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

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

Slavnostní den u příležitosti 120. výročí založení župy a 95. výročí úmrtí
JUDr. Karla Pippicha se koná v sobotu 2. dubna 2016 v Chrudimi
Valná hromada župního odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského
odboru se koná v úterý 5. dubna 2016 v Pardubicích
Valná hromada župy se koná v sobotu 30. dubna 2016 v Pardubicích

 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
- Hodnocení činnosti odboru všestrannosti T.J. za rok 2015 …………………………..
- Výkaz odboru všestrannosti T.J. pro rok 2016 ……………………………………………..
- Registrace sportovních oddílů na rok 2016 ………………………………………………….
- Statistický výkaz ČOS za rok 2015 ………………….…………………………………….……..
- Evidence členské základny T.J. pro rok 2016 ……………………………..………...…….
- Výkaz vzdělavatelské činnosti T.J. za rok 2015 ….……………………………..….……..

do 10.1.2016
do 31.1.2016
do 31.1.2016
do 10.3.2016
do 10.3.2016
do 10.3.2016

 Závazné termíny pro doručení podání dotací a grantů
- Žádost o grant vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti Projekt I ………..…...
- Žádost o grant na podporu projektů veřejně přístupných akcí …..…………..…..
- Žádost o grant odboru sportu ČOS na rok 2016 ……………………………………..…..
- Žádost o příspěvek na činnost sportovních oddílů na rok 2016 ……………..…..

do 1.2.2016
do 1.2.2016
do 10.2.2016
do 10.2.2016

 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2016:
 mládež do 18 let (roč. 1998,1999,…), senioři nad 65 let (roč.1951,1950,…) ……. 100 Kč
 dospělí od 19 do 64 let (roč. 1952 až 1997) ……………………………………………………. 500 Kč
Procentuální rozdělení členských spolkových příspěvků mezi T.J. / župu / ústředí ČOS je následující:
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75 % pro T.J. ………………….. t.j. 75 Kč (ze známky za 100 Kč) a 375 Kč (ze známky za 500 Kč)
15 % pro SŽ …………………... t.j. 15 Kč (ze známky za 100 Kč) a 75 Kč (ze známky za 500 Kč)
10 % pro ústředí ČOS …….. t.j. 10 Kč (ze známky za 100 Kč) a 50 Kč (ze známky za 500 Kč)
 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.
Zasílejte prosím informace o termínu konání valné hromady Vaší T.J. župní kanceláři, případně i
patronovi své jednoty. Dále žádáme o zaslání zápisu a usnesení z valné hromady, pokud již proběhla.
V letošním roce se konají volební valné hromady, všechny jednoty obdržely závazné pokyny pro konání
valných hromad (1/2013 Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad T.J. a 2/2013 Závazný pokyn P ČOS
pro postup při konání voleb v T.J. a župách). Oba dokumenty jsou též ke stažení na webových stránkách ČOS
http://sokol.eu/obsah/5429/dokumenty-ke-stazeni

 Spolkový rejstřík.
V současné době máme ve spolkovém rejstříku zapsáno 49 tělocvičných jednot a župu. Další jednoty jsou
rozpracované, ale bohužel od 8 jednot nemáme doposud žádné podklady potřebné pro zápis do
spolkového rejstříku. Prostřednictvím župní kanceláře se budou provádět i veškeré změny, které nastanou
po volebních valných hromadách, a proto je pro nás důležité, abychom měli od všech zápis a usnesení
z valné hromady pro kontrolu údajů zapsaných ve spolkovém rejstříku.
Jednoty, které doposud nejsou zapsané ve spolkovém rejstříku, budou muset vyplnit Evidenční list jednoty
se všemi kontaktními údaji.
 Nové směrnice ČOS.
Byly vydány nové směrnice ČOS:
- č. 1/2015 Řád k ochraně osobních údajů
- č. 2/2015 Řád hospodaření se sokolským nemovitým majetkem
Oba dokumenty jsou ke stažení http://www.sokol.eu/obsah/5429/dokumenty-ke-stazeni
 Sportovní soupravy.
Všechny jednoty obdržely informace o způsobu objednání a nákupu jednotného sportovního oblečení ČOS.
Oblečení je označeno na předním dílu bundy vlevo na srdci znakem Sokola, na předním díle vpravo logem
Alpine Pro a na levém rukávu znakem Českého olympijského výboru (dále jen ČOV). Na zadní část bundy
lze u prodávajícího objednat dotisk, např. název župy, T.J., případně oddílu. Cena dotisku názvu cca 30,-Kč.
Na bundách ani kalhotách už nesmí být umístěno dle Licenční smlouvy mezi ČOS a ČOV žádné další logo
ani nápis! Soupravy jsou ve všech velikostech počínaje dětskou velkostí 110 až po velikost XXL (dospělí).
V rámci objednávání se může kombinovat jiná velikost bundy a jiná velikost kalhot, případně obě barevná
provedení bundy a jedny či vícery kalhoty. Způsob uzavírání dílčích kupních smluv – objednávek se řídí
pravidly uvedenými v rámcové smlouvě, článek V.
První objednací lhůta je v období od 1.1.2016 – 31.3.2016.
 Poplatky OSA, Intergram.
Pro ČOS (vč. žup a tělocvičných jednot) jsou tyto poplatky řešeny ve smlouvě uzavřené mezi Českým
olympijským výborem a společností INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s. a společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, o.s.
Obě smlouvy jsou automaticky prolongovány, nemusí být vždy aktualizovány dodatkem.
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 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Některé jednoty z naší župy a mateřské školy z Pardubic a Chrudimi se připojily k celoročnímu projektu pro
předškolní děti „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Jedná se o nultý ročník, do kterého je
přihlášeno celkem 7 975 dětí, 76 mateřských škol z celé republiky.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Spřátelená organizace

„KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY RUŽOMBEROK“
zve naše členy a jejich přátelé na již tradiční 38. ročník rekreačně-sportovního setkání

„OKOLO LIPTOVA – TOUR DE LIPTOV“
do slovenské Likavky
Akce se koná ve dnech 28. července – 31. července 2016. Zveme přátele a zájemce, kteří chtějí prožít
nezapomenutelné zážitky v překrásném a přátelském prostředí, na společný výlet. Ubytování je možné zajistit ve
vysoké kvalitě v dobře vybavených penzionech v Likavce, nebo v nedaleké obci Lísková v ceně do 8€ na osobu a den.
Zájemci o stanování mají možnost použít vlastní stany ve sportovním areálu obecního sportovního klubu, anebo je
možné přespat na vlastních karimatkách v objektu sportovního areálu za 1€ na osobu a den. Nejlépe je zajistit si
pobyt na celý týden a prožijete překrásnou dovolenou.

Přihlášky budou přijímány do 15. června 2014 pro ubytování ve sportovním areálu v
Likávce.
Společné ubytování v penzionu je možné zajistit po zaplacení zálohy 3,5€ na den a osobu
do 15. května 2015
Přihlášky přijímá a informace podává:
Mir. Lebduška, tel.: 607 089 410,
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz

Vážené sestry, bratři, čtenáři,
s novým rokem, a nejedná se o novoroční předsevzetí, bych vás chtěla seznámit i s novou rubrikou – Okénko
zdravotníka, ve které se s vámi postupně podělím o své znalosti a vědomosti, budu vás informovat o novinkách,
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třeba i studiích, které se týkají zejména poskytování první pomoci. Skrze oblastní srazy se snažím co nejvíce šířit
tyto informace, ale zdá se mi to nedostačující. Touto formou mám možnost oslovit více cvičitelů, kteří pracují
s lidmi všech věkových kategorií, a při jejich dobrovolnické práci se můžou setkat i s různými úskalími, například
při poskytování první pomoci.
Od roku 1990 vždy po pěti letech dochází k mezinárodnímu setkání Europeace – Resuscitation councel Guidelnes,
ze kterého pak vychází větší či menší změny v poskytování první pomoci. Ke konci minulého roku tomu nebylo
jinak. Změny jsou vždy shrnutím vědeckých poznatků, výukovým hlediskem proveditelnosti, posouzení nákladů
versus přínosy a sociokulturní souvislostí.
Změny při provádění kardiopulmonální resuscitace (dále KPR)
V roce 2010 došlo ke změně místa přiložení rukou při kardiopulmonální resuscitaci. Již nebylo místo
přiložení 2 cm nad mečovitým výběžkem, ale spojnice prsních bradavek a prsní kosti. Vloni došlo opět ke
změně. Nyní je místo přiložení rukou dolní polovina hrudní kosti, mezi středem a spodní částí.
Také při hloubce stlačení hrudní kosti došlo ke změně. Nyní stlačujeme hrudní kost nově o 5 – 6 cm.
Frekvence stlačení hrudní kosti zůstala na 100 – 120 úkonech za minutu. Pokud je možnost, doporučuje se
výměna záchranářů po 2 minutách, v případě dobré kondice po 3 minutách.
Výzkumem bylo také zjištěno, že zpívat si pro frekvenci stlačování písničku Rolničky není adekvátní,
neboť dochází k nepravidelnému stlačování.
Nově se může masírovat i ve stoje, prostě dle prostředí a situace.
V souvislosti s KPR je velmi důležitá i telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR). Tato služba byla
nejdříve zřízena v Praze. Pokud se nám jedná o záchranu člověka, voláme číslo 155. Linku 122 vytáčíme
v momentě, že víme, že ještě bude potřebná technická pomoc, vyproštění, komunikace v cizích jazycích apod.
Při poskytování první pomoci je důležité i nastavení hlasitého odposlechu na telefonu. Pokud poskytujeme první
pomoc a jsme sami, pak máme volné ruce, můžeme řádně provádět resuscitaci a přitom komunikovat s operátorem
na lince 155, kde právě asistovaná služby nás navede na činnosti, které máme vykonávat, pokud si na ně
nemůžeme vzpomenout či máme pocit paniky. Jelikož by se masáž neměla přerušovat, napomohou nám i
v informovanosti, kdy máme lékaře rychlé záchranné služby za dveřmi. V tom momentě můžeme na dobu
nezbytně nutnou masáž přerušit.
S přáním, abyste nikdy nemuseli využít tuto službu,
Mgr. Zuzana Janíková, župní zdravotník.

Zimní škola 2016
V roce 2016 jsme začali trénovat ještě s větší vervou, abychom si udrželi úroveň předešlých úspěšných let. Naše tréninky
jsme zúročili hned na prvním letošním celorepublikovém soustředění karatistů s ligovým testovním turnajem o víkendech
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16. až 17. 1. a 23. až 24.1.2016. Tentokráte náš vysokomýtský oddíl školy Moderního sportovního karate (MSK) vyrazil do
nové destinace, do Znojma.

Na prvním tréninkovém víkendu jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupinu tvořily bílé a žluté pasy, které si
procvičovaly, pod vedením mistra Pavla Sokola, IV Dan, základní techniky úderů, přímých kopů a podmetů z opakovacího
učebního programu A a programu 10. Druhou skupinu tvořily oranžové a vyšší pasy a celý víkend se jim věnoval ten
nejpovolanější, koordinátor MSK pro Českou republiku, Miroslav Zezulka, V. Dan. V sobotu byl jejich program zaměřen na
sebeobranu, v neděli se trénink zaměřil na prvky boje se zbraněmi. Nejprve jsme začali s „nunčakami“ a posléze jsme si
procvičili prvky boje s tyčí. S oběma zbraněmi jsme si nejprve samostatně vyzkoušeli útočné variace a následně ve dvojicích
jsme si procvičili obranu proti těmto útokům.

Martin Čipera vykrývá sek tyčí od Davida Mikeše

Marie Šimková při nácviku seku tyčí

Druhý víkend si bílé a žluté stupně procvičily devátý program potřebný k získání oranžového pásu pod vedením mistryně
Aleny Bajerové, II. Dan. Vyšší technické stupně (oranžoví a vyšší) procvičovaly pod vedením mistra Adama Knajbla, I. Dan,
formy a techniky úderů a kopů s partnerem v reálných bojových situacích. Víkend pokračoval testovním turnajem,
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skládajícím se ze dvou disciplín - forma a boj (sparing - lehčí forma boje a sportovní boj – kumite). Pro členy
vysokomýtského oddílu dopadl uspokojivě.

A tady jsou naše výsledky:

Martin Čipera, Václav Doubravský (odchovanec MSK
Vysoké Mýto, nyní oddíl Džbánov), Tobiáš Pilař, Adam Flídr,
Matěj Čihák, Michal Šuba (oddíl Džbánov), Lukáš Liška,
Markéta Sůrová, Marie Šimková, Lukáš Malý a Luboš Malý.

Forma:
Dan Set Martin Čipera 3. Místo,
Secunda
Luboš Malý 8. místo, Lukáš Malý 9. Místo,
Marie Šimková 10. místo
Prima (10. kyu) Tobiáš Pilař 5. místo
(11. kyu) Matěj Čihák 7. místo
(12. kyu) Lukáš Liška 1. místo Adam, Flídr 2. místo
,
Markéta Sůrová 3. místo
Sparing:
FO – ženy oranžové
Marie Šimková 3.místo
MO – muži oranžoví Luboš Malý
2.místo
Lukáš Malý
5. místo
M13 – muži pod 13 let Tobiáš Pilař
7. – 9. místo
Sportovní boj:
MA – muži absolutní Martin Čipera 2. místo
Mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České republiky, se
náš vysokomýtský oddíl na tomto semináři umístil na 7.
místě se ziskem 16 bodů.

Při udílení vyšších technických stupňů jsme se mohli radovat spolu s Lubošem Malým, který obdržel 6. kyu (první zelený
pás) a tím postoupil do kategorie sportovního boje. A naši nováčci Markéta Sůrová, Lukáš Liška a Adam Flídr obdrželi 11.
kyu (druhý bílý pás).

Luboš Malý – 6. kyu

Lukáš Liška 11. kyu

Markéta SůrovÁ 11. kyu

Adam Flídr 11. kyu

Byl to super seminář, všichni jsme si pořádně zacvičili a na nikom nezůstala nit suchá. Ze Znojma jsme odjížděli domů
nadšeni supertréninkem.
Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky.
www.mska.cz/vysokemyto ww.mska.cz/vysokemyto
Martin Čipera

-6-

Harmonogram základních akcí vzdělavatelského odboru ČOS 2016
Kulturní a společenské akce
so. – po. 14. – 16. května 2016 – 43. setkání sokolů v Oetzu (Folklorní soubor Dykyta, T. J. Sokol Lázně Toušeň)
pá. – ne. 10. – 12. června 2016 – VI. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů – Slatiňany
so. – ne. 14. – 16. října 2016 – IX. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů – Boskovice
ne. 13. listopadu 2016 – školení pro činovníky VO v prostorách Vojenského historického ústavu v Praze na Žižkově
Pietní akce
po. 7. března 2016 – * prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7. 3. 1850 v Hodoníně)
pá. 6. května 2016 – Kobyliská střelnice – pietní akt
ne. 8. května 2016 – Vítkov – hrob neznámého vojína, Klárov – památník obětem II. sv. války
so. 28. května 2016 – * prezidenta Edvarda Beneše (28. 5. 1884 v Kožlanech)
so. 18. červen 2016 – Resslova ul. v Praze – pietní akt na paměť parašutistů z II. sv. války
so. 3. září 2016 – + prezidenta Edvarda Beneše (3. 9. 1948 v Sezimově Ústí)
st. 14. září 2016 – + prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (14. 9. 1937 Lány)
so. 8. říjen 2016 – Památný den sokolstva
pá. 28. říjen 2016 – Vítkov – hrob neznámého vojína, Praha 2 – pomník legionářů
čt. 17. listopadu 2016 – památník „Ruzyně 1939–1941. Nezapomeneme“
květen, červen, říjen, listopad 2016 – pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové války a totalitního režimu
Schváleno na 25. zasedání předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS 4. prosince 2015.
Východočeská župa
čt. 21. dubna 2016 - * první starosta župy JUDr. Karel Pippich (21. 4. 1849 ve Zlonicích)
út. 29. března 2016 - + JUDr. Karel Pippich (29. 3. 1921 v Chrudimi)
Jan Jelínek

V letošním roce naše župa bude oslavovat 120 let od jejího založení a zároveň vzpomeneme na jeho
zakladatele JUDr. K. E. J. Pippicha, od jehož úmrtí v březnu uplyne 95 let, proto si dovolím připomenout,
kdo to byl.

JUDr. Karel Emanuel Josef Pippich,
zakladatel a první starosta sokolské župy Východočeské
* 21. 4. 1849

† 29. 3. 1921

Chrudimský právník, politik, literát, hudebník, propagátor spolkové činnosti, divadelník a sokol JUDr.
Karel Emanuel Josef Pippich, který se nesmazatelně zapsal do historie regionu, vyrůstal v právnické a
kulturně aktivní rodině. Narodil se ve Zlonicích 21. 4. 1849 jako jeden z jedenácti sourozenců Emanuelu
Josefovi a Marii Pippichovým.
Dětská léta prožil v Chrudimi, kde si jeho otec po práci justiciára u Kinských a funkci náměstka
státního zástupce v Rakovníku od roku 1853 založil advokátní praxi.
Po studiích na piaristickém gymnáziu a práv v Praze od roku 1874 byl praxí u otce, později jako
společník a po jeho smrti majitelem advokátní kanceláře.
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První manželka, nadaná pěvkyně, vystupovala na předních scénách ve světových i českých operách.
Zemřela r. 1878 a zůstaly po ní dvě děti. Dcera Růžena a literárně nadaný syn Karel s rytířským titulem,
který zemřel během studií. Z druhého manželství s Antonií Herrovou pocházejí dvě další děti, syn
Jaroslav - právník a dcera Marie.
Jako člověk aktivní, rozvážný a obětavý, obdařený organizačními schopnostmi, se věnoval všestranné
kulturní, politické, veřejně prospěšné a sportovní činnosti.
V politice se angažoval za rozumné soužití politických stran na zásadách vzájemné tolerance. Jako
zemský poslanec a rozpočtový zpravodaj podporoval zkoumání českých historiků v zahraničních
archívech. V říjnu 1918 je známa jeho účast v Národním výboru a 28. října na náměstí v Chrudimi
veřejně přivítal pád rakouskouherské monarchie a vznik samostatného Československa. Zasloužil se o
stavbu muzea v Chrudimi a regulaci Chrudimky.
V kultuře vynikal především jako divadelník, básník, spisovatel a hudební skladatel. Od roku 1872
byl ředitelem divadelních ochotníků a vrchní režisér. Významně ovlivnil rozvoj divadelnictví v regionu.
Napsal teoretickou studii „O umění režisérském“. V Chrudimi je po něm nazváno divadlo. Napsal
dramatickou báseň „Vlasty skon“, posloužila za libreto opery Otakara Ostrčila.
Stýkal se s B.
Smetanou, A. Dvořákem, K. Bendlem a Z. Fibichem. Zhudebnil písně J. Vrchlického, A. Hejduka a
E. Krásnohorské. Psal verše, které zhudebnil Dvořák, Hnilička a Seigl. Složil kantátu pro smíšený sbor
a text, který zhudebnil O. Jeremiáš. Psal příležitostné verše, převážně se sokolskou tématikou a
publikoval odborná díla o J. V. Fričovi, J. Husovi, Z. Fibichovi, K. H. Borovském a Sv. Čechovi.
Ve své sportovní činnosti se věnoval sokolství a to jako propagátor, cvičenec a aktivní člen. Stál u
zrodu Sokola v Chrudimi a Východočeské župy. Vystoupil při příležitosti položení základního kamene
Národního divadla v Praze a roku 1889 aktivně spolupracoval na prvním sletu Východočeské župy. Je
známa jeho osobní spolupráce se sokolskými jednotami v Čechách, na Moravě i v zahraničí. V r. 1889
navštívil sjezd francouzských gymnastů v Paříži. Propagoval ženskou tělovýchovu. Zachoval se jeho text
s názvem „O ženském tělocviku“. V roce 1887 stál u zrodu sokolské župy ve východních Čechách a o
osm roků později po rozdělení na župu Orlickou a Východočeskou se stal jejím prvním starostou. Byl
členem předsednictva výboru České obce sokolské a jejím místostarostou.
Zemřel na Velikonoční pondělí 29. 3. 1921 na zápal plic. Po jeho smrti byla Sokolská župa
Východočeská pojmenována jeho jménem.

Město Chrudim po něm pojmenovalo divadlo a mimo
jiné ho zařadilo mezi významné osobnosti města a
v roce 2011 mu v hale muzea odhalili bustu. Jako
vyjádření úcty k této osobnosti Sokolská župa
Východočeská - Pippichova
uděluje
vybraným
osobnostem župní vyznamenání za zvlášť záslužný
čin a nebo dlouhodobou, záslužnou sokolskou činnost
(bronzová, stříbrná a zlatá MEDAILE KARLA PIPPICHA).
Zpracoval: Mirek Lebduška,
starosta T.J. Sokol Slatiňany
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Informace z ČOS
Vážené sestry a bratři,
předkládáme Vám konečně příznivé informace ohledně geocachingu.

V únoru 2014 se zahájil mezisletový projekt komise PP odboru všestrannosti ČOS: „Geocaching - 100
sokolských keší republice“, na který navazujeme aktuálními informacemi.
Po velkém úsilí se nám konečně podařilo zajistit zveřejňování našich sokolských keší na celosvětovém webovém
portálu geocaching.com a není tedy již nic, co by župám bránilo zapojit se do projektu naplno.
Připravili jsme pro vás upravený metodický materiál, ze kterého získáte všechny potřebné informace.
Župa nebo jednota, která bude mít zájem o založení keše, oznámí tuto skutečnost na OV ČOS
( mail: jzahradnikova@sokol.eu ) vyplněním formuláře k zaevidování a dále pak bude pokračovat dle daných
instrukcí a manuálu.

Věříme, že vás tato celosvětově rozšířená aktivita zaujme a do nabízeného projektu se s chutí zapojíte.
Se sokolským nazdar
Lenka Kocmichová v. r.
náčelnice ČOS

Zdeněk Lauschmann v. r.
vedoucí komise PP OVČOS

Petr Svoboda v. r.
náčelník ČOS

Pokud některá z jednot naší župy bude mít zájem zapojit se do tohoto projektu, směřujte prosím své dotazy na
mail nebo telefon župní kanceláře. Zašleme Vám všechny výše zmíněné metodické materiály.

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
PŘEBORY ČOS VE VOLEJBALE MUŽŮ A ŽEN
LIGOVÝCH DRUŽSTEV OPĚT ÚSPĚŠNÉ.
Od novodobého založení Sokola po roce 1990 se pořádají
Přebory ČOS ve volejbale mužů a žen. Tyto se pořádaly
v různých organizačních formách, ale v drtivé většině
pořadatelství této vrcholné akce měl na starosti agilní
českotřebovský Sokol II. a jeho oddíl volejbalu. Organizačně
schopná jednota a oddíl volejbalu okolo zkušeného trenéra a

dlouholetého sokolského činovníka a organizátora mnoha
sportovních akcí Lubomíra Vašiny byla a je vždy zárukou
vysoké kvality konaných Přeborů ČOS. V posledních letech se
ustálily Přebory mužů a žen ve společném termínu (první
lednový víkend) a místě (sportovní haly v Chocni). Využívá se
tak nejenom výborných utkání mezi extraligovými a ligovými
družstvy, ale také společenských setkání jak sportovců, tak
funkcionářů ze všech sokolských úrovní.
První víkend v novém roce 2-.3. ledna se opět uskutečnily
Přebory ČOS mužů a žen. Do Choceňských hal (ZŠ Sv.Čecha a
VK) se sjelo osm nejlepších sokolských ženských týmů a osm
týmu v kategorii mužů v čele s dlouhodobě nejlepším týmem
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v soutěžích ČVS z Dobřichovic. Turnaj žen, tak jako turnaj
8. T.J. SOKOL Střelice – Brno
mužů byl rozdělen do dvou základních skupin s tím, že tyto
se odehrály v první hrací den v sobotu. Již po prvním hracím Nejlepší hráč: Adam Kozák
dni se rýsovali favorité obou dvou kategorií. Svoji roli Zprávu posíláme z TJ. Sokola Česká Třebová II – oddílu
v ženském turnaji potvrzovali favorité (Frýdek-Místek, volejbalu
Šternberk, Nusle, Žižkov) , v kategorii mužů to byly jediné
Dobřichovice, které byly schopny konkurovat „hostům“
tohoto turnaje a neškolským družstvům z Frýdku-Místku, VK
Ostrava a domácí Chocně v tomto dni byl bojům přítomen i
předseda VK ČOS Milan Džavoronok.
Po dnu plném sportovních zápasů a klání byl připraven
společenský večer se seminářem vedoucích družstev a
trenérů v hotelu Peliny, kde se také družstva stravovala a
byla ubytována. V neděli se hrála vyřazovací kola a
závěrečné boje o umístění a o Přeborníka ČOS 2016. Po
závěrečných zápasech, kterých se po oba dva dny zúčastnilo
šestnáct družstev a bezmála 150 volejbalistů, bylo
provedeno slavnostní vyhlášení výsledků a v letošním roce
zřejmě předány první Přebornické tituly ve sportovních
disciplínách v ČOS. Vyhlášení a předání cen provedli
dlouholetí členové, bratři Petr Syrový předseda OS ČOS a
Lubomír Vašina, starosta Sokola v České Třebové II a ředitel
Přeborů ČOS. Opět se ukázal smysl této povedené akce, kde
se po roce opět setkali naši nejlepší volejbalisté a družstva
při společných turnajích. Turnaj proběhl za výborné
sportovní a společenské atmosféry a je potřeba poděkovat
všem, kteří tento turnaj opět organizačně zvládli ať už
samotní organizátoři, rozhodčí, vedení hotelu Peliny a hal,
všichni přítomní jim na závěrečném vyhlášení vysekli parádní
aplaus.
Výsledky Přeborů ČOS 2016:
ŽENY:
1. T.J. SOKOL Frýdek – Místem Přeborník ČOS 2015
2. T.J. SOKOL Šternberk
3. T.J. SOKOL Dobřichovice
4. T.J. SOKOL Nusle – Praha
5. T.J. SOKOL Žižkov „A“ - Praha
6. T.J. SOKOL Šternberk „B“
7. T.J. DOKOL Šlapanice
8. T.J. SOKOL Žižkov „B“ – Praha
Nejlepší hráčka: Pavelková Daniela
MUŽI:
1. ŠSK Beskydy Frýdek – Místek
2. VK Choceň
3. VK Ostrava - junioři
4. T.J. DOKOL Dobřichovice – Přeborník ČOS
5. T.J. SOKOL Šlapanice
Lubomír Vašina
6. VŠB Ostrava
7. T.J. SOKOL Česká Třebová II.
T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
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5. ročník PŘEDVÁNOČNÍHO VOLEJBALU
Původní silvestrovský turnaj byl přesunut do předvánočního
času, a tak jsme se letos sešli v neděli 20. 12. 2015.
Turnaj je pro volejbalistky za odměnu, aby si mohly zahrát
proti rodičům a ukázat jim svůj um. Letošního 5. ročníku
turnaje se zúčastnilo 24 volejbalistek, od mladších žákyň až
po juniorky, a 36 dospělých. Do turnaje tedy zasáhlo 6 týmů
našich nadějí a 9 týmů rodičů.
Hrály se 2 skupiny na 3 hřištích na čas. Volejbalu dosti a tak
doufám, že si všichni užili. Když se zrovna nebojovalo na
hřišti, bylo dost času na posilněnou a vymýšlení týmových
strategií.

Aby to vše nebylo tak úplně růžové, dozvídám se 5 minut
před začátkem, že bez omluvy nedorazí jeden z hráčů a také
sponzorů turnaje a já jsem tedy nejen bez cen, ale také opět
s hlavou v pýru, co se složením týmů. Jelikož se toho stejně
moc dělat nedalo, jeden tým zůstal ve trojici a půjčoval si
momentálně odpočívající pány z jiných týmů.
Pak už nebyl čas na oficiality a začalo se sportovat. Ne vždy
je možné úplně odhadnout sílu jednotlivých hráčů a tak
některým týmům se daří více, některým méně. Není však ani
jeden suverén ani looser :D. Fanoušci, kteří se přišli do haly
podívat na "vánoční sportování," druhý den hodnotili naše
zápolení se slovy: Ale to není žádné sranda sportování, to
jsou bitvy jako o život :D. A mají pravdu. Ač aktivních
volejbalistů je v týmech pomálu, na hřištích jsou často k
vidění neuvěřitelné zákroky, rány jako z děla, chytrá hra, a
hlavně radost ze hry a z pohybu a přesně to nás na tom baví.
Před osmou hodinou večerní jsou známy výsledky a taky se
začínají ozývat svaly, o kterých většina z nás ani nevěděla.
Pro některé je následující den vhodný jen ke gaučinku :D.
A jak to dopadlo? O některých místech rozhodovaly opět
setiny bodů ve skóre. Poslední tým poráží medailistu a zrodí
se pár dalších překvapivých výsledků. Snad si všichni alespoň
dobře zasportovali, ceny byly totiž připraveny pro všechny.

Veliké díky patří nejen hráčkám, ale i rodičům a ostatním
rodinným příslušníkům, kteří si udělali čas, a přišli si
zasportovat s námi. Milými hrajícími hosty se kromě starosty
T. J. Sokol Dolní Újezd Mirka Lipavského, stali i Evča
Beránková, hráčka extraligového Šternberka a Marek Šulc,
hráč ČZU Praha, hrající extraligu kadetů a juniorů, 1. ligu
mužů a je stabilním členem v reprezentaci juniorů.
Závěrečné díky patří sponzorům, kteří do turnaje věnovali
ceny – TPR, Pfhanl Backmittel, spol. s r.o, Lesy ČR a panu
Mihulkovi.
J. Rejmanová

6. ročník Vánočního volejbálku
I přesto, že jsem se vloni zařekla, že už o Vánocích pořádat
turnaje nebudu, neb vánoční klid aby pohledal, přeci jen mi
to nedalo a i letos jsem místo sezení u televize mailovala,
telefonovala, losovala, kupovala, domlouvala atd, aneb
6. ročník Vánočního volejbálku byl zde.
Překvapivě rychle letos zmizela volná místa kapacitně
omezeného turnaje. Vše vypadalo podezřele hladce,
32 účastníků, žádné omluvy, vše jak má být. Měla jsem tak
možnost napsat si rozlosování týmů, rozlosování turnaje,
časovou náročnost a pak báááác. Jedna nemoc, druhá
nemoc, vše na poslední chvíli. Naštěstí se podařilo vše
dořešit a já s klidným svědomím odjížděla do haly. V hale už
to hýřilo, díky všem, co přiložili ruku k dílu a přípravy na
turnaj tak proběhly během chvíle hladce a bez problémů.

8. T. Kotyza, V. Rožková, I. Šplíchalová, J. Nováčková
7. J. Zerzán, V. Vašek, P. Plchová, M. Loudová
6. T. Rajman, M. Lipavský, J. Rejmanová, T. Králová
5. M. Černý, J. Vosmek, D. Pešinová, Š. Lázničková
4. J. Samek, K. Rejmanová, Š. Králová
3. M. Fait, M. Jireček, M. Jirečková, M. Andrlová
2. M. Částek, V. Nováková, M. Šplíchalová, M. Macáková
1. M. Ropek, F. Ropek, I. Pulkrábková, M. Ropková
Díky vstřícnosti pana hostinského Jarmera jsme po přesunu
Na Rovinku měli během chvíle zaslouženou baštu každému
na přání. U pivečka a vínečka jsme povídáním zakončili,
doufám, další příjemný ročník vánočního turnaje. Šáňa
bouchala ve velkém, takže jsme si mohli připít na úspěchy a
zdravíčko všech zúčastněných v novém roce a unaveni jsme
docaprtali do svých postelí.
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Děkuji všem dětem, které nám pomohly celý turnaj otáčet
skore. Děkuji také rodičům Honzi Vu Huye , Magdě Kutové a
Marcele Jirečkové za ceny do turnaje. Díky nim si mohl každý
účastník odnést alespoň malou drobnost.
U sportu zas někdy na viděnou :).

Tělocvična se proměnila v olympijské sportoviště, kde na
všechny čekalo 9 různých disciplín. Aby motivace pro dětičky
byla co největší, musely úkoly plnit nejen ony, ale i jejich
rodiče. Úsměv na tváři všech, hlavně rodičů, byl pro nás
trenéry velkou odměnou. Cenou pro děti byl balíček plný
M. Ropková překvapení.
Za trenéry obou školiček děkuji všem rodičům, kteří si udělali
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA BERUŠKA
čas a strávili volnou chvíli s námi. A také volejbalovým
Od října vznikla nová sportovní školička T. J. Sokol Dolní žákyním za pomoc na stanovištích.
Újezd Beruška pod volejbalovým oddílem. Školička je určena
Jana Rejmanová
pro holčičky cca od 3 let věku. Přestože jde o nový projekt,
jsme rády za velký zájem, a tak v současné době pracujeme
s 19 nejmenšími sportovci.
T.J. SOKOL SLATIŇANY
Scházíme se jednou týdně a to v pondělí v tělocvičně ZŠ.
Hlavní náplní je všeobecná pohybová průprava, hry a různé
soutěže. Trenérkami jsou Jana Rejmanová, Daniela VI. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH
Lustyková a Petra Vašková.
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Naše T.J. byla pověřena pořádáním přehlídky sokolských
folklorních souborů, což je pro nás ctí a připravujeme tuto
přehlídku jako součást oslav 120. výročí založení župy a
zároveň za vzpomínku na zakladatele župy K. E. Pippicha
v roce 95 let od jeho úmrtí

Ilustrační foto /přehlídka v r.2010/

Předběžný program je následující :

Pá.

10. 6. 2016

Všechny děti výborně reagují, a tak je každá školička - odpolední příjezd účastníků, uvítání a jejich ubytování
jedinečným zážitkem. Nejen pro děti, ale i pro trenérky. -slavnostní zahájení a večerní divadelní představení v režii
V současné době máme plnou kapacitu, ale přesto pokud Bohumila Gondíka
byste měli zájem, ozvěte se pro bližší info. Kontakt: Jana
So.
11. 6. 2016
Rejmanová, mob: 724515774, mail: j.rejmanova@email.cz.
- dopolední zkoušky
PŘEDVÁNOČNÍ ZAKONČENÍ SPORTOVNÍCH ŠKOLIČEK
po obědě průvod městem od radnice k sokolovně v krojích
V pondělí 14. 12. 2015 bylo pro obě sportovní školičky – s muzikou, s koňmi, dámy v sedle /barokní sedlání a
Berušku a Chobotničku naplánováno společné zakončení.
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sokolíci v sokol. krojích/, kočáry s VIP hosty, historická kola,
mažoretky, historické motocykly a další
-exhibice dámy v sedle, historická kola
-zdravice představitelů města a významných hostů
-požehnání přehlídce místním katolickým duchovním
-vlastní folklorní přehlídka s moderováním sourozenců
Gondíkových a Jany Trojanové
-večerní sokolská veselice s programem a půlnočním
překvapením

Ne

- po snídani dopolední rozloučení s účastníky a rozchod do
ztracena

Do nedělního, večerního programu počítáme se
zapojením se vstupy i dalších T.J., a proto by nás potěšil
zájem o jejich zapojení do programu. Pokud tomu tak bude,
přihlaste se prosím na tel.: 607 089 410 nebo elektronicky na
adrese lebduska.mir@seznam.cz
Mirek Lebduška

12. 6. 2016

Avizované akce sokolských jednot a župy
13.
13.
14.
13.
2.

2.
2.
2.
3.
4.

2016
2016
2016
2016
2016

5. 4. 2016
16. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2016
21. 5. 2016
4. 6. 2016
5. 6. 2016
10.-12.6. 2016
30.7-13.8. 2016
22. 10. 2016

T. J. Sokol Pardubice I
Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol.končetin
T. J. Sokol Jevíčko
Župní přebor florbal kateg. II a III
T. J. Sokol Jevíčko
Župní přebor florbal kateg. Ia a Ib
T. J. Sokol Pardubice I
Oblastní sraz ženských složek
Chrudim - T.J. Sokol ve Oslavy 95. výročí úmrtí JUDr. Pippicha a
spolupráci se župou
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 Měst.Trnávka soKolní výlet
T. J. Sokol Pardubice I Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol.končetin
T. J. Sokol Slatiňany
VI. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů
T. J. Sokol Slatiňany
Dětský tábor Zlatník /D a T soubor POHODA/
T. J. Sokol Nasavrky
Oblastní sraz žákovských složek

Kalendář sokolských výročí.
Únor:
1.2.1899 V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu v mužských T.J.
( první ženská družstva byla v T.J. Sokol Vyšehrad a T.J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Od roku 1898-9
získaly ženy vlastní samosprávu v rámci T.J. a v r. 1890 bylo v Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892
byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen
rychle stoupal. První veřejné cvičení žen uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské
složky v Sokole převýšily početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské
tělovýchovy.
2.2.1908 byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho
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sídlo přeloženo do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské organizace v
Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.
3.2.1919 byl na žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil srážkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila československá armáda z
legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v
kroji.
3.2.1944 byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen významný sokolský pracovník František
Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev na MS r. 1922, člen vítězného
družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha republice“, cvičené na X. všesokolském
sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2.
1896.
10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a založení sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
byl v Brandenburgu u Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě 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. 2. 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, Korekce: Lenka Pařízková
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