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 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.
Stále ještě několik tělocvičných jednot nedodalo zápis a usnesení z valné hromady T.J.
Prosíme o urychlené zaslání, stačí v elektronické podobě.

 Spolkový rejstřík / Evidenční list T.J.
Změny ve spolkovém rejstříku provádí župní kancelář v úzké součinnosti s T.J. Zapisují se
veškeré změny ve Výboru T.J. a Kontrolní komisi dle výsledků voleb, které proběhly na
valných hromadách T.J., tzn. zápis nových členů a výmaz členů, kteří ve své práci nepokračují.
Pokyny a informace byly zaslány mailem všem jednotám dne 4.5.2016. Upozorňujeme, že dle
platné legislativy jsou zápisy do spolkového rejstříku prováděny zdarma do 30.6.2016. Pokud
nedojde ke změně, po tomto termínu by měly být tyto úkony zpoplatněny.
Dále prosíme všechny tělocvičné jednoty, které ještě nezaslaly Evidenční list T.J., aby tak
učinily co nejdříve. Nemusí být s originálními podpisy, stačí v elektronické podobě.

 Smlouva s OZP.
V letošním roce byla opět uzavřena mezi naší župou a Oborovou zdravotní pojišťovnou
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví „Smlouva o spolupráci v rámci programu Zdravý
spolek 2016“. Tato smlouva umožňuje refundaci uhrazeného členského příspěvku pro rok
2016 až do výše 500 Kč. Pro žádost o proplacení členského příspěvku platí stejné zásady jako
v loňském roce. Kupony OZP, případně další informace, Vám v případě zájmu rádi poskytneme
v župní kanceláři.
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 Žádosti o dotace na rok 2017.
Blíží se období žádostí o státní dotace na rok 2017. V nejbližších dnech od nás obdrží všechny
T.J. tabulky k vyplnění žádostí, pozor!! tentokrát to budou žádosti v programu IV – Údržba a
provoz TVZ a dále v programu III – Činnost sportovních organizací.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

VALNÁ HROMADA ŽUPY
Ve velkém sále sokolovny v Pardubicích se v sobotu 30. dubna 2016 konala valná hromada župy. Jednání se zúčastnili
vyslanci a delegáti z 34 tělocvičných jednot. Pozvání tentokrát přijala řada významných hostů, hejtman Pardubického
kraje JUDr. Martin Netolický, radní Pardubického kraje odpovědný za sport a cestovní ruch pan René Živný,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, předseda krajské rady Junáka Doc. Ing. Jan Stejskal a
zástupce Československé obce legionářské Pardubického kraje Ing. František Bobek. Pracovní část nabitá důležitými
informacemi byla v letošním roce opět zpestřena dalším programem, a to prezentací předsedy oddílu historických kol
z Holic br. Spitzera, který seznámil přítomné s účastí oddílu na mistrovství světa v Rakousku (2004), Maďarsku (2014) a
ve Švédsku (2015) a dále s ukázkami vystoupení na zámku Nové Hrady při návštěvě Václava Klause v roce 2009. Dále
byla pro zájemce připravena prohlídka nově zrekonstruované budovy pardubické sokolovny.

Proběhlo též ocenění a vyznamenání zasloužilých členů, sportovců a sportovních kolektivů.
Bronzová medaile Karla Pippicha byla udělena:
ses. Růženě Dobroucké - T.J. Sokol Česká Třebová
Stříbrná medaile Karla Pippicha byla udělena:
br. Zdeňkovi Němečkovi – T.J. Sokol Pardubice I
Pamětní list ČOS obdrželi:
ses. Jana Boháčová – T.J. Sokol Orlice-Kunčice
br. Miroslav Havran – T.J. Sokol Litomyšl
ses. Stanislava Kusá - T.J. Sokol Litomyšl
br. Václav Sodomka – T.J. Sokol Radčice
ses. Pavla Avramová - T.J. Sokol Pardubice I
ses. Lenka Pařízková - T.J. Sokol Pardubice I
br. Miroslav Janovský - T.J. Sokol Pardubice I
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Děkovný list obdrželi:
ses. Jindra Nečesaná – T.J. Sokol Pardubice I
br. Jiří Štěpánek – T.J. Sokol Pardubice I
br. Walter Löwy – T.J. Sokol Chrudim
ses. Nina Nováková – T.J. Sokol Chrudim
Tělocvičná jednota Sokol Chrudim

Dále byly oceněny na návrh župního odboru sportu úspěchy sportovců a sportovních kolektivů:
sportovci:
br. MiroslavZdražil – karate – T.J. Sokol Hlinsko
br. Michal Kincl – karate – T.J. Sokol Hlinsko
br. Daniel Firszt – Kateřina Nováková – akrobatický rokenrol – T.J. Sokol Lázně Bohdaneč
br. Ondřej Unzeitig – volejbal - T.J. Sokol Česká Třebová II
br. Radim Šulc – volejbal - T.J. Sokol Česká Třebová II
br. Lukáš Vašina - volejbal - T.J. Sokol Česká Třebová II

sportovní oddíly:
oddíl volejbalu – žáci – T.J. Sokol Česká Třebová II
oddíl florbalu - junioři – T.J. Sokol Pardubice I
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oddíl volejbalu – muži - T.J. Sokol Kerhartice

Gratulujeme všem oceněným, děkujeme všem, kteří jednání Valné hromady župy připravili a především těm, kteří se ho
zúčastnili.

Výňatek z Usnesení Valné hromady župy konané dne 30. 4. 2016, které bylo přijato v tomto znění:
4. Valná Hromada ukládá:
4. 1 Předsednictvu župy:
4.1.1 rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
4.1.2 napomáhat při přibližování sokolství mladé generaci
4.1.3 získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného života
4.1.4 zajistit zápis doposud nezapsaných tělocvičných jednot do spolkového rejstříku
4.1.5 podporovat a rozšiřovat spolupráci s obecními a krajským úřadem na úrovni jednot i župy
4.1.6 podporovat jednoty v žádostech o dotace na všech úrovních státní správy
4. 2 Náčelnictvu odboru všestrannosti:
4.2.1 pokračovat ve své činnosti dle usnesení schválených na VH náčelnictva
4.2.2 nadále pokračovat a zlepšovat úroveň pořádání současných župních přeborů a soutěží
4.2.3 zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů
4. 3 Odboru sportu:
4.3.1 pokračovat v činnosti dle usnesení schválených na VH odboru sportu
4.3.2 v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
4. 4

Vzdělavatelskému sboru
4.4.1 zkvalitňovat vzdělavatelskou činnost
4.4.2 aktualizovat vzdělavatelskou činnost na župních webových stránkách
4.4.3 přiblížit a popularizovat vzdělavatelskou činnost mladé generaci

4. 5

Starostům tělocvičných jednot:
4.5.1 důsledně dodržovat termíny předkládání výkazů a hlášení pro župu a ČOS
4.5.2 zajistit součinnost při zápisu změn do spolkového rejstříku
4.5.3 aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
4.5.4 hledat a navrhovat vhodné kandidáty do odborných útvarů a předsednictva župy
4.5.5 intenzivně sledovat dotační tituly a pomocí dotací zlepšovat finanční situaci provozu
tělocvičných jednot

4. 6

Všem župním útvarům a tělocvičným jednotám:
4.6.1 Aktivně se podílet na přípravách a realizaci XVI. všesokolského sletu 2018
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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 zážitky v

Akce se koná ve dnech:
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 2016 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 2016
Přihlášky přijímá a informace podává:
Mir. Lebduška, tel.: 607 089 410,
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz

Termínové listiny vzdělávacích akcí, které pořádají sokolské župy, a na které se můžete přihlašovat, jsou
umístěny na adrese
www.sokol.eu/ činnost/ sport pro všechny/ vzdělávání

V předchozím čísle jsme si něco málo sdělili o zákonné normě poskytování první pomoci. Nyní si můžeme popsat, jak by asi
poskytování PP mělo či mohlo probíhat.
U každého člověka v bezvědomí musíme zjistit, zda postižený dýchá a zda má účinný krevní oběh, resp. hmatný tep
na krční tepně. Jestliže postižený nedýchá anebo nemá účinný krevní oběh, okamžitě zavoláme Zdravotnickou záchrannou
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službu (pokud její přivolání neznamená příliš velký odklad oživování) - telefonní číslo 155 (nebo 112) - a potom zahájíme
resuscitaci.
V případě poranění, tonutí nebo otrav jako pravděpodobných příčin zástavy krevního oběhu, nebo je-li postiženým
dítě, provádíme nejdříve 1 minutu neodkladnou resuscitaci a pak rychle přivoláme záchrannou službu.
Poskytnutí PP například při zástavě dýchání
Příznaky jsou chybějící dýchací pohyby hrudníku a proud vzduchu z dýchacích cest postiženého (zjistíme přiložením
svojí dlaně nebo tváře před dýchací cesty postiženého), bezvědomí, eventuálně modrofialové zbarvení sliznice rtů, lůžka
nehtů i kůže (tzv. cyanóza).
Příčinou může být vdechnutí cizí látky (zejména proto nemají cvičenci mít v ústech žvýkačky či bonbóny), otravy, tonutí,
poranění hrudníku, míchy nebo mozku, úraz elektrickým proudem, zhoršení plicního onemocnění, otok dýchacích cest,
škrcení atd.
První pomoc spočívá v zajištění průchodnosti dýchacích cest, Postiženého položíme na záda, zakloníme mu hlavu tahem za
bradu a tlakem na čelo nebo jednu svoji ruku zasuneme pod šíji postiženého a druhou tlačíme na jeho čelo. Záklon hlavy
oddálí kořen jazyka od zadní stěny hltanu a uvolní dýchací cesty. Popř. odstraníme z dutiny ústní zvratky, krevní sraženiny,
vylomené zuby, uvolněnou zubní protézu. V dutině ústní ponecháme dobře upevněné zubní náhrady, protože udržují tvar
měkkých tkání a anatomii daného prostoru. Vytření úst prsty je indikováno pouze v případech, kdy je viditelné tuhé těleso,
které v ústní dutině tvoří překážku umělému dýchání. V případě neobnovení dostatečného dýchání – chybí proud vzduchu
z dýchacích cest postiženého – zahájíme umělé dýchání z plic do plic.
Svým palcem a ukazovákem stlačíme nosní dírky postiženého (při vdechu). Zhluboka se nadechneme a svými široce
otevřenými ústy zcela překryjeme ústa postiženého. Usilovně vydechneme do jeho plic, při tom sledujeme, zda se
postiženému zvedá hrudník. Vzduch vdechujeme do dýchacích cest postiženého 10krát za minutu do doby samostatného
dýchání. Stále udržujeme volné dýchací cesty a pozorujeme hrudník, jeho zvedání a klesání.
U dospělého se umělé dýchání provádí nejčastěji z úst do úst. Při větším poranění úst a u tonoucích ve vodě
užijeme metodu z úst do nosu. Tato technika je obdobná. Aby vzduch neunikal ústy postiženého, tlačíme svoji rukou na
dolní čelist postiženého zespodu. U malých dětí dýcháme zároveň do úst a nosu.
Pro vlastní ochranu před možnou infekcí užíváme např. resuscitační roušku nebo kapesní resuscitační masku,
popřípadě kapesník na obličej postiženého. Resuscitační rouška je polyethylenová fólie, která má uprostřed chlopeň, která
se vkládá mezi řezáky postiženého. Chlopeň propouští proud vzduchu do plic postiženého, jeho výdech je veden pod fólií do
strany.
Další pokračování – kardiopulmonální resuscitace v následujícím župním zpravodaji.
Mgr. Zuzana Janíková, župní zdravotník

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
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
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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, vzdělavatel župy

Informace z ČOS
Informace z Výboru ČOS
Koncem dubna 2016 zasedal poslední Výbor ČOS před červnovým sjezdem. Nosným tématem byly finance. ČOS je
schopna získat relativně dost peněz z dotací, ale není schopna splnit některé dotační podmínky. Především často
požadovanou spoluúčast z vlastních zdrojů. Vlastní zdroje totiž ČOS, s výjimkou 10% podílu z hodnoty členských známek,
v podstatě žádné nemá. Dále nové programy jsou určeny především pro sport mládeže, ale po zrušení dotace
z Ministerstva kultury neexistuje titul na činnost vzdělavatelského sboru. Vzdělavatelé proto mají letošní rozpočet
poloviční než dřív a musí rušit některé akce. Podfinancován je i odbor všestrannosti (zde se dokonce obávají, zda nebude
ohroženo postavení ČOS jako garanta sportu pro všechny), totéž platí i pro odbor sportu. O dotace MŠMT z programu
VIII. si musí žádat (a dostanou je) přímo T. J., ovšem ČOS má díky tomu dotace snížené. Situace tedy není jednoduchá a
nové posjezdové orgány ČOS budou mít těžký úkol najít nové zdroje anebo např. prosadit jiný poměr dělení výnosu
z členských známek. Můžeme k tomu dodat jen to, že na župě máme v podstatě stejný problém.
Výbor ČOS dále přijal konečný návrh Stanov ČOS. V době příprav bylo podáno mnoho desítek návrhů a připomínek
a nejde vyhovět všem. I naše župa podala asi 20 návrhů, z nichž některé byly přijaty, větší část však bohužel nikoliv.
Některá ustanovení vzbuzují diskusi, zejména článek o hospodaření s majetkem. Uvidíme na sjezdu, jaká bude konečná
podoba stanov.
Schůzi Výboru ČOS navštívila také ministryně školství a tělovýchovy K. Valachová. Slíbila v nejbližších letech
podstatné navýšení peněz do sportu ze státního rozpočtu. Chtěla by docílit, aby děti z MŠ a prvního stupně ZŠ nemusely
za sportování platit. To bychom uvítali, zejména v souvislosti s novým programem odboru všestrannosti, který zaměřuje
činnost na předškoláky.
V plném proudu jsou již přípravy sletu. Je předjednáno, že bude k dispozici Národní divadlo jakožto zázemí pro
kulturní a sportovní vystoupení i pro prohlídky. Jistě lákavé pro cvičence. Zaujala i novinka Ústřední školy ČOS, a to zřízení
volně přístupné Elektronické učebny. Jistě zajímavé pro využití cvičiteli i činovníky z T.J. Stejně tak zaujala informace, že už
100 T. J. využívá účetnický SW firmy KOPR, který je pro sokolské T.J. zdarma.
Jindřich Kalous, starosta župy

www.sportvokoli.cz
Vážené sokolské župy, vážené sokolské jednoty,
na Výboru ČOS byla zveřejněna informace o webové databázi sportovních organizací sportvokoli.cz. Tato databáze je
projekt Českého olympijského výboru a Sazky, jedná se o největší databázi v této oblasti. Projekt je svázán s projektem
Olympijský víceboj, kdy děti dostávají vysvědčení, na kterém mají uveden odkaz právě na databázi sportvokoli.cz - aby si
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děti mohly vyhledat sportovní organizaci ve svém okolí. Celá kampaň je podpořena i TV spoty. Česká obec sokolská je
partnerem projektu sportvokoli: http://sportvokoli.cz/
Aby databáze byla prospěšná i pro Českou obec sokolskou je potřebné, aby obsahovala aktuální údaje o jednotlivých
jednotách, o jednotlivých oddílech. Obracím se na Vás se žádostí o doplnění databáze, případně o její aktualizaci. viz:
http://sportvokoli.cz/novy-klub
Předem děkuji za čas, který budete aktualizaci věnovat.
Děkuji za spolupráci .
S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Věra Nosková, propagace ČOS
Česká obec sokolská, Újezd 450/40, Tyršův dům, 118 01 Praha 1
tel: (+420) 257 007 255, tel: (+420) 602 848 220, e-mail: vnoskova@sokol.eu

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Župní přebor 2016
Asi už můžeme napsat, že jsme i letos uspořádaly již
TRADIČNĚ v Dolním Újezdě Župní přebor ve volejbale žen.
Otevřený turnaj bez omezení kategorií, určený ale
především pro družstva hrající nižší soutěže. Sokolské
družstvo, které se umístí nejlépe, se stává přeborníkem
Východočeské župy Pippichovy pro rok 2016.

Ač v propozicích bylo psáno, že hrát se bude na dvou
hřištích, všechny plány musely stranou. Do turnaje se
přihlásilo 7 týmů, a protože víme, že když jedeme na turnaj,
chceme hrát a hrát a ne čekat a sedět, rozhodly jsme se
propozice upravit a do naší tělocvičny vměstnat 3 hřiště.
Systém každý s každým na dva hrané sety zaručoval
každému týmu tolik pohybu, že možná některé hráčky v
neděli na gauči volejbal proklínaly :).
Naše jednota měla v turnaji dvě želízka. Zkušený tým
maminek, bývalých volejbalistek, které v současné době
nehrají žádnou soutěž a ani netrénují, a mladý tým kadetek,
který má zkušenosti s ligou juniorek, ale zkušenosti s
ženským, dospěláckým volejbalem jim ještě chybí.
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unikl začátek a dotáhnout jsme už nedokázaly. V druhém
setu jsme ale už byly opět na koni.
Celý turnaj byl ale velmi vyrovnaný, jediný vítězný tým
nepoznal porážku, ostatní týmy se mezi sebou o prohry a
výhry vcelku spravedlivě dělily tak, že ani poslední 2 týmy v
konečné tabulce nezůstaly bez bodu.
V konečném účtování tak došlo u 5 týmů ze 7 na počítání
skóre. A jak letošní povedený a velmi kvalitní ročník dopadl?
1. T.J. Žichlínek
2. T.J. Sokol Dolní Újezd B
3. T.J. Sokol Dolní Újezd kadetky
4. T.J. Sokol Písečná
5. Orel jednota Letohrad
6. TJ Spartak Polička B
7. TJ Spartak Polička A

12 b.
9 b.
5 b. (1,05)
5 b. (0,93)
5 b. (0,89)
3 b. (0,78)
3 b. (0,76)

Díky příspěvku z grantu a sponzorům si každý tým odnesl
hodnotné ceny a první 3 týmy krásné poháry. Přeborníkem
Východočeské župy Pippichovy se stal náš Mamatým :).
Ráda bych poděkovala M. Makovskému a L. Novákové za to,
že se postarali o občerstvení na turnaji. Děkuji také firmám
Nopek s.r.o, Orion, Adfors s.r.o za ceny do turnaje.
Myslím, že turnaj se vyvedl a všichni odjížděli domů
spokojení. Za rok se těšíme na viděnou :).
Mgr. Marie Ropková
T. J. SOKOL Dolní Újezd

Hned v prvním kole byl k vidění nádherný zápas mezi našimi
kadetkami a pozdějšími vítězkami z Žichlínku. Naše holky
celý první set vedly, předváděly velmi pěkný volejbal, jenže
pak přišla koncovka a hodně zkažených servisů našeho
týmu, což vyvrcholilo nejtěsnější výhrou soupeřek. V
druhém setu už holky spíše dotahovaly a rozjeté soupeřky
nedokázaly zastavit. Tento zápas všichni přítomní tipovali na
předčasné finále. Bohužel to tak nakonec nebylo. Holky
bohužel předváděly celý turnaj hodně nevyrovnané výkony.
Od skvělých útočných kombinací (měly rozhodně nejlepší
útok ze všech týmů), až po série zkažených servisů a útoků.
Připsaly si tak 1 výhru, 3 remízy a 2 prohry. Holky určitě
zjistily, že zkušenosti ještě musí nasbírat.
Mamatým si vedl o poznání lépe. Ani tento tým se ale
nevyvaroval výpadkům, především v počátcích setů, kdy
nám soupeřky ujely klidně až o 8 -10 bodů. Na našem kontě
přistála jedna porážka s vítězným Žichlínkem, kdy jsme
nezvládly především 1. set, poté už jsme neprohrály.
Namále jsme měly s Poličkou B, kdy jsme prohrávaly už
opravdu o parník 9:1, 14:5, 16:7, ale dokázaly jsme v
koncovce přitlačit především na servisu a útoku a nakonec
vyhrály 29:27. Malé zaváhání jsme si dovolily ještě v
posledním zápase proti našim kadetkám, kdy nám opět

T.J. SOKOL LUKAVICE

Slavný trenér v Lukavici
T.J. Sokol Lukavice uspořádala na jaře k ukončení sezony
tradiční turnaj ve stolním tenise. Jako host se ho zúčastnil
známý trenér rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petr Novák.
Že je velký bojovník ukázal i u zeleného stolu, kde nestačil
jen na Petra Součka.

VÝSLEDKY VE DVOUHŘE:
1. PETR SOUČEK
2. PETR NOVÁK
3. ALEŠ KORBEL
4. ZDENĚK MILČINSKÝ
5. JOSEF REMEŠ
6. ZDENĚK ROŽEK
7. VLASTISLAV PILAŘ
8. JOSEF ULRICH
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VÝSLEDKY ČTYŘHRY:
1. SOUČEK PILAŘ
2. REMEŠ KORBEL
3. LOMŇANCÍK NOVÁK
4. ULRICH MILČINSKÝ

Vlastislav Pilař

T.J. SOKOL PARDUBICE I

Čarodějnický rej
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 zavítala na cvičení předškolních
dětí v T.J. SOKOL Pardubice I čarodějnice. V duchu její
návštěvy se nesla celá hodina. Cvičení jsme zahájili
"Čarodějnickým rejem", kdy jsme s dětmi tančili a rozcvičili
se. Po zahřátí následoval "Hod škrpálem", kdy děti házely
botou do dálky, dokonce svými výkony překonaly i
čarodějnici. Jako správní učni se děti musely naučit míchat
"Čarodějné lektvary" a jako ingredience jim dobře
posloužily kousky barevného krepového papíru. Obratnost a
rychlost děti trénovaly při "Podlézání koštěte", kdy
překonávaly připravenou překážkovou dráhu. Posledním
stanovištěm byla "Cesta temným lesem" při které cvičenci
prolézali tunelem. Hodina se vydařila a všichni cvičenci jako
učňové uspěli! Všechny děti úkoly splnily a čarodějnice je
velmi chválila.
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T.J. SOKOL ROVEŇ

Cesta florbalistů T.J. Sokol Roveň
za 3. místem v republice
Naše tažení začalo 13. 2. na župním turnaji v Jevíčku.
Turnaje se zúčastnily pouze 3 týmy a my jsme ho
s přehledem ovládli, což nám zajistilo postup do květnového
oblastního kola. Naši suverenitu na tomto turnaji
dokumentuje skóre 33:7. Nutno dodat, že se jednalo o naše
historicky první vítězství v turnaji (kromě menších
roveňských turnajů). Všichni naši hráči, kteří se turnaje
zúčastnili, podali výborné výkony a měli průměr více než
1 bod na zápas. Michal Dušek chytal jako vždy výborně.
Ladislav Štěpánek se stal s 10 góly dokonce nejlepším
střelcem turnaje, kapitán Michal Nečesaný byl zase
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Župní turnaj Jevíčko 2016 (13. 2.)
Roveň – Sokol Makov 7:1
Branky: 2x Steiner, 2x Nečesaný, Novák, M. Vinař, Štěpánek
Asistence: 2x Vach, Novák, Štěpánek, Steiner
Roveň – Sokol Jevíčko 6:0
Branky: 3x Štěpánek, 2x Nečesaný, Vach
Asistence: 3x M. Vinař, Nečesaný, Buben
Roveň – Sokol Makov 11:5
Branky: 3x Štěpánek, 2x Nečesaný, 2x Chobot, Novák,
Steiner, Buben, Vach
Asistence: 2x Buben, Novák, Nečesaný, Steiner, Chobot,
Dušek
Roveň – Sokol Jevíčko 9:1
Branky: 3x Chobot, 3x Štěpánek, 2x Nečesaný, M. Vinař
Asistence: 4x Vach, Nečesaný, Buben, Steiner, Novák, Dušek
Sestava: M. Dušek – J. Chobot, V. Buben, M. Vinař, M.
Novák – L. Vach, M. Nečesaný, P. Steiner, L. Štěpánek
V sobotu 7. 5. jsme vyrazili do Prahy. Byla před námi výzva
reprezentovat východní Čechy a pokusit se skončit mezi
nejlepšími dvěma týmy, což by znamenalo postup do
nedělního celorepublikového finále. Hrálo se 2x 12 minut
systémem 4+1 v hale extraligového Sokola Královské
Vinohrady. Po úvodní porážce od favorita turnaje z Třebíče
jsme zabojovali a připsali jsme si dvě cenná vítězství, která
znamenala 2. místo v oblasti západ (zhruba Čechy), a
především postup do nedělního finále mezi 4 nejlepší týmy
v republice.
Přebor ČOS ve florbalu Praha 2016 – oblast západ (7. 5.)
Roveň – Sokol Třebíč 1:3 (0:1)
Branka: Nečesaný
Roveň – Sokol Janovice nad Úhlavou 5:1 (0:0)
Veronika Hronová
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Branky: 2x Novák (Zeman, M. Vinař, Štěpánek), Štěpánek
(Buben), Steiner (Štěpánek), Nečesaný (P. Vinař)
Roveň – Sokol Nová Paka 4:0 (2:0)
Branky: 2x Zeman (Novák, Nečesaný), P. Vinař (Zeman),
Steiner (trestné střílení)
Sestava: M. Dušek – P. Vinař, V. Buben, M. Vinař, M. Novák
– V. Zeman, M. Nečesaný, P. Steiner, L. Štěpánek

Přebor ČOS ve florbalu Praha 2016 – republikové finále
(8. 5.) – 3. místo!
Roveň – Sokol Frenštát pod Radhoštěm 2:2 (1:2)
Branky: P. Vinař (Zeman), Steiner (Zeman)
Roveň – Sokol Třebíč 0:4 (0:2)
Roveň – Zábřeh 2:5 (1:3)
Branky: 2x Novák
Sestava: M. Dušek – M. Novák, P. Vinař, M. Vinař – P.
Steiner, V. Zeman, M. Nečesaný

Přespali jsme v prostorách haly a vydali se do nového boje,
který byl o to těžší, že L. Štěpánek a V. Buben dali přednost
jiným prioritám a tým opustili. Zůstalo nám tedy jen
6 hráčů, kteří podali heroický výkon. Ve vyrovnaném prvním
zápase jsme uhráli remízu s Frenštátem, další dva soupeři již
byli bohužel nad naše síly. Dokázali jsme však uhrát takové
skóre, které nám zajistilo zisk bronzových medailí. Velkou
oporou byl jako tradičně brankář Michal Dušek.
Nejproduktivnějším hráčem našeho týmu byl v Praze
Vojtěch Zeman (2+4), nejlepším střelcem obránce Martin Horní řada zleva: Jan Ptáček, Ladislav Štěpánek, Václav Buben, Pavel
Vinař, Michal Vinař, Petr Steiner, Denisa Žďárská.
Novák (4 góly). Velice užitečným hráčem byl běhavý Petr
Steiner, pochvalu si zaslouží celý tým. 3. místo mezi Dolní řada zleva: Martin Novák, Vojtěch Zeman, Michal Dušek, Michal
Nečesaný.
sokolskými florbalovými týmy v republice je největším
Michal Nečesaný
úspěchem v historii našeho florbalového oddílu.
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Na zálesácký závod zdatnosti Sokolské župy VýchodočeskéPippichovy jsme se vypravili obhajovat loňské vítězství
v kategorii starších žáků, letos již v kategorii dorost. T. J.
Sokol Radčice na závodech reprezentovalo družstvo ve
složení – Marek Hádlík, Damián Pavliš a Josef Michálek. Do
Řečan nad Labem se dostavilo více než 20 družstev z celé
župy.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Sokolský folklor ve
Slatiňanech

Dětský folklorní soubor Sejkorky vystupoval 23. 4. Za Slatiňanskou
sokolovnou na festiválku „NA KLÍČEK“

Vlastní závod byl veden v délce 4,5 km a účastníky čekaly
na trase rozličné disciplíny – šplh po laně, hod na cíl, lanová
dráha, práce s mapou a buzolou, určení azimutů, odhad
vzdálenosti, znalost rostlin, zvířat, hub, souhvězdí,
poznávání památek – stavební, přírodní, vázání uzlů,
Morseova abeceda, rozdělávání ohně na čas, první pomoc,
FORMANI byli spolupořadatelem X. ročníku každoroční jarní akce
znalost historie sokola. Po závodě pokračoval doprovodný
v zámeckém parku „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“
program – střelba ze vzduchovky a praku, jízda na kánoi,
soutěž v řezání dřeva. Hrály se různé hry – vybíjená, kopání
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH
na branku, odpalování špačka aj.
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Večer nás čekal táborový oheň a přespání v místní
tělocvičně ve spacáku. Druhý den dopoledne odjezd domů
VI. ročník
vlakem s prvním místem v kategorii dorost a postup do
Naše T.J. byla pověřena pořádáním přehlídky sokolských
celostátního kola ČOS. Ten se bude konat v Proseči pod
folklorních souborů, což je pro nás ctí a připravujeme tuto Ještědem, kde bude T. J. Sokol Radčice reprezentovat
přehlídku jako součást oslav 120. výročí založení župy a
Východočeskou župu Pippichovu v zálesáckém závodě
zároveň vzpomínku na zakladatele župy K. E. Pippicha v roce zdatnosti.
Václav Sodomka
95 let od jeho úmrtí

Pá. 10. 6. 2016 slavnostní zahájení a divadlo
So. 11. 6. 2016 průvod, přehlídka a veselice

T.J. SOKOL CHOCEŇ

Sokolská akademie ovládla jeviště

„PŘIJĎTE POBEJT – NEBUDETE SE NUDIT“
Mirek Lebduška

T.J. SOKOL RADČICE

Výsledky župního přeboru ZZZ
z 16.4.2016 Řečany nad Labem

Dne 7. dubna se v Panském domě konala již po několikáté
v novodobé historii Sokolská akademie, která přítomným
měla za úkol ukázat, co všechno se v choceňském Sokole
cvičí a hlavně to, co se zde jejich děti naučily. Ve 13
choreografiích vystoupilo na 85 cvičenců a mnoho z nich ne
jen jednou. Letošní akademie se nesla v duchu skladeb plné
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barev a nápadů. Bylo příjemné sledovat, jak se podařilo
propojit několik generací a společně dokázaly zatančit a
zacvičit. Na jevištní ploše se tak vystřídali cvičenci různých
věkových kategorií od těch nejmenších tříletých až po ty
nejstarší, jejichž věk přesahuje i 70 let! Všechno klapalo,
jednotlivá vystoupení následovala ve svižné režii, a jestli se
občas říká, že dnešní děti neumějí ani kotrmelec, tak v
Chocni to rozhodně neplatí. Například o krásnou podívanou
se postarala děvčata z oddílu Mladších žákyň pod vedením
cvičitelky Aleny Svatošové, která předvedla krásné
gymnastické sestavy na lavičkách, které všem braly dech.
Atmosféru podtrhla podmanivá hudba v tónech éterických
melodií. Druhá skupina Mladších žákyň zase předvedla
vystoupení na žíněnkách v doprovodu Aleny Marečkové,
která se do cvičení žákyň i osobně zapojila. Následně o
svižné taneční vystoupení s gymbally se postarala děvčata
z Mladších a starších žákyň nebo děvčátka z oddílu
Předškoláků, která to roztančila s Žabkou Bubi. Mnoho
menších i větších dětí v sále se k nim spontánně přidalo a
atmosféra na sále byla opravdu skvělá. Obě tato vystoupení
připravily Květa Vlková a Mirka Žlábková. O kostýmy
děvčátek se zase postarala Marie Dobroucká, která každé
uháčkovala bělozelenou čelenku a holčičky z toho byly celé
nadšené. Do rytmu hudby Feel This Moment se předvedla
starší děvčata z našeho nového oddílu Aerobiku. O
choreografii se postarala vedoucí oddílu cvičitelka Lenka
Kohutová, a aby mladší děvčata z Aerobiku nezahálela, s
pomocí cvičitelky Jany Ješinové předvedla nacvičenou
sestavu. Cvičitelka Jana Ješinová secvičila i druhé vystoupení
s děvčaty z Mladších žákyň, která to parádně roztočila
pomocí krásných barevných deštníků. Mezi nejroztomilejší
určitě patřilo vystoupení těch nejmenších, kteří společně se
svými rodiči a v doprovodu svých cvičitelek Šárky Závodní a
Dany Urbanové ukázaly, jak si parádně a správně zacvičit
pomocí padáku. Nejmenší pak vystřídali ti největší, kteří již
tradičně využili gymnastického nářadí v podobě přeskoku
přes kozu a gymnastického koberce. Dohled nad cvičením
na nářadí drželi cvičitelé Lucie Marholdová a Pavel Trkal.
Kromě těchto skladeb mohli diváci shlédnout vystoupení na
nářadí v podání chlapců z oddílu Předškoláků, kteří
humornou formou s kalhotami a kšandami zacvičili na
lavičkách a švédské bedně s dopomocí cvičitelky Hany
Janouškové. Další vystoupení patřilo cvičencům z oddílu
Juda. Judisté předvedli atraktivní akrobatickou rozcvičku
s řadou kotoulů a pádů, následovanou ukázkou chvatů a
různých forem boje. O toto vystoupení se perfektně
postaral trenér a předseda oddílu choceňského Juda Pavel
Janouch. Zbrusu novou taneční skladbu nacvičily pod
vedením Věry Sládkové i naše nejstarší cvičenky z oddílu
Ženy, které se s velkým úspěchem a ohlasem u diváků
předvedly na úplný závěr celého programu Sokolské

akademie. Všem těmto ženám patří velký obdiv, neboť
zodpovědně cvičí i třikrát týdně a dále velký dík, neboť
většina z nich se pravidelně zapojuje do všech sokolských
akcí a jdou krásným příkladem všem mladším cvičencům.
Dle dlouhého aplausu, kterého se všem cvičencům a
cvičitelům na závěr dostalo, lze usuzovat, že se letošní
akademie líbila a my, členové choceňského Sokola, jsme
velmi rádi, že se nám podařilo našim rodinám, kamarádům i
ostatním příznivcům zdravého pohybu v Chocni příjemně
zpestřit čtvrteční odpoledne a možná některé z přítomných
diváků touto cestou pozvat do našich sokolských řad.
Velký dík také patří panu Karlovi Dobrouckému, který se
ochotně ujal moderování a milým slovem nás doprovázel
celým programem a dále fotografovi Jiřímu Suchému, který
celou akademii dokumentoval. Zároveň Lucie Marholdová
velmi děkuje všem svým kolegům z choceňského Sokola,
kteří milým gestem na závěr programu poděkovali a ocenili
práci, kterou Lucie, jako náčelnice Sokola, nejen pro letošní
akademii udělala a dělá.
A co dodat závěrem? Letošní akademie je za námi, všichni
Sokolové se již teď těší na další tréninky ve svých oddílech a
my všichni se těšíme na setkání s vámi na další akademii,
kterou pro vás rádi připravíme v roce 2018!
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Za Sokol - město Choceň cvičitelka a náčelnice
Lucie Marholdová

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
Sokol Městečko Trnávka byl pověřen
organizací VIII. ročníku cykloturistické akce
4. června ve sportovním areálu
T.J. Sokol Městečko Trnávka

Avizované akce sokolských jednot a župy
4. 6. 2016
5. 6. 2016
10.-12.6. 2016
18. 6. 2016
25. 6. 2016
4. – 7. 8. 2016
30. 7. 2016
30.7-13.8. 2016
23. 9. 2016
25. 9. 2016
2. 10. 2016
22. 10. 2016
5. 11. 2016

T.J. Sokol Měst.Trnávka
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Nasavrky
KNAC Ružoberok
T.J. Sokol Klášterec n.O.
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Klášterec n.O.
T.J. Sokol Klášterec n.O.
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Nasavrky

Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol.končetin
VI. Nár. přehlídka sokolských folklorních souborů
župní přebor ve volejbalu smíšených družstev
17. MANATRMAN (MAlý NAsavrcký Triatlon)
Okolo Liptova
Rock-sport party. Neckyáda,sport.odp.,rock.večer
Dětský tábor Zlatník /D a T soubor POHODA/
MoveWeek (Nasavrcké sokolení), Lampion.průvod
Cyklistická horská časovka 9 km. Otevřený závod
Přespolní běh údolím Orlice. Župní přebor.
Oblastní sraz žákovských složek
110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení,
vystoupení Formanů ze Slatiňan

.
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Kalendář sokolských výročí.
Červen:
zemřel v Praze JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce sokolské
v letech 1892 až 1931.
18.6.1882
byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení M. Tyrše.
21. 6. 1939
vstoupil v platnost výnos říšského protektora o zavedení Norimberských zákonů v ČSR.
28. 6. 1914 úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu (první sv. válka).
29. 6. 1914 se narodil Rafael Kubelík, český dirigent († 11. srpna 1996)
27.-30.6.1912 se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně prvním sletem Svazu
slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí založení Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47 000 m2, mělo 10624
značek, tribuny pojaly 100 000 návštěvníků a byly během sletových dnů několikrát zaplněny. Seřazovací plocha
měla 28 200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných prostných mužů a žen vystoupilo 11000 mužů a 5000 žen.
Na sletu cvičili také sokolové z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet
zahraničních účastníků přesáhl 6000. VI. Všesokolský slet se stal velkou manifestací slovanských národů
v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou slavností té doby na světě.
2.6.1934

JUDr. Jindřich Vaníček
se narodil 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (Martinický palác) v chudé rodině jako nejmladší
z pěti dětí. Vystudoval malostranské gymnázium a právnickou fakultu a v roce 1898 získal titul JUDr. Roku
1910 si otevřel vlastní advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně. V šestnácti letech vstoupil do
smíchovského Sokola a o dva roky později byl přijat mezi cvičitele. V letech 1892 – 1930 byl náčelníkem ČOS.
Připravil a vedl šest sokolských sletů. Věnoval se šermu, boxu, veslování a dalším sportům. Po vzniku ČSR
pracoval jako přednosta výchovného odboru Ministerstva národní obrany a s Josefem Scheinerem v červnu 1919
organizoval ozbrojenou podporu Slovenska proti Maďarům. Měl velkou autoritu, byl oceňovaný pro obětavou,
nadšenou a poctivou práci ve prospěch Sokola i celého národa. Na jeho počest byla r. 1934 pojmenována
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Zemřel v Praze 2. června 1934.

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. 6. 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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