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

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

Srdečně zveme sestry a bratry a všechny příznivce Sokola
do Chrudimi na slavnostní den
u příležitosti 120. výročí založení župy a 25. výročí jejího obnovení a
95. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha

Valná hromada župy se koná v sobotu 30. dubna 2016 v Pardubicích
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Valná hromada župy je volební a účastní se jí členové Výboru župy
(vyslanci) a delegáti, zvolení v tělocvičných jednotách. (Delegát má
mandát pro tuto valnou hromadu, vyslanec má mandát na tři roky a je
členem Výboru župy).
Pozvánky a písemné materiály pro konání valné hromady župy budou
tělocvičným jednotám zaslány elektronicky.
Pokud máte v tělocvičné jednotě vhodného kandidáta do předsednictva
župy nebo ČOS nebo do odborných útvarů župy i ČOS, zašlete jeho
doporučení do župní kanceláře do 14. 4. 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

 Valné hromady tělocvičných jednot.
Žádáme jednoty o zaslání zápisů z valných hromad, stačí v elektronické podobě.

 Spolkový rejstřík / Evidenční list T.J.
Evidenční list T.J. není povinný pro jednoty, které jsou řádně zapsány v rejstříku spolků.
Údaje zapsané v rejstříku však nemusí být po volbách aktuální, a proto bude nutné provést
aktualizaci. Změny budeme provádět opět ve spolupráci jednot a župní kanceláře, a to
vyplněním změnového „Inteligentního formuláře“. Valné hromady T.J. by měly proběhnout do
31.3.2016, po tomto termínu zašleme podrobnější informace ke změnovým zápisům.
Pro jednoty, které dosud nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku, platí povinnost vyplnit
Evidenční list T.J. Stačí elektronicky, nemusí být s originálními podpisy. Formulář evidenčního
listu je uveden na webu župy
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=4228582
Budeme rádi, pokud nám vyplněný formulář Evidenční list T.J. zašlou i jednoty zapsané ve
spolkovém rejstříku.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Valná hromada župního odboru všestrannosti
se koná v úterý 5. dubna 2016 v Pardubicích

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU ODBORU VŠESTRANNOSTI
Datum:
Místo:

úterý 5. 4. 2016
zasedací místnost T. J. Sokol Pardubice I
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Prezence:
Zahájení:

(vstup do budovy postranním vchodem nad restaurací Ponorka,
nikoliv hlavním vchodem do budovy sokolovny)
16.30 - 17.00 h
17.00 h

NÁVRATKA (do 1.4.2016 na mail kancelar@zupa-pippichova.eu)
Tělocvičná jednota Sokol ……………………………………………………………………………………………………….………
Náčelník ………………………………………….

mobil……………………………email ……………………..……………………

Náčelnice…………………………………………

mobil…………………………. email …………………………………………..

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU
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
4. – 7. srpna 2016. Zveme přátele a zájemce, kteří chtějí prožít nezapomenutelné

Akce se koná ve dnech:
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

Valná hromada župního odboru sportu
se koná v úterý 5. dubna 2016 v Pardubicích
-3-

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU ODBORU SPORTU
Datum:
Místo:
Prezence:
Zahájení:

úterý 5. 4. 2016
zasedací místnost župy
(sokolovna Pardubice - vstup do budovy postranním vchodem nad
restaurací Ponorka, nikoliv hlavním vchodem do budovy sokolovny)
16.30 - 17.00 h
17.00 h

NÁVRATKA (do 1.4.2016 na mail kancelar@zupa-pippichova.eu)
Tělocvičná jednota Sokol ……………………………………………oddíl ……………………….……………………….………
Jméno… ………………………………………….

mobil……………………………email ……………………..……………………

Jméno ….…………………………………………

mobil…………………………. email …………………………………………..

Valná hromada župního vzdělavatelského odboru
se koná v úterý 5. dubna 2016 v Pardubicích

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU VZDĚLAVATELSKÉHO ODBORU
Datum:
Místo:
Prezence:
Zahájení:

úterý 5. 4. 2016
kancelář župy
(sokolovna Pardubice - vstup do budovy postranním vchodem nad
restaurací Ponorka, nikoliv hlavním vchodem do budovy sokolovny)
16.30 - 17.00 h
17.00 h
NÁVRATKA (do 1.4.2016 na mail kancelar@zupa-pippichova.eu)

Tělocvičná jednota Sokol …………………………………………… ……………………….……………………….………
Jméno… ………………………………………….

mobil……………………………email ……………………..……………………

Harmonogram základních akcí vzdělavatelského odboru ČOS 2016
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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
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

Informace z ČOS
Výcvik sokolů u Hradní stráže 2016
Česká obec sokolská navázala v roce 2014 spolupráci s Hradní stráží, díky níž se tento rok uskuteční v kasárnách Hradní
stráže již třetí ročník výcviku sokolů v pořadové přípravě. V prvním ročníku se vycvičila základní sokolská jednotka, která v
krojích reprezentuje Českou obec sokolskou na významných společenských akcích. Výcvik proběhne od ranních středečních
hodin do odpoledních pátečních, a to v termínech:

6. 4. – 8. 4. 2016 – primární naplňování termínu
21. 9. – 23. 9. 2016
V obou případech se jedná o výcvik v kasárnách Hradní stráže v Praze. Výcvik je určen pro krojované sokoly, praporečníky,
cvičitele a pro všechny, kteří mají o toto cvičení zájem. Výcvik slouží zejména ke zkvalitňování reprezentace veškeré
sokolské činnosti. Zájemce nemusí disponovat sokolským krojem. Podmínkou je samozřejmě sokolské členství.
Pokud máte jako jednotlivec i jako skupina zájem, přihlaste se na e-mailové adrese kremluk@gmail.com. Napište nám,
prosím, Vaše jméno, jednotu, telefon a termín. Poté Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi. Případné dotazy
rádi zodpovíme na stejné adrese.
V rámci snah o zkvalitnění reprezentace České obce sokolské byla taktéž navázána spolupráce s ostravskou firmou Uniprex,
u které byla zajištěna výroba sokolských krojů (kajda, rajtky, čapka, košile, pelerína). Pokud máte zájem o výrobu celku nebo
jednotlivých součástí, kontaktujte výrobce na internetových stránkách: www.uniprex.cz nebo na telefonním čísle: 732 823
960.
Za společenskou komisi vzdělavatelského odboru ČOS
Lukáš Křemen
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Nazdar sestry a bratři,
rychle to utíká a pomalu se blíží další ročník Sportovních Her Seniorů, tentokrát s oficiálním statusem pro celou Českou
republiku. Termín konání je 25.5.2016, STADIÓN Domů dětí a mládeže v Praze 6, Na Kotlářce. Zvu Vás všechny Sokoly z celé
ČR za pořadatele akce, jímž je organizace Buď fit seniore pod vedení významného bývalého závodníka, Mistra světa v
aerobiku Davida Hufa. Sama jsem se akce aktivně zúčastnila už 4x. Vždy je to pro mě velký zážitek, nejen sportovní, ale
hlavně společenský. Rezervujte si datum 25.5. 2016 na návštěvu Prahy nejen sportovní!!! Nezapomeňte se včas přihlásit na
e-mail: Info@2befit.cz !
Nyní pár vět od D.Hufa: "Jelikož se nám plní přihlášky tak bychom také Vás, Sokoly nejen z Prahy, ale z celé ČR, a v co
největším počtu, opět přivítali mezi aktivními účastníky Sportovních her seniorů 2016. Proto si takto v lehkém předstihu
dovolujeme poslat přihlášku (kterou nelze elektronicky vypňovat! ) a propozice. Chápeme předstih, ale potřebujeme vědět
dopředu, alespoň z 80%, rámec počtu účastníků. Předpokládáme, že Vás i
letos přijede opět dost :-)) Vytištěné a vyplněné přihlášky ideálně hromadně
tedy pošlete buď klasickou poštou, nascenovanou emailem viz veškeré
podrobnosti, které naleznete v přílohách. Ostatně jako vždy.. :-) Moc se na
Vás těšíme! S pozdravem za celý tým organizátorů.
" David Huf 602 668 676 www.budfitseniore.cz www.davidhuf.cz (See attached
file: SHS 2016, pozvánka_plakát.pdf)(See attached file: propozice SHS
2016.pdf)(See attached file: prihlaska_SHS 2016.pdf)(See attached file:
2016_COV_Sportovni hry seniorú_Česko sportuje.pdf)

Sestry a bratři,
na základě domluvy ze Srazu župních vedoucích seniorů a seniorek, který
proběhl dne 27. 2. 2016 se prodlužuje termín odevzdání formulářů, mapující
Aktivity členů ČOS 60+ v tělocvičných jednotách .
Termín byl prodloužen do dne 31. 3. 2016.
Děkujeme Vám za již zaslané dotazníky a spolupráci na tomto projektu.
Lenka Kocmichová
náčelnice ČOS

Veronika Stančáková
metodička OV ČOS

Petr Svoboda
náčelník ČOS
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
http://sokol.dolniujezd.cz/.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Miroslav Lipavský

Šibřinky v České Třebové
V sobotu 13. února proběhly v sokolovně Na Skále
„Šibřinky“, které se konaly v novodobé historii
českotřebovského Sokola již poosmé. Odpolední dětský
karneval byl velmi pestrý, přišlo přes stovku dětí
v nádherných a nápaditých maskách. Děti nejprve dostaly za
úkol uhádnout pohádkové postavy, pak si trochu zacvičily a
zasoutěžily o malou sladkou odměnu. Také si dostatečně
užily tancování, ať už se svými kamarády nebo rodiči. Na
večerní šibřinky se sešla asi třicítka maškarních převleků. I
pro dospělé byla připravena soutěž, a to v „hasičském
útoku“, ale na rozdíl od dětí se soutěžilo velké pivo.
Program obohatily svým vystoupením tanečnice břišních
tanců a byla velká legrace, když do jednoho svého
vystoupení zapojily i publikum, včetně dvou mužů, kteří si
v tu chvíli připadali jako pašové v harému. O občerstvení se
po celý den staral sokolský bufet a sestry ze sokolské
všestrannosti opět obětavě napekly tradiční cukrovinky.
Velké díky patří všem, kteří pod vedením sester Strouhalové
a Dobroucké letošní úspěšné šibřinky připravili.
Mirka Červinková

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Dne 4.3.2016 se konala Valná hromada Tělocvičné jednoty
SOKOL Dolní Újezd. Hodnotila se činnost spolku, který má
přes 300 členů od předškoláků po věrnou gardu. Sportovci
T.J. SOKOL Dolní Újezd (fotbal, futsal, volejbal) propagují
naši obec velmi úspěšně v rámci Pardubického kraje,
volejbalové juniorky hrající 1. ligu dokonce v rámci
republiky. V oddílu všestrannosti sportuje fotbalová a
volejbalová garda, ženy s cvičitelkou Míšou cvičí v sokolovně
pro zdraví. Byl schválen plán činnosti na rok 2016, ve
kterém jsou zakotveny nejen sportovní cíle a kulturní akce,
ale také údržba majetku. Výbor Tělocvičné jednoty bude
připravovat opravu střechy a fasády sokolovny. Byli
odměněni činovníci, trenéři a cvičitelé jednoty, nezapomněli
jsme ani na výročí našich členů. Byl zvolen nový výbor
jednoty.
Další informace na
-7-

T.J. Sokol Dolní Újezd
oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na
Župní turnaj Východočeské župy Pippichovy
ve volejbalu žen
Datum konání: sobota 16.4. 2016 v 9.00
(prezentace do 8.30 hod)
Místo konání: tělocvična ZŠ Dolní Újezd
Kategorie: startují ženské týmy všech
soutěží
a
kategorií
neomezeně
i
neregistrované

přidala, opět z rodinného archívu, fotografii výboru někdy
z první poloviny minulého století a zápisky o minulosti a dění
v Chroustovicích s názvem „JAK TOMU BYLO KDYSi“, které
sepsal její strýc Břetislav Bečka. Za unikátní materiály patří
paní Slámové velké poděkování.
Sokol Chroustovice je jednota s bohatou činností a s péčí
dobrého hospodáře se stará vzorně o svou sokolovnu, a to si
zasluhuje velké uznání.

Herní systém: hraje se dle platných
pravidel a soutěžního řádu volejbalu.
Herní systém turnaje bude určen podle
počtu přihlášených družstev
Podmínky účasti: družstva startují na
vlastní náklady a nebezpečí. V případě
potřeby
poskytnou
pořadateli
zapisovatele a rozhodčího
Přihlášky: do 9. 4. 2016 na adresu Mgr.
Marie Ropková, Dolní Újezd 450, 569 61
nebo na email: marunek@seznam.cz
( i případné info)
Startovné: 400 Kč za družstvo
Ceny: za výkony určitě nachystáme pro
každého
Občerstvení: drobné občerstvení zajištěno
Změny: pořadatel si vyhrazuje právo na
případné změny v propozicích turnaje

Těšíme se na Vaši účast.

T.J. SOKOL CHROUSTOVICE
VALNÁ HROMADA V CHROUSTOVICÍCH
Byl jsem pozván starostou Sokola na Valnou hromadu, která
je vždy zajímavá a srdečná. Dovolte, abych se podělil o
zážitek.
Tak jako v ostatních T.J., tak i v Chroustovicích se konala
Valná hromada T.J. a tentokrát volební. Každá VH má svůj
specifický ráz. Chroustovičtí pozvali na své zasedání mimo
zástupce župy i paní Radku Slámovou z Pardubic, jejíž rodina
pochází z Chroustovic a byla u zrodu chroustovického
Sokola. V nedávné minulosti paní Slámová darovala
chroustovickým z rodinného archívu dvě staré kroniky
Sokola Chroustovice, o nichž nikdo nevěděl a které byly
považovány za ztracené. Tyto kroniky mají velkou vypovídací
schopnost a pro chroustovický Sokol jsou vzácností, které si
velice váží. Nejen že dárkyni písemně poděkovali, ale pozvali
ji na svoji VH, kde jí po prohlídce pěkné a nově
zrekonstruované sokolovny za Sokol poděkoval osobně
Starosta T.J. br. Petr Rejman. Paní Radka ještě k daru
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Mirek Lebduška

ducha porozumění a tolerance k druhým lidem. Taková je
síla a moc divadla. Pro mne jste v posledních letech našeho
T.J. SOKOL SLATIŇANY
cestování republikou už nebyly čyřmi soubory různého
VI. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH zaměření, ale jedním velkým divadelním souborem.
Formani a členové sboru Gaudim Praha ( Gaudiáci ) už
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
nebyli národopisný soubor ani smíšený pěvecký sbor, ale
byli jste herci. Se vším všudy. Vzpomeňte, že jsem v
Naše T.J. byla pověřena pořádáním přehlídky sokolských
úvodních letech vždycky říkal, abychom vyrovnali všechny
folklorních souborů, což je pro nás ctí a připravujeme tuto
složky inscenace. Herectví, zpěvy a tance. To se vám
přehlídku jako součást oslav 120. výročí založení župy a
podařilo, a esenci toho všeho jste dali v sobotu 5.3.2016
zároveň vzpomínku na zakladatele župy K. E. Pippicha v roce
divákům Národního divadla. Při děkovačce jste stáli
95 let od jeho úmrtí
najednou vedle slavných jmen členů současné Opery ND,
Pá. 10. 6. 2016 slavnostní zahájení a divadlo
jakými jsou kupř. paní Dana Burešová, pan Jaroslav Březina,
So. 11. 6. 2016 průvod, přehlídka a veselice
pan Ivan Kusnjer a dalších členů ND. K rukám vám byl
Mirek Lebduška všudepřítomný a nanejvýš ochotný dramaturg Opery ND
pan Beno Blachut, vnuk slavného hrdinného tenora ND
stejného jména. To všechno vás potkalo při samém
Formani v národním divadle
rozloučení s naší sokolskou ikonou.
Slatiňanským Formanům ze Sokola Slatiňany se dostalo té
cti, že byl soubor pozván společností Bedřicha Smetany do
Národního divadla. Před téměř vyprodaným hledištěm se
Formani a další tři sokolské soubory, které se podílely na
„Prodance“ ukázali v tom nejlepším světle. Z mnoha stran
přišlo velké poděkování a všechno nejlépe shrnul režizér B.
Gondík v dopise nazvaném
Naposledy……
Vážení Prodaňáci, přátelé a snad i kamarádi, velmi rád vám
všem posílám svoje nejhlubší poděkování za sobotní
vystoupení, které jste předvedli početnému publiku v
Národním divadle. Být součástí programu matiné ke 192.
výročí narození Bedřicha Smetany v Národním divadle, bylo
Krátká zkouška před vystoupením
určitě pro mnohé z vás stejnou ctí, jako kdybychom v
Bylo to opravdu krásné zakončení naší společné práce. Při
Národním dávali celou naši Prodanku. Hrát pro plné
rozloučení po pražské derniéře 4.10. loňského roku jsme
přízemí, pro vyprodané oba balkóny, všechna lóže a část
věděli, že se vyjednává o naší účasti v letošním matiné, ale
galerie, musel být pro vás zážitek, na nějž určitě budete
stejně jako v minulých letech, jsme předpokládali, že to
dlouho vzpomínat a rádi se o něj podělíte se svými blízkými
opět nevyjde. Tentoktát se na nás naše Múza Thálie usmála
a přáteli. Na zkoušku na jevišti jste měli jenom několik málo
a kývla rukou, která směřovala na prkna Stavovského a
minut. Za tak krátký čas jste si nemohli vyzkoušet podstatné
Národního divadla.
úseky vystoupení. Přesto jste se dokázali koncentrovat a
podali jste výkon hodný obdivu a úcty. Vždycky jsem věřil v
sílu našeho kolektivu. Vždycky jsem šel do představení s
vědomím a vírou, že budete po celé dvě hodiny ve velkém
hereckém i pěveckém zaujetí. Jenom to z vás dělalo velký
kolektiv, jenom to vás dokázalo postavit na roveň vysoce
umělecky nastudovaných inscenací, a jenom to dokázalo
podat, jako na podnosu, vaše srdce divákům, pro něž jsme
kdy hráli. Srdce čisté, plné opravdové lásky a pokory k
divadlu, kolegům na jevišti, a lidem v hledišti. Za tuhle
opravdovost vám diváci vesměs děkovali vstoje, za tuhle
čistotu měli diváci slzy v očích. Rozdávali jste léčivý balzám,
který účinkoval ihned a ještě dlouho vaše diváky udržoval v
Formanští muzikanti po vystoupení
krásných pocitech a možná jste v mnohém z nich probudili i
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Je mi líto, že musím napsat: Konec, dobrý všechno dobré.
Raději bych napsal: S radostí vstříc budoucí spolupráci. Ale
tak to už chodí. Všechno někdy končí, stejně jako všechno
někdy začíná. Věřím, že se s mnohými z vás čas od času
potkám, s někým z vás možná budu zase po nějakou dobu
spolupracovat, ale Prodanku už tentokrát definitivně
odnesly Múzy do nadoblačných výšek, aby v podobě zlatého
deště připomomínali všem sokolům její slávu a vřelý cit.
Sokolská umělecká centra Slatiňany, Praha, Toušeň a Pyšely
budou v této souvislosti zapomenuta, ale možná se narodí
nová. Dejme jim šanci, aby byla stejně úspěšná jako byla
naše Prodanka.

Mirka Kučerová získala dokonce dvě bronzové medaile, ale i
s Martinou Vránovou, Pavlem Vránou a Jardou Kohoutem
se vždy muselo počítat. Největších úspěchů však dosáhla
Kristýna Štefcová. Je mnohonásobnou mistryní české
republiky ve všech mládežnických kategoriích. V současné
době ale hraje v nejlepším evropském ženském oddíle
v rakouském Linci.
V sezoně 1986-87 se poprvé družstvo starších žáků
probojovalo do krajské soutěže a v následující až do divize.
Divizní soutěž udrželi čtyři sezony a následně pokračovali v
divizi kategorie dorostu. Družstvo mužů hrálo stále krajskou
soutěž, v sezoně 2010 – 11 dokonce divizi. Krajské soutěže
Přeju vám všem jenom dobré dny, dobrou náladu a úspěch jsme hráli pouze na vydanou výjimku krajským svazem
protože naše herna nesplňuje parametry, hlavně výška
ve své práci ať je jakákoliv.
stropu je nevyhovující. V roce 2014 po sezoně rozhodl
Váš rejža Bohouš Gondík.
krajský svaz již výjimku nevydat a tím nám znemožnil hrát
vyšší soutěže. To má na náš oddíl velký dopad. Dva nejlepší
muži přestoupili do Skutče, kde hrají divizi mužů a dalších 6
T.J. SOKOL CHRAST
mužů založilo nový oddíl stolního tenisu v nedaleké Horce,
kam přetáhli i 6 nejlepších žáků.
65 LET ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA Naším novým cílem je proto sehnat odpovídající prostory
jak pro trénink tak pro vyšší soutěže. Pokud se to nepodaří,
CHRAST
bude oddíl jenom živořit až se úplně rozpadne.
V roce 1951 začalo několik nadšenců v čele s Jindřichem
Jaroslav Schejbal
Zavřelem využívat prostory závodního klubu v n.p. EVA
(později ELITE) k hraní stolního tenisu. V té době se po
odborářské linii začaly zakládat tělovýchovné jednoty. Tak i
T.J. SOKOL NASAVRKY
tam byla založena tělovýchovná jednota pod názvem
JISKRA. Zájemců o stolní tenis přibývalo, a proto s několika
dalšími oddíly vznikl i oddíl stolního tenisu. Prvním
Rok 2016 – 110 let od založení
předsedou byl zvolen Jindřich Zavřel. Podílel se též na
T.J. Sokol Nasavrky
fungování okresního svazu stolního tenisu v Chrudimi a po
dlouhou dobu byl i jejím předsedou.
Jubilejní rok nasavrckého Sokola jsme zahájili hojně
V prvních letech činnosti oddílu se hrála pouze přátelská navštíveným Novoročním výšlapem okolím Mnišky.
utkání v již zmíněné klubovně závodu EVA. Po několika V podvečer 20. ledna jsme se po roce opět setkali
letech byla TJ Jiskra sloučena s TJ Tatran, a tak se začal hrát s cestovatelem M. Šimíčkem. Tentokrát všechny příchozí
stolní tenis v sokolovně v podsálí – tam se hraje dodnes.
zaujalo povídání o letním Bajkalu na kajaku. Konec ledna
V té době bylo přihlášeno do okresního přeboru družstvo patřil tradičnímu Sokolskému plesu. Skvělá kapela Chorus a
mužů, kde si vedlo nejdříve se střídavými úspěchy. V roce bohatá tombola měly hlavní podíl na úspěchu celé akce. Dík
1968 však toto družstvo postoupilo až do krajské 1.A třídy. patří všem sponzorům a dárcům, kteří se na tombole
O to se zasloužili tito hráči: Jindřich Zavřel, Zdeněk Chour, podíleli! V plném proudu je činnost všech skupin oddílu
Ladislav Bakeš, Pavel Čermák a Petr Kodeš. V 1.A třídě hráli všestrannosti a sportovních oddílů – badmintonu a
pouze jeden rok ale v dalších dvou sezonách ještě 1.B volejbalu. Na pravidelných lekcích se v sokolovně schází
krajskou třídu. Přerušením činnosti třech hráčů však taneční nadšenci. Nákupem dvou nových kol jsme zvýšili
družstvo sestoupilo do okresního přeboru. Do krajských kapacitu cyklingového sálu. Poslední neděli v únoru proběhl
soutěží znovu postoupilo až v sezoně 1980-81. Oddíl začal hojně navštěvovaný dětský karneval. A co připravujeme
pracovat více s mládeží, dva trenéři se po několika pokusech v dalším období? 3. března navštíví Nasavrky známý
dostali na školení trenérů stupně B a projevilo se to na chiropraktik V. Laszlo. Odpoledne zahájí od 17:00h
výsledcích jejich svěřenců. Žactvo se začalo prosazovat přednáška o chiropraxi, následovat bude cvičební blok a
nejen na krajské úrovni ale i celostátně. Po celou dobu se v podvečer akci ukončí beseda (podrobné informace viz
vždy probojovávali na mistrovství republiky jednotlivců, web). Všichni jste srdečně zváni. V pátek 11. 3. proběhne
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v sokolovně valná hromada T.J. s promítáním fotografií
z akcí roku 2015 a s volbami nového výboru jednoty.
12. března pořádá badmintonový oddíl tradiční dětský
badmintonový turnaj. Každoroční společné pletení
pomlázek za sokolovnou připravujeme na sobotu 26. března
od 14:00h.
A na závěr krátký výhled do dalších měsíců. V neděli
8. května si přijďte zaběhat na Kaštanku na tradiční Malou
cenu Nasavrk. Startujeme v 10 hodin. V sobotu 21. května
nás čeká NASAVRCKÁ BLUDIČKA. Již 4. ročník výletu se
závodním duchem opět provede týmy cyklistů příjemnou

krajinou Železných hor. Skloubení cyklistiky a orientačních
závodů dělá radost rodinám s dětmi i náročným cyklistům.
Sobota 4. června bude patřit malým i velkým, cyklo i pěším
výletníkům. Naše jednota uskuteční „zájezd“ na soKolní
výlet do Městečka Trnávka. Podrobnosti k akci budou včas
uveřejněny.
Podrobnosti o akcích, fotografie, výsledky a další naleznete
na našem stále aktuálním webu – www.sokolnasavrky.wz.cz.
Ondřej Pavlík

Avizované akce sokolských jednot a župy
2. 4. 2016
5. 4. 2016

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
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16. 4. 2016
16. 4. 2016
23. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2016
8. 5. 2016
8. 5. 2016
21. 5. 2016
21. 5. 2016
21. 5. 2016
4. 6. 2016
5. 6. 2016
10.-12.6. 2016
18. 6. 2016
25. 6. 2016
25. 6. 2016
4. – 7. 8. 2016
30.7-13.8. 2016
23. 9. 2016
22. 10. 2016
5. 11. 2016

T. J. Sokol Řečany n. L.
T.J. Sokol Dolní Újezd
T. J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Líšnice
Sokolovna Pardubice
T.J. Sokol Kunvald
T.J. Sokol Nasavrky
T. J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Ústí n.O.
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Měst.Trnávka
T. J. Sokol Pardubice I
T. J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Svratouch
T.J. Sokol Nasavrky
KNAC Ružoberok
T. J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Nasavrky
T. J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Nasavrky

Zálesácký závod zdatnosti
župní turnaj ve volejbalu žen
Soutěž všestrannosti
Líšnický puchýř XV. ročník turistického pochodu
Valná hromada župy
Mufloní stopou 33. ročník turistického pochodu
Malá cena Nasavrk 41. ročník
Slatiňanské pozastavení
župní přebor v lehké atletice
Nasavrcká bludička 4. ročník (orientační cyklozávod)
soKolní výlet
Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol.končetin
VI. Nár. přehlídka sokolských folklorních souborů
župní přebor ve volejbalu smíšených družstev
fotbalový turnaj mladších žáků 8.ročník
17. MANATRMAN (MAlý NAsavrcký Triatlon)
Okolo Liptova
Dětský tábor Zlatník /D a T soubor POHODA/
MoveWeek (Nasavrcké sokolení), Lampion.průvod
Oblastní sraz žákovských složek
110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení,
vystoupení Formanů ze Slatiňan

ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE 2016
Pořadatelé: T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, Sokolská župa Východočeská-Pippichova
Datum konání: 21. května 2016
Místo konání: Lehkoatletický stadión, Ústí nad Orlicí
Časový průběh:
● Prezence závodníků
7:30 - 8:30
● Porada rozhodčích
8:30 - 9:00
● Zahájení
9:00
● Ukončení
do 15:00
Kategorie:
● Předškolní děti (2010 a mladší)
● Mladší žákyně/žáci I (2007 - 2009)
● Mladší žákyně/žáci II (2005 - 2006)
● Starší žákyně/žáci III (2003 - 2004)
● Starší žákyně/žáci IV (2001 - 2002)
● Dorostenky/dorostenci (1998 - 2000)
● Ženy/muži (1997 a starší)
Podmínky účasti:
● V plném rozsahu platí „Soutěžní řád“ schválený náčelnictvem ČOS dne 13. 10. 2006.
● Každý přihlášený účastník se musí při prezenci prokázat členským průkazem ČOS se zaplacenou členskou známkou
na příslušný rok a fotografií a průkazem zdravotního pojištění. V případě nesplnění tohoto ustanovení bude
závodník
ze závodu vyloučen bez náhrad.
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● V župním přeboru není povolena účast závodníků registrovaných ve sportovních svazech atletiky.
● Každá zúčastněná jednota vyšle 1 rozhodčího a 1 vedoucího družstva
na každých 5 svých závodníků v žákovských a předškolních kategoriích.
V opačném případě nebude přihláška akceptována.
Přihlášky:
Závazné přihlášky se jmenným seznamem závodníků (s rokem narození) rozdělených do jednotlivých kategorií,
vedoucím družstva a rozhodčím zašlete na adresu nebo
e-mail župy (kancelar@zupa-pippichova.eu) nejpozději do 13. května 2016.
Náklady:
Jízdné závodníkům a vedoucím zajišťuje jednota. Rozhodčím hradí jízdné župa.
Podmínky závodu:
● Závodí se podle pravidel atletiky, pokud není uvedeno jinak.
● Běhy na 40 m, 50 m, 60 m a 100 m:
- Každý závodník běží závodní trať 1x
- Nízký start z bloků, běh v drahách
- Tretry jsou povoleny
- Elektronicky měřený čas s přesností na setiny sekundy
● Hody a vrhy:
● Každý závodník hází nebo vrhá 1x zkušebně a následně 3x po sobě.
Skok daleký:
- Každý závodník skáče 1x zkušebně a následně 3x.
- Mladší žákyně/žáci I: Odraz musí být proveden ve vyznačeném pásmu 60 cm. Délka skoku se měří od místa
odrazu, tj. špičky chodidla. Přesáhne-li špička chodidla vyznačené pásmo v místě blíže doskočišti, je skok
hodnocen jako přešlap. Při odrazu před pásmem (nedošlap) se měří délka skoku od hranice začátku pásma.
● Běhy na 300 m, 600 m, 800 m a 1500 m:
- Každý závodník běží závodní trať 1x
- Polovysoký start bez bloků
- Tretry jsou povoleny
- Elektronicky měřený čas s přesností na setiny sekundy
Protesty:
Protest může podat vedoucí družstva jednoty řediteli přeboru do 15 minut po ukončení příslušné disciplíny s
vkladem 500 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch
pořadatele. Protest projednává komise ve složení ředitel přeboru a hlavní rozhodčí přeboru.
Ředitel přeboru: Oldřich Kejík, telefon: 721 326 015
Adresa pro zaslání přihlášek:
Sokolská župa Východočeská – Pippichova
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu
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Kalendář sokolských výročí.
Březen:
4.3.1827

se ve Štýru (Rakousko) narodil MUDr. Eduard Grégr, významný český politik,
spoluzakladatel Sokola, majitel přední pražské tiskárny „Dr Eduard Grégr a syn“, ve které
byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním
mladočechem. Zemřel 1.4.1907.

5.3.1862

se v Praze, v tělocvičně Malypetrova ústavu, konalo první cvičení Sokola Pražského

7.3.1850

se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
republiky, člen Sokola od r. 1884. Zemřel 14.9.1937.

10.3.1948

tragicky zahynul, za podivných okolností, populární ministr zahraničí Jan Masaryk.
Objasnění smrti bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka se v minulosti
věnovalo několik týmů, které vždy uzavřely vyšetřování s nejednoznačným
zjištěním. Až profesor Jiří Straus po mnoha experimentech jasně určil, že Janu
Masarykovi musel v roce 1948 z okna dolů na dvůr někdo „pomoci“. Díky své
metodě také vypočítal, že nejspíš šlo o jednoho velmi silného a trénovaného muže.
Tedy jinými slovy: byla to vražda. Definitivní verdikt však musí vynést soud. (Citace
z Hospodářských novin č. 1/2010, příloha Víkend, str. 8-15). Autor Jiří Straus je
prorektorem pro vědu a výzkum a současně i vedoucím katedry kriminalistiky na Policejní
akademii v Praze. Působí rovněž jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky,
vypracoval více než 400 znaleckých posudků. Působí doma i v zahraničí.

Československé

8.-13.3.1918 v bojích u Bachmače svedly velký boj československé legie, ve kterých bylo mnoho
sokolů. Bylo to na počátku cesty čs. legií přes Sibiř do vlasti. Když čs. Legie ustupovaly
z Ukrajiny, byly ohrožovány Němci, postupujícími od Kyjeva. Dva pluky legionářů zadržovaly
Němce před Bachmačí tak dlouho, dokud tudy projely poslední vlaky s legionáři, až pak
ustoupili. Padlo 90 a zraněno bylo 200 legionářů.
19.3.1845

se narodila ve Lvově Klemeňa Hanušová, první náčelnice a cvičitelka „Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských“, který vzniknul z popudu Dr. M.Tyrše v roce 1869.

20.3.1993

zemřel v Praze doc. PhDr Boris Uher CSc,
sokolské. (1990-1992).

poslední vzdělavatel

Československé

obce

24.3.1889 při závodech lyžařů v Krkonoších tragicky zahynuli v bouři bratři B. Hanč, člen Sokola
Hrabačov u Jilemnice a V.Vrbata, místonáčelník Sokola Mřícná.
24.3.1889 se konal v Praze Valný sjezd ČOS, na kterém byla založena Česká obec sokolská a bylo
zvoleno její předsednictvo. Sokol se stal právnickou osobou a mohl tak vystupovat jako celek
doma i v zahraničí. Již téhož roku v létě se zúčastnil s velkým úspěchem mezinárodních
gymnastických závodů v Paříži.
27.3.1862 bylo v Sokole zavedeno bratrské tykání.

Duben:
1.4.1907: zemřel MUDr. Eduard Grégr, spoluzakladatel Sokola, český politik a lékař, poslanec zemského
sněmu a říšské rady, který se se svým bratrem Juliem aktivně podílel na českém veřejném a
politickém životě
11.4.1898 se konalo v Sokole Pražském první veřejné cvičení ženských složek. Poprvé pak ženy vystoupily
v r. 1901 na IV. Všesokolském sletu, kde 867 žen cvičilo s kuželi. Cvičení žen v Sokole se pak
- 17 -

rychle rozšiřovalo a na V. všesokolském sletu v roce 1907 cvičilo již 2304 žen, opět s kuželi a také
žákyně. Ženské složky pak vystupovaly na všech sokolských sletech. V současné době ženy
v Sokole převažují počtem nad muži.
12.4.1941: byla německou okupační mocí úředně zastavena činnost České obce sokolské, Majetek všech T.J.
byl zabaven a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Následovalo pronásledování předních činitelů
Sokola, jejich věznění a popravy.
21.4.1849. se narodil ve Zlonicích JUDr. Karel Pippich, starosta T.J. Sokola Chrudim, člen výboru ČOS a
krátce jeho místostarosta, člen výboru Svazu Slovanského Sokolstva, starosta sokolské župy
Východočeské. Studoval na gymnáziu v Praze a pak na právnické fakultě. Po získání právnické
praxe v Jičíně a v Praze působil v Chrudimi v advokátní kanceláři svého otce a po jeho smrti tuto
kancelář převzal. Byl velmi agilním občanem města Chrudimi, účastnil se kulturních i politických
akcí, byl městským radním, členem okresního výboru, zemským poslancem. Zasloužil se o stavbu
Muzea a sokolovny v Chrudimi, nových školních budov, veřejného osvětlení a vodovodu. Byl řadu
let předsedou hudebního a pěveckého spolku „Slavoj“, Pracoval s divadelními ochotníky, sám
napsal řadu her a některé se hrály i v Národním divadle, byl hudebním kritikem, psal do Hudebních
listů, skládal hudbu k některým básním Vrchlického, Hejduka a El. Krásnohorské. Dr. Pippich byl
zvolen v r. 1896 místostarostou Východočeské župy a po jejím rozdělení v roce 1895 na župu
Orlickou a nynější Východočeskou byl zvolen Dr. Pippich starostou naší župy a zůstal jím 24 roků
až do své smrti 29. 3. 1921. Při sletu Východočeské župy 21. 6. 1921 byla župa k uctění jeho
památky nazvána župa Východočeská-Pippichova.

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. 4. 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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