
poprvé v historii našeho oddílu získala titul přebornice
mistrovství ČOS !!!
Další
naše
výborná
gymnastka
závodila
v mladších
žákyních.
Karolína
Horníková
zacvičila
výbornou sestavu na
kladině a měla také
dobrý
přemet přes
přeskokový stůl a to jí
zajistilo krásné 7. místo
z 39 závodnic z celé
republiky. Polepšila si od
loňského 22. místa o 15
příček.
Za
juniorky
nastoupily naše dvě
výborné gymnastky 15letá Kateřina Doležalová, která zacvičila výborně sestavu na
bradlech a na prostných zařadila poprvé salto vzad s
obratem.
Získala
celkově krásné 6.
místo, což je zatím
její nejlepší umístění
na Mistrovství ČOS.
Těsně za ní na
skvělou 7. příčku se
zařadila její oddílová
kolegyně
Zuzana
Malinská, které se
vydařila sestava na
kladině bez pádu a
měla tak nejvyšší
známku ze všech
závodnic
z velkých
oddílů jako je Sokol
Moravská Ostrava,
Sokol Kampa či Sokol
Příbram.
Všem dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci
našeho oddílu, župy i města Chrudim. Další obtížné závody
nás čekají již v neděli 6. 12. v Brně, kde budeme bojovat o co
nejlepší umístění na Mistrovství republiky v II. lize družstev.
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30. 11. 2015
.Simona Linková, trenérka

49. ročník Memoriálu M. Brdíčkové – Šplíchalové
a 4. ročník župního přeboru Jaroslava Šplíchala ve
sportovní gymnastice v Chrudimi.
Chrudimačky mají opět zlatý pohár.
V neděli 13.12.2015 pořádal oddíl Sportovní gymnastiky T.J.
Sokol Chrudim ve sportovní hale tradiční závod ve sportovní
gymnastice žen. Tento závod se koná v duchu vzpomínek na
zakladatele a výborného trenéra sportovní gymnastiky
v Chrudimi pana Jaroslava Šplíchala, který 22. 9. 2011
tragicky zahynul. Byl to bratr Mirky Brdíčkové-Šplíchalové
bývalé reprezentantky a olympioničky, na jejíž počest začal
pořádat před 49 lety její Memoriál. Rozhodli jsme se v jeho
úžasné práci pokračovat dál.
Memoriál Brdíčkové je dvojboj ve cvičení na přeskoku a
bradlech. Po delší sobě jsme měli v kategorii žen zastoupení
a to naši nejlepší Kateřinu Doležalovou, které se závod
velmi vydařil a vybojovala zlatou medaili. V kategorii
juniorek závodila naše Zuzana Malinská, které se skvěle
podařil letový prvek na bradlech a to jí dopomohlo
k vítězství.
I v mladších žákyních jsme měly výborné závodnice.
Suverénně vyhrála naše Sára Kulhavá, která zvládla skvěle
nový skok s obratem 360 stupňů na přeskoku. Je to také
letošní přebornice ČOS. Hned za ní na stříbrný stupínek se
postavila mladší Karolína Horníková a Bára Šimonová
skončila na 14. místě.
Dle rozpisu závodu tvoří družstvo jedna nejlepší juniorka
nebo žena a žákyně z jednoty. Zaslouženě vyhrálo zlatý
pohár naše chrudimské družstvo ve složení Malinská a
Kulhavá. Všechny naše medailistky se úspěšně zúčastnily
Mistrovství ČR ve II. lize. Na druhém místě byla děvčata ze
Sokola Kolín a třetí byla dvě družstva se stejným počtem
bodů ze Sokola Pardubice a Vysoké Mýto, na 5. místě skončil
Hradec Králové. Ihned po ukončení tohoto memoriálu byl
zahájen 4. ročník župního přeboru Jaroslava Šplíchala pro
nejmladší závodnice v trojboji přeskok, bradla a nízká
kladina.

Naše gymnastky výborně reprezentovaly náš oddíl T.J. Sokol
Chrudim po celý rok, za což bych jim chtěla poděkovat, tak
jako i trenérkám a všem, kteří nás podporují v našem
krásném sportu.
V Chrudimi 14. 12. 2015
Simona Linková
trenérka a předsedkyně oddílu

Závodila děvčátka ročník 2007, 2008 a 2009, tam jsme měli
tři naše začínající gymnastky. Nejlépe se umístila Tereza
Klimešová na 8. místě, Gábina Hrůzová byla 11. a Adéla
Vargová skončila 12. Celkem se zúčastnilo 40 malých
cvičenek.

T.J. SOKOL PŘELOUČ
Mikulášská besídka v Přelouči
V neděli 6. prosince si Mikuláš udělal čas na přeloučské
sokoly. Zavítal na tradiční besídku, která je přehlídkou
činnosti jednotlivých oddílů. Moderátorská dvojice Petra a
Aleš uvedli nejdříve cvičení nejmladších dětí s rodiči, pak
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plochu tělocvičny zaplavili předškolní myšky s myšáčky a
mladší žákyně s duchem ninjů zdolávaly stůl. Početný oddíl
gymnastiky se předvedl ve třech vystoupeních podle
věkových kategorií, zacvičili na koberci a předvedli skoky
přes švédskou bednu a do duchny. Všechny výkony cvičenců
i mladých basketbalistů byly hojně odměňovány potleskem
diváků. Pro ně měli i letos moderátoři připravenou soutěž a
sladké odměny. Velkým překvapením byla dvě vystoupení
žen. V jednom bylo vtipně uvedeno nové nářadí, na kterém
se cvičí teprve od září – trampolínky, druhé byla ukázka
stepaerobicu. Mikuláš se svou družinou rozdal nakonec
dárky. Druhá adventní neděle se vydařila.

Gymnastika: 4 zlaté - Denisa Rázková, Justýna Halamková,
Lucie Jakubčová, Aneta Piňosová, 2 stříbrné - Nikolka
Rázková a Miluše Jinochová a 1 bronzová - Anna Drobná.
Člunkový běh s obručí 1 stříbro Sára Velerie Štefková a 1
bronz Adéla Ročňová. Za předvedené výkony a vzornou
reprezentaci oddílu patří poděkování všem.
Veronika Pavlíková

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Jitka Lelková

T.J. SOKOL CHRAST
Vánoční pohár Náchod

Dvě vyprodaná představení
VÁNOČNÍ KONCERT PRO CELOU RODINU
V sobotu 19. prosince se konal ve slatiňanské sokolovně
adventní koncert v režii národopisného souboru FORMANI
soplu s dětským folklorním souborem SEJKORKY a hostem
večera, KONTRABASOVÝM OKTETEM z pardubické
konzervatoře.

Je již tradicí, že slatiňanská
sokolovna v předvánoční čas
ožije programem,
připraveným FORMANY a
do kterého se již od svého
vzniku zapojil mladý
soubor SEJKORKY.
I v letošním roce tomu
nebylo jinak.

5.12.2015 se chrastecké gymnastky zúčastnily Vánočního
poháru v Náchodě. Dohromady vybojovaly 9 medailí.
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Před diváky se ve dvou vyprodaných představeních odvíjely
s humorem pojaté lidové pašijové hry, v kterých zaujali
s něžností ti nejmenší, s rozverností ti větší, a profesionálně
v perfektním provedení, často velmi vtipným, ti dospělí.

Šťastnou ruku měli pořadatelé i ve výběru hosta. Nezvyklý a
unikátní KONTRABASOVÝ OKTET vedený profesorem
pardubické konzervatoře panem Mgr. art. Františkem
Machačem, doplněný o kontrafagot, se představil směsicí
skladeb od lidových přes filmové až klasické melodie
s vtipem doprovázeným slovem kontrafagotistou Davidem
Urbanem. Během koncertu se na jevišti vystřídalo přes 100
účinkujících. Celý pořad, včetně závěrečného společného
vystoupení všech souborů, navodil příjemnou předvánoční
náladu. A že se koncerty opět vydařily, potvrdily divácké
ovace, které byly odměnou účinkujícím za práci a píli
s kterou představení připravovali.

Před diváky se ve dvou vyprodaných představeních odvíjely
s humorem pojaté lidové pašijové hry, v kterých zaujali
s něžností ti nejmenší, s rozverností ti větší, a profesionálně
v perfektním provedení, často velmi vtipným, ti dospělí.
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Poděkování patří všem protagonistům a především
uměleckému vedoucímu FORMANŮ br. Aleši Kohoutkovi,
manažerovi FORMANŮ br. ing. Radimovi Zajíčkovi, primášce
ses. mgr. Heleně Kohoutkové, vedoucí SEJKOREK ses. mgr.
Stáně Sejkorové, a jejím pomocnicím ses. Zdeně Pacholové,
a ses. Mgr. Kateřině Josifové, primášce SEJKOREK ses. Mgr.
Jiřině Praženové a br. Mgr. Milanu Chalupníkovi, který celý
pořad uváděl. Obdiv zaslouží za své výkony absolvent 3.
ročníku konzervatoře br. Ondra Sejkora, který vystupoval se
všemi soubory a poděkování i členům výboru slatiňanského
sokola, kteří poskytovali organizační servis.
Sokol Slatiňany děkuje všem za návštěvu a obzvlášť milá byla
účast zástupců župy, místostarosty br. ing. Mirka Lipavského
s paní, tajemnice ses. ing. Lenky Pařízkové s manželem,
náčelnice ses. Světlany Pilařové, náčelníka br. Vlastislava
Pilaře a zástupců města místostarosty námořního kapitána
Vítěslava Kolka a tajemníka generálmajora ing. Josfa Prokše.

T. J. Sokol Lukavice navštívil Mikuláš. Děti předvedly, co
se od září naučily a potom každý dostal balíček s
dobrotami.
Příští rok snad dorazí i do Slatiňan.
Světlana Pilařová

T.J. SOKOL PARDUBICE
Mikulášská akademie
Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se v nově otevřené sokolovně po
dvouleté odmlce konala Mikulášská akademie. Velký sál byl
nabitý k prasknutí a všichni se těšili na vystoupení svých
ratolestí i známých.

Mirek Lebduška

T.J. SOKOL LUKAVICE
Do Lukavice přišel Mikuláš
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ohlasem. Pozadu nezůstala ani složka mladších a starších
žáků, kteří předvedli dynamické cvičení na malé trampolíně,
kruzích a akrobatickém pásu. Starší žákyně si připravily
cvičení na píseň Immortal od skupiny Fall out Boy. Na závěr
akademie vystoupila početná skupina předškolních dětí.
Nejprve předvedly, že i tak malé děti umí cvičit aerobic a
určitě jim to šlo velmi dobře. Děti také dokázaly, jak umí
disciplinovaně vystupovat. Přestože jich bylo na jevišti
opravdu hodně, společně se svými cvičitelkami předvedly,
jak využívají při cvičení řadu nových a šikovných pomůcek.
Na všechny děti čekal pod pódiem Mikuláš, čert i anděl,
který jim naděloval sladkou odměnu. A protože máme ve
cvičení spoustu šikovných dětí, které se nebojí vystupovat
před širokou veřejností ani před čertem, tak jednotlivá
vystoupení doprovázely krásné básničky, písničky a říkanky
v originálním provedení. Celé vystoupení bylo zachyceno na
kameru a byla pořízena spousta fotografií, které jsou
k dispozici na webu Sokola Pardubice i všem účinkujícím a
určitě budou hezkou památkou do archvivu naší nově
zrozené sokolovny.

Akademii zahájila svým krátkým projevem starostka T.J.
Sokol Pardubice I Lenka Pařízková. Úvodní vystoupení patřilo
desetiletým dívkám – gymnastkám z oddílu všestrannosti na šálách. Vystoupení bralo dech a moc se všem líbilo. Svoji
premiéru na jevišti měla spousta našich nejmenších, kteří
cvičí ve složkách rodičů a dětí. Děti se svými maminkami,
otci i babičkami předvedly, jak si v hodinách hrají, co umí na
gymbalech, jak se dá lyžovat, bruslit a sáňkovat i
v tělocvičně, jak se dá využít rozmanité náčiní při cvičení a
jak se dá pomocí písniček a cvičení děti vychovávat
k opatrnosti. V programu vystoupily i mladší žákyně, které
předvedly rytmické cvičení s hudbou a pompony. Jako host
byly pozvány děti z pardubické školy Svítání, které předvedly
vystoupení muzikoterapeutického sboru Mlima Jua pod
vedením Zdeňka Melichara a za doprovodu absolventa školy
Svítání a pražské Deylovy konzervatoře Pavla Diblíka.
Vystoupení se velmi líbilo. Gymnasté připravili jako druhé
číslo ukázku párové akrobacie v provedení Luboše Šikuly a
Romany Bažantové. Jejich vystoupení se setkalo s velkým
- 11 -

Závěrem je třeba poděkovat všem, co se svojí pečlivou
přípravou podíleli na zdárném uskutečnění celé akademie.
Odměnou nám všem byl potlesk diváků a spokojenost všech
účinkujících.
Hana Trulíková, cvičitelka

T.J. SOKOL NASAVRKY
Smutná zpráva z Nasavrk
Sokolské řady navždy opustil dlouholetý činovník ze
Sokola Nasavrky Zdeněk ŽEMLIČKA. Obětavý Sokol,
nositel několika sokolských vyznamenání a skvělý
člověk nám bude vždy chybět. Vy, kteří jste ho znali, si
na něj zachovejte hezké vzpomínky.

Avizované akce sokolských jednot a župy
10.
17.
13.
13.
2.

1.
1.
2.
3.
4.

2016
2016
2016
2016
2016

5. 4. 2015
16. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2015
21. 5. 2016
10.-12.6. 2016
22. 10. 2015

T.
T.
T.
T.
T.

J.
J.
J.
J.
J.

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Pardubice I
Jevíčko
Pardubice I
Pardubice I
Chrudim

Oblastní sraz RD a RD
Soutěž ve florbalu
Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol. Končetin
Oblastní sraz ženských složek
Oslavy 95. výročí úmrtí JUDr. Pippicha a 120.
Výročí založení župy
Sokolovna Pardubice
Valné hromady župních odborů, všestrannosti,
sportu a vzdělavatelského odboru
T. J. Sokol Řečany n. L. Zálesácký závod zdatnosti
T. J. Sokol Pardubice I
Soutěž všestrannosti
Sokolovna Pardubice
Valná hromada župy
T. J. Sokol Slatiňany
Slatiňanské pozastavení
T. J. Sokol Slatiňany
VI. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů
T. J. Sokol Nasavrky
Oblastní sraz žákovské složky
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Kalendář sokolských výročí.
Leden:
1. 1. 1862 v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 1892-1934.
Druhá brněnská župa nese na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček měl velkou zásluhu na rozvoji Sokola.
Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu uspořádán pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů, armády
a široké veřejnosti.
1. 1. 1871

vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš.

4. 1. 1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor pražské
konzervatoře, autor sokolského pochodu „V nový život“, zkomponovaného pro VII. Všesokolský slet (1920).
Na zasedání Vzdělavatelského sboru ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský slet v r.
2012 nebude komponována sletová znělka, ale jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova pochodu.
11. 1. 1932 zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a Československé obce sokolské (19061932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na počátku války převedl finanční majetek
Sokola do zahraničí a dal jej k dispozici Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní rady
československé v Paříži, které vedla a koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od roku
1918 byl členem předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a vrchním inspektorem
československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 28. 10. 1918 byl pověřen Národním
výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval sokoly, kteří převzali strážní službu na území státu,
odzbrojovali rakouské vojáky a zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben s vojenskými poctami za
účasti armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna pražská sokolská
župa.
11. 1. 1991 zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá náčelnice Sokola
(1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932, 1938, 1948). Při své účasti na sokolské výpravě na
Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla informována, že jí po návratu hrozí zatčení. Zůstala proto v
emigraci, žila v USA a pracovala pro zahraniční Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád TGM.

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. 1. 2016
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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