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 Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále 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
Známky stále neodebralo 18 T.J. Prosíme, abyste známky alespoň objednali.

 Sletové známky
Sletové známky v hodnotě 50 Kč budou k dispozici k odběru od 1.7.2016 v župní kanceláři.

 Valné hromady tělocvičných jednot.
Stále ještě 15 tělocvičných jednot nedodalo zápis a usnesení z valné hromady T.J.
Prosíme o urychlené zaslání, stačí v elektronické podobě.

 Spolkový rejstřík
Změny ve spolkovém rejstříku provádí župní kancelář v úzké součinnosti s T.J. Zapisují se
veškeré změny ve Výboru T.J. a Kontrolní komisi T.J. dle výsledků voleb, které proběhly na
valných hromadách T.J., tzn. provádí se zápis nových členů a výmaz členů, kteří ve své práci
nepokračují. Pokyny a informace byly zaslány mailem všem jednotám dne 4. 5. 2016.
Podklady pro provedení změny prozatím zaslalo 21 jednot.

 Evidenční list T.J.
Evidenční list tělocvičné jednoty nezaslalo 18 tělocvičných jednot. Prosíme, abyste tak učinili
co nejdříve. Nemusí být s originálními podpisy, stačí v elektronické podobě.
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 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 – tzn. pojišťovně je třeba předložit vyplněný kupon s potvrzením o zaplacení
členského příspěvku. Kupony OZP a další informace Vám v případě zájmu rádi poskytneme
v župní kanceláři.

 Žádosti o dotace na rok 2017.
Všem tělocvičným jednotám byl zaslán koncem května mail s žádostí o vyplnění formuláře –
žádost o státní neinvestiční dotaci MŠMT na rok 2017 v programu IV – Údržba a provoz TVZ a
dále v programu III – Činnost sportovních organizací.
Žádost o dotaci v programu III. mohou podat všechny jednoty, o program IV. žádají pouze
jednoty, které vlastní nemovitý majetek, případně jsou v nájmu delším než 10 let.
Termín pro vyplnění žádostí je 30. červen 2016.
Jsme připraveni Vám odpovědět na Vaše dotazy i pomoci při vyplňování tabulek.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Vážené sestry a bratři,
je to neuvěřitelné, ale jsou tu opět prázdniny a trochu klidu, alespoň pro některé, protože víme, že
jednoty pořádají akce i o prázdninách. Za celé pololetí se toho událo dost. Proběhly soutěže, jak župní tak
i přebory ČOS. Sice jsme všude nebyli tak úspěšní, jako loni, zato jsme po pěti letech obsadili všechny
věkové kategorie. Chceme Vám připomenout, že připravujeme sraz žactva, který se bude konat 22. 10. v
Nasavrkách. Určitě vyšlete své cvičitele, aby se dozvěděli něco nového a také si doplnili hodiny pro
prodloužení svých průkazů. SoKolní výlet, který se uskutečnil v Městečku Trnávka, proběhl ve velmi dobré
náladě i především za slunečného počasí. Chceme tímto poděkovat všem pořadatelům za perfektně
připravenou akci. Také zdravotní semináře byly zcela naplněné, proto se budeme snažit uspořádat další.
Přejeme Vám klidnou a slunečnou dovolenou, kde načerpáte nové síly do další práce .

Světlana Pilařová, náčelnice
Vlastislav Pilař, náčelník
Termínové listiny vzdělávacích akcí, které pořádají sokolské župy, jsou umístěny na adrese
www.sokol.eu/ činnost/ sport pro všechny/ vzdělávání

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
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Akce se koná ve dnech: 4. – 7. srpna 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 přijímá a informace podává:
Mir. Lebduška, tel.: 607 089 410,
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz

V předchozím čísle jsme si něco málo sdělili o poskytování první pomoci. Pokračovat jsme měli kardiopulmonální
resuscitací. Ovšem blíží se čas prázdnin a opakovaně jsou mi pokládány dotazy na různá zranění, která zejména v době
dovolených a prázdnin, jsou nejčastější. Proto se budu věnovat odpovědím na dotazy.
Puchýře na nohou
Vznikají třením nevhodné obuvi (nebo jen špatně zvolené ponožky – nesavé, z umělých materiálů). Můžou se objevit
kdekoliv, nejčastěji na patě.
Puchýře nepropichujeme (v případě nutnosti jen sterilní jehlou a za sterilních podmínek). Potřeme dezinfekčním
prostředkem a přikryjeme polštářkovou náplastí. Ještě lepší, je přiložit náplast určenou přímo na puchýře. Dělají se
v různých velikostech (dle velikosti prstů) a pro léčbu jsou nejlepší. Vstřebají přebytečnou tekutinu a napomohou rychlé
léčbě.
Nesmíme zapomenout na prevenci a to správným výběrem obuvi a ponožek, A v neposlední řadě – ti, kteří vědí, že na to
trpí, tak preventivní přelepení pat.
Uštknutí hadem.
Smyslem ošetření je zpomalit vstřebávání jedu, proto je vhodné ránu dezinfikovat a nechat ji volně krvácet, aby se část jedu
vyplavila. Postižený by měl zůstat v klidu, zklidníme ho. Je třeba sejmout stahující předměty a postižené místo umístit pod
úroveň srdce. Určitě nepoužíváme škrtidlo, neprovádíme odsávání jedu či vyřezávání tkáně.
Nebezpečí klíšťat
Klíšťata můžou zapříčinit zánět mozku a mozkových blan, lymského boreliózu.
Klíšťová meningoencefalitida,
Přenos klíštětem, ve Střední Evropě podél velkých toků jako Sázava, Vltava apod., až do výše třeba 1000 metrů nad mořem,
na Šumavě i v Krkonoších, výskyt od února do prosince. Stačí krátké přisátí. Inkubační doba je 2 – 35 dní, od jara do
podzimu.
Průběh: je dvoufázový. První fáze je do 14 dní po přisátí klíštětem, kdy proběhne chřipkové onemocnění, pak je několik dní
bez horeček. Druhá fáze je tedy po několika dnech bez horeček, kdy se dostaví vysoké horečky s bolestmi hlavy (bolí
extrémně), pocit na zvracení, světloplachost. Cíleně se při 2. fázi ptáme na 1. fázi. Někdy nemusí proběhnout 2. fáze, pouze
1. fáze.
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Lymského borelióza
Klinickým obrazem je: migrující flek, který je nejdříve červený, pak se začne zvětšovat, kde navenek je červený, uvnitř bílý a
střed má zase červený. Flek je jen zabarvení kůže, nedá se nahmatat. Jiná kožní manifestace boreliózy je boreliový lymfocyt,
který se vytvoří pouze na uchu, nose nebo bradavce, Je to hodně tmavě červeně zbarvený napuchlý flek, který nebolí.
Borelie v organismu přežívá, komplikace se můžou objevit i s několikaletým odstupem. Léčí se antibiotiky.
Odstranění klíštěte
Použijeme silnou dezinfekci, raději Jodisol než Septonex nebo Ajatin, můžeme zchladit i Kelenem. Prostě nejdříve musíme
klíště usmrtit. Mýdlem (ne vazelínou nebo olejem – to by se klíště dusilo, zvrací a může tím ještě přenést boreliózu) nebo
pinzetou, kdy pouze kývavými pohyby a mírným tahem (nemusíme přemýšlet, zda točit po směru či proti směru hodinových
ručiček) klíště vyjmeme. Po odstranění opět vydezinfikujeme ranku. Odstraněné klíště určitě nerozmačkáme mezi prsty,
neboť drobné oděrky mohou sloužit pro přenos infekce. Můžeme také namočit tampon do dezinfekce a na 1 – 2 minuty
přitisknout na přisáté klíště, tím ho také usmrtíme, a pak vyjmeme. Jestliže se přetrhne, odstraníme jeho hlavičku jako cizí
těleso a místo opět ošetříme dezinfekcí. Po odstranění klíštěte 14 dní intenzivně pozorujeme, zda není chřipka nebo
nečervená místo, pak do 1(2 roku namátkově kontrolujeme.
Tonutí
Ihned voláme rychlou záchrannou službu, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. Zajistíme technickou pomoc =
zachytit tonoucího pádlem, koncem lodi či házecím pytlíkem. První pomoc by měla být co nejdříve, což znamená i třeba již
při vytahování z vody, kde záchranář již stačí, tedy dosáhne na dno, nebo ve člunu, zajistíme průchodnost dýchacích cest,
KPR. Dýchání z úst do nosu je pro plovoucího zachránce snadnější. Na břehu pak zahájíme KPR, zvýšenou pozornost
věnujeme revizi ústní dutiny, odkud musíme odstranit všechny překážky bránící umělému dýchání (u tonutí je to zejména
listí či bláto). Nezapomínáme ani na podchlazení (přikryjeme např. suchou dekou). Pokud se postižený po resuscitaci
probere již na místě, zajistíme mu přesto převoz do nemocnice.
Příjemné prožití dovolené i prázdnin, zejména s přáním, abyste výše napsané informace nemuseli použít.
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
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“
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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

Vážení zástupci sokolských jednot,
předkládáme Vám informace o projektu Začal jsem v Sokole, který právě startuje. Projekt Začal jsem v Sokole
představuje nezastupitelnou sokolskou cvičitelskou práci, která může vést až k olympiádám. Projekt prezentuje
dva olympioniky účastnící se letošních LOH v Riu, kteří nastartovali svoji sportovní kariéru v sokolské jednotě:
Jan Kudlička, atlet a Jaromír Ježek, judo. Druhým podnětem projektu je náborový čas měsíce září, kdy rodiče
rozhodují o volnočasových aktivitách svých dětí. Všechny sokolské jednoty dostanou plakáty o rozměru A3 a
A2. Plakáty sportovců jednoty mohou vyvěsit do svých vývěsek nebo použít k výzdobě prostor. Plakáty obdrží
župy na 11. sjezdu ČOS a budou distribuovány tak, abyste je mohli použít již v září.
Mgr. Věra Nosková
propagace ČOS
Česká obec sokolská
e-mail: vnoskova@sokol.eu

O víkendu 25. – 26. června 2016 se konal sjezd České obce sokolské
Vyvrcholením volebních valných hromad jednot a žup je sjezd ČOS. Ten letošní se konal na konci června již
pojedenácté. Jednání byla docela náročná, v sobotu trvala v úmorném vedru skoro 12 hodin, v neděli pak dalších
4,5 hodiny. Již předtím dostali účastníci k prostudování 250 stran písemných materiálů. Za naši župu se sjezdu
zúčastnili zástupci z T. J. Dolní Újezd, Chrudim, Jevíčko, Klášterec n. Orlicí, Městečko Trnávka a Pardubice.
Obsah jednání byl pestrý. Začalo se proslovy hostů. Předseda ČOV J. Kejval pohovořil o stavu českého
sportu a propadu jak financí, tak fyzické kondice obyvatelstva. Zástupce MŠMT připomněl program VIII. a slíbil na
příští rok cca 1000 Kč na každé dítě. Ministryně školství a tělovýchovy K. Valachová především poděkovala
členům ČOS za práci s mládeží. Následovaly zprávy našich představitelů. Starostka H. Moučková ve 45 minutové
zprávě mluvila především o chybějící sounáležitosti, o nutnosti spolupráce mezi útvary i členy, samozřejmě o
chybějících penězích, dále o partnerských organizacích i svém postavení jako zástupce ČOS v českém sportu.
Dalších ¾ hodiny trvalo vystoupení Odboru všestrannosti, což odpovídá počtu jejich programů, nápadů a
především blížícímu se sletu. Odbor sportu upozornil, že jeho granty by měly směřovat především k dospělým,
protože na žactvo je dotací dost, ale dospělých členů ubývá. Bohužel zdroje na granty OS jsou minimální. Dále
popřál hodně úspěchů pěti olympionikům – členům Sokola – na OH v Riu. Velký problém s financemi mají
Vzdělavatelé. Na jejich činnost žádný dotační titul nepamatuje, letos mají jen 60% obvyklého rozpočtu a musí
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rušit některé akce a programy. Naopak mnoha úspěchy a stoupající úrovní své činnosti se pochlubila Ústřední
škola ČOS.
Stav financí asi všichni znáte. V posledních letech se muselo v rozpočtu ČOS škrtat až 11 mil. Kč. Proto byly
omezeny finance útvarů, vyčerpána rezerva, v podstatě se zrušily příspěvky jednotám k získaným dotacím z EU
atd. Přitom např. právě příspěvky k dotacím z EU ve výši 22 mil. Kč pomohly ke zhodnocení majetku za 500 mil. Kč
a nové členy získáme do moderních sokoloven, nikoliv do starých. Jako řešení kritické finanční situace vidí vedení
ČOS zejména změnu podílu z členských známek, méně už vedení mluví o snaze získat peníze z jiných zdrojů
(komerční činnost, sponzoring apod.). Další oblasti, kde chybějí peníze, se připomínaly v diskusi.
Dlouhá diskuse se strhla kolem stanov, paradoxně hlavně kolem možnosti ukončení členství. Nové znění
se připravovalo 1,5 roku, nyní bylo schváleno, ale na některých článcích se bude dále pracovat do dalšího sjezdu.
Volby dopadly v podstatě dle očekávání. Starostkou se opět stala Hana Moučková s 85% hlasů, prvním
místostarostou Oldřich Lomecký, místostarostou Miroslav Kroc, novým jednatelem se stal Josef Těšitel. Dalšími
členy předsednictva jsou Jiří Juřena, Pavel Kramoliš, Martin Vlk, novými pak Jakub Otáhal a Martin Zuzaňák.
Novým předsedou Kontrolní komise se stal Jan Materna a členem KK byl zvolen také zástupce z naší župy Vít
Musil. Ve vedení odborných útvarů se nic nezměnilo, náčelníkem je Petr Svoboda, náčelnicí Lenka Kocmichová,
předsedou OS Petr Syrový a předsedou vzdělavatelů Zdeněk Mička. Ti byli zvoleni na valných hromadách svých
odborných útvarů. Přejme všem pevné nervy, hodně elánu a hodně dobrých nápadů.
Do diskusí o dalším směřování ČOS by se měla zapojit obnovená Programová rada. Novým orgánem ČOS
je také Rozhodčí komise, která bude řešit spory mezi jednotlivými složkami ČOS. Hlavními úkoly pro nebližší
období jsou příprava sletu a řešení finanční situace.
Jindřich Kalous, starosta župy

Sportovní hry seniorů
Náhodou jsem si ve Zpravodaji přečetla o sportovních hrách pro
seniory. Hry se konaly v Praze 28. 5. 2016. Byla jsem překvapena
velkou účastí seniorů z celé republiky.
Z Heřmanova Městce jsem se zúčastnila jen já. Celkem tam bylo asi
kolem 300 závodníků. Byli jsme rozděleni do tří kategorií podle
věku.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: 800 m chůze s hůlkami, seniorský
biatlon, slalom a zároveň probíhal turnaj v petague. Musím přiznat,
že moje fyzička nebyla tak slavná. Ve výsledcích jsem ze 70
závodnic byla kolem 40. místa. Moderátorem akce byl Jakub Bažant
a byl velice vtipný. Bonusem pro závodníky byly koloběžky, o které
byl velký zájem a které byly využité na 100 procent.
Na závěr se konala beseda s Věrou Čáslavskou a Imrichem
Bulgárem.
Co mně to dalo - nápad, že bychom mohli u nás v jednotě založit
petangue.
Iva Krbcová, T.J. Sokol Heřmanův Městec
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O sokolech, sportu a inspiraci
Ještě jednou se vracíme k oslavám 120. výročí založení župy a 95. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha. O oslavách vyšlo několik
novinových článků, my si dovolujeme ještě jednou připomenout tento slavnostní den článkem vícehejtmana Pardubického
kraje pana Romana Línka, který byl zveřejněn v Pardubickém deníku.
„Sokolové a jejich příznivci z celého Pardubického kraje se nedávno „slétli“ v Chrudimi a připomínali si důležitá výročí:
120 let od založení Východočeské župy, která se již při svém vzniku rozkládala v podstatě na území dnešního Pardubického
kraje.
Župa dodnes nese jméno renesanční osobnosti Karla Pippicha, od jehož smrti letos uplynulo 95 let. Tento chrudimský
advokát byl nejen velký příznivec sportu a Sokola, ale také podporovatel kultury, umění a společensky uznávaný politik.
V současnosti často konstatujeme nedostatek skutečných osobností, pozitivních vzorů a „tahounů společnosti“. Neváhejme
a inspirujme se tedy v dobrém u našich předků. Náš Karel Pippich jednou z takových osobností bezesporu je.
Dalším připomínaným výročím je čtvrtstoletí, kdy po více jak čtyřicetiletém komunistickém zákazu činnosti byl Sokol ve
svobodném státě obnoven. Pokládám si za čest, že po vzniku Pardubického kraje v roce 2000 jsem jako jeho tehdejší
hejtman mohl se Sokoly navázat spolupráci. Granty a dotacemi podporujeme jejich sportovní činnost dodnes. Jen letos to
bude minimálně 340 tisíc korun.“
Roman Línek, vícehejtman Pardubického kraje
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soKOLNÍ VÝLET, tentokrát v MĚSTEČKU TRNÁVKA
VIII. ročník SoKolního výletu tentokrát uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
Městečko Trnávka ve spolupráci s župou Východočeskou-Pippichovou. První
červnový víkend se sjeli milovníci jízdy na kolech do obce, kde místní
jednota oslavuje v letošním roce 110 let od svého založení a tato sportovní
akce byla nedílnou součástí oslav. Jak je už tradicí, akce byla otevřena pro
širokou veřejnost a díky skvělému počasí přilákala 150 registrovaných
účastníků všech věkových kategorií.
I páteční příjezd některých účastníků spojený se společným zasedáním
předsednictva a náčelnictva župy již patří k tradičnímu zahájení akce. Ve
společenské místnosti místního penzionu tak mohlo proběhnout nezbytné rokování
k aktuálním problémům na župě, které plynule přešlo ve volnou zábavu.
Na rozdíl od posledního ročníku, který se uskutečnil v Radčicích, počasí opravdu přálo a tak se mezi 9.00 až
10.00 vydali v dobré náladě na tratě všichni účastníci. Start byl na místním hřišti, kde byli účastníci po
registraci vybaveni podrobnými mapami. Br. Kučera jako hlavní organizátor a „stavitel“ tratí upozornil
účastníky na některá zajímavá, ale i záludná místa.
Bylo možné si vybrat z 3 různých cyklotras v délce 17, 40 a 60 km a 2 pěší trasy v délce 5 a 17 km. Pojítkem
všech tras byly 3 výrazné stavby v okolí, a to: zřícenina hradu Cimburk nad Městečkem Trnávka, hrad Bouzov a
pevnost Mírov. Jedna z tras vedla i přes obec Javoříčko s možností návštěvy jeskyň. Na všech kontrolních
bodech obdrželi účastníci razítko jako důkaz o zdolání trasy.
První v cíli se začali trousit krátce po poledni, a protože se mezitím teplota vyšplhala až nad 25°C, všem přišla
vhod možnost dopřát si chladivé nápoje dle výběru. Na své si přišli i hladovějící, kteří si mohli vybrat z bohaté
nabídky místní udírny.
Když dojížděli do cíle poslední účastníci Sokolního výletu (cca v 17.00), začalo již sportovně kulturní odpoledne
v rámci oslav 110. výročí založení místní jednoty, kterého se řada cyklistů také zúčastnila.
Dle spokojených tváří při odjezdu je možné říci, že se Sokolní výlet v Městečku Trnávce vydařil a všem, kteří
dorazili do cíle ho bude připomínat pamětní list a placka. Některé okamžiky si bude možné připomenout také
díky videu, které je umístěno na sokolském kanálu na YouTube.
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Trasa 60 km: Městečko Trnávka – Mírov
START: Hřiště T. J. Sokol Městečko Trnávka, Mezihoří, Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Doly (možnost výjezdu na Bouzov pro
bonusové razítko – parkoviště u hradu, cca 6 km navíc), Jeřmaň, Vlčice, Žadlovice, Líšnice, Vyšehorky (dřevěný kostel ze 14.
století), Podolí – přes hlavní silnici R35, Podolíčko, výjezd k hradu Mírov – RAZÍTKO u pohostinství, zastavení – restaurace
Rybník Mírov, Nový Maletín, Svojanov, za Svojanovem na horizontu po cestě vlevo, kolem větrných elektráren směr Žipotín,
po staré silnici přes hlavní R35, Gruna, (po sjezdu z kopce, za křižovatkou, možnost navštívit Radkovské hradisko a získat
bonusové razítko, cca 1 km navíc), Radkov, Rozstání – za zastávkou ČD vlevo, CÍL: hřiště Městečko Trnávka T. J. Sokol

Trasa 40 km: Městečko Trnávka – Bouzov
START: Hřiště T. J. Sokol Městečko Trnávka, Mezihoří, Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Doly, hrad Bouzov – RAZÍTKO na
parkovišti u hradu, po výjezdu z obce Bouzov odbočit vpravo z kopce (cyklotrasa 6025) na cestu okolo rybníka, za rybníkem
(vlevo možnost navštívit Javoříčko – památník padlých 2. sv. války a jeskyně, cca 6 km navíc) vpravo směr Doly, Kozov,
Vranová Lhota, Pěčíkov, Mezihoří, CÍL: hřiště T. J. Sokol Městečko Trnávka

Trasa 17 km, pěší nebo kolo: Městečko Trnávka – Radkov
START: Hřiště T. J. Sokol Městečko Trnávka, (pro pěší: přes most po žluté), kolem nové mlékárny směr Radkov, Radkovské
hradisko – RAZÍTKO, Radkov, za Radkovem vlevo do kopce na Suchý Dvůr, Petrůvka, vpravo, Mezihoří, v Mezihoří přes řeku
vlevo, Mezihoří – železniční stanice, Bašta – poníci, Cimburk – RAZÍTKO, Městečko Trnávka, CÍL: hřiště T. J. Sokol Městečko
Trnávka

Trasa 5 km, pěší: okolo Cimburku
START: Hřiště T. J. Sokol, přes rynk kolem roubenky, po cestě do Mezihoří, Bobří mlýn Mezihoří – železniční stanice, Bašta,
po žluté na Cimburk – RAZÍTKO, přes ovčín a rynk CÍL: hřiště T. J. Sokol Městečko Trnávka
Vlastimil Stenzl, starosta T.J.
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
11.6.2016 byl na kurtech T.J. Sokol Pardubice I - odehrán
přebor ČOS žákyň – zemské finále za účasti šestnácti
družstev. Kapacita areálu byla tedy plně vytížena. Každé
družstvo odehrálo v turnaji šest zápasů ve volejbalově
příjemném prostředí nových kurtů v polojasném počasí bez
deště. Všechny zápasy se dohrály bez zranění. Po celou
dobu turnaje bylo zajištěno občerstvení v bufetu na
kurtech.
Konečné pořadí je následovné:

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
GRATULACE
T. J. SOKOL Dolní Újezd
Ing. Jan Kabrhel obdržel cenu JUDr. Václava Jíry

1 – T.J. Sokol Mnichovo Hradiště
2 – VO TJ Lanškroun A
3 – T.J. Sokol Pardubice A
4 – VO TJ Lanškroun B
5 – T.J. Sokol Třebechovice pod Orebem
6 – T.J. Sokol Česká Třebová II
7 – T.J. Sokol Nové Veselí A
8 – T.J. Sokol Kácov
9 – T.J. Sokol Bedřichov A
10 – T.J. Sokol Dolní Újezd B
11 – TJ Tatran Střešovice
12 - T.J. Sokol Dolní Újezd A
13 - T.J. Sokol Bedřichov B
Fotbalová asociace České republiky každoročně uděluje 14 - T.J. Sokol Nové Veselí B
Ceny JUDr. Václava Jíry osobnostem, které se významně 15 - T.J. Sokol Pardubice B
16 - T.J. Sokol Bedřichov C
zasloužily o rozvoj českého fotbalu.
Tuto cenu obdržel z rukou předsedy FAČR Miroslava Pelty
9.května náš dolnoújezdský bratr ing. Jan Kabrhel, sekretář
fotbalového oddílu T.J. SOKOL Dolní Újezd.
Ceny byly předány v Tereziánském sále Břevnovského
kláštera v Praze za přítomnosti významných
Ceny obdrželi mj. František Cipro, Jaroslava RinnerováPoláčková, František Sahula, František Hrdlička
(In Memoriam) a další.
Gratulujeme.
Miloš Vrabec
Předseda fotbalového oddílu T. J. SOKOL Dolní Újezd

T.J. SOKOL PARDUBICE I
PŘEBOR ČOS ŽÁKYŇ – ZEMSKÉ FINÁLE
Již tradičně v Pardubicích.

Nejlepší volejbal po celou dobu turnaje předváděla děvčata
z Mnichova Hradiště, která po zásluze vyhrála turnaj.
Zároveň se toto družstvo stalo se přeborníkem ČOS pro rok
2016.
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Turnaj proběhl za plné spokojenosti všech zúčastněných.
M. Forman – pořadatel T.J. Sokol Pardubice I

DĚTSKÝ DEN 26. 5. 2016
Ve čtvrtek 26.5. 2016 se uskutečnil v rámci celorepublikové
akce MOVE Week 2016 ve venkovním areálu T.J. Sokol
Pardubice I dětský den.
Dopoledne od 9:30 hodin se konal dětský den pro
handicapované, kterého se zúčastnila ZŠ a Praktická škola
SVÍTÁNÍ, ZŠ a Praktická škola Pardubice, Do nového. Celkem
se zúčastnilo 90 dětí, které soutěžily v disciplínách: hod na
cíl, slalom, přechod lavičky, skok do dálky, běh apod.
Všechny děti zvládly disciplíny a dostaly zaslouženou
Pavla Avramová, jednatelka T.J.
odměnu – plyšáka, míče a drobné občerstvení.
Odpolední program začal v 16:30 hodin a vzhledem k tomu,
že nám přálo počasí, byla u vstupu brzy fronta. Areál se
rychle zaplnil dětmi, které plnily celkem 13 úkolů (např.
skákání v pytlích, skládání puzzlí, hod na koš, skok do dálky,
T.J. SOKOL SLATIŇANY
běh, zpěv a recitace). Pro děti byly připraveny i skákací hrad
a nafukovací skluzavka. Každý účastník, který úspěšně splnil
Satiňanský folklórní víkend se vydařil
všechny úkoly, si mohl vybrat drobnou cenu a dostal malé
očerstvení (limonádu a loupák od sponzorů akce – Pivovar
Pernštejn a Starback – Pekařství Včelákov). Celkem se Po šesti letech se letos uprostřed
června „vrátila“ do Slatiňan
dětského dne odpoledne zúčastnilo 410 dětí.
národní přehlídka sokolských
folklorních souborů. A stejně
jako před šesti lety, kdy Sokol
Slatiňany pořádal IV. národní
přehlídku, i při nynější, v pořadí
VI. přehlídce, nebyla nouze o
veselí, zábavu a příjemné zážitky.
Hostitelský Sokol Slatiňany se opět
zhostil pořadatelské role na výbornou. Letošní organizaci
folklorní přehlídky pojal zároveň i jako součást oslav 120.
výročí založení Sokolské župy Východočeské – Pippichovy.
Přehlídka se konala pod záštitou I. náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka, s podporou města
Slatiňany a ve spolupráci s NIPOS – ARTAMA.
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O ouverturu přehlídky se již v pátek 10. června postarali
ochotníci z Divadla pod Petřínem Sokola Kampa, kteří na
prknech slatiňanské sokolovny zahráli v režii Bohumila
Gondíka představení K. M. Walló na motivy O´Henryho
Poctiví společníci. Právě již zde se o první zahájení postarali
starosta Sokola Slatiňany bratr Miroslav Lebduška, radní
Pardubického kraje pro sport René Živný a místostarosta
Slaťiňan Vítězslav Kolek (který také slatiňanským sokolům
pomáhal s organizací přehlídky).

Hlavní program byl naplánován na sobotu 11. června. Vše
odstartoval ve 13. hodin slavnostní průvod městem, který
vedl jezdec na koni, a jehož se zúčastnily všechny
zúčastněné soubory, mažoretky ze Sokola Chrudim, místní
skauti, historická vozidla a další. Samotná přehlídka
odstartovala ve 14 hodin na venkovním pódiu v areálu
slatiňanské sokolovny. O předehru se postaraly dámy v
sedle (barokní sedlání) z Národního hřebčína Kladruby nad
Labem ze Slatiňan. Poté za spolupořadatele přehlídku, které
požehnal slatiňanský farář Boguslav Partyka, oficiálně
zahájili starosta Sokola Slatiňany bratr Miroslav Lebduška,
vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk Mička a místostarosta města
Slatiňany námořní kapitán bratr Skaut Vítězslav Kolek.
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rozezpívalo vystoupeními jednotlivých zúčastněných
souborů. Jednalo se o tyto sokolské folklórní soubory:
Sejkorky Slatiňany, Kordula Velké Bílovice, Dřeváček Jihlava,
Vycpálkovci a Rozmarýn Praha, Odra Vítkovice, Džbánek
Martínkov, Dykyta Přerov nad Labem, Kyčera a Krušpánek
Praha a na závěr domácí
soubor Formani. Od 19
hodin akce pokračovala
Sokolskou
veselicí
jak
s hudbou v sokolovně, tak
s veselím ve venkovním
areálu, o které se postarali
folkloristi. V programových
vstupech
vystoupily
mažoretky
ze
Sokola
Chrudim, taneční skupina
Ignis ze sokola Slatiňany,
taneční soubor Besta a jako
noční
překvapení
se
předvedly sestry Šárka Bílá
a Markéta Jičínská ze
Sokola Pardubice se vzdušným tancem.
Opět, stejně jako před šesti lety, se prokázalo, že Sokol
Slatiňany má ve svých řadách dobré organizátory, kteří
dokáží dobře připravit a zorganizovat náročný program. A
zároveň byla i výrazně patrná dobrá spolupráce s městem,
místními hasiči a Junáky, kteří tak rovněž svým nemalým
dílem přispěli k příjemné atmosféře a zdárnému průběhu
celé akce.
Velké poděkování patří všem, kteří tento podnik podpořili
finančně.
Foto Zdeněk Kubín a Jaroslav Prodělal
Dle br.Zdeňka Kubína zpracoval
Mirek Lebduška

T.J. SOKOL ROVEŇ
Celorepublikový turnaj amatérských týmů
Česká Třebová – 1. místo!!!
Po obrovském úspěchu v Praze jsme vyrazili na další turnaj
se zastoupením týmů z celé republiky. Tentokrát se hrálo na
zimním stadionu v České Třebové, zápas trval 3x 12 minut.
Opět se hrálo 4+1 a znovu se potvrdilo, že nám tento
systém velmi sedí. Skládání týmu bylo tentokrát nebývale
komplikované, o to cennější je konečné vítězství. Řada opor
se nemohla zúčastnit, naopak zazářily posily Vítek
A pak moderátorka Renata Klečková přivítala první Procházka, Jan Hejtmánek nebo Tomáš Metelka. Všem
účinkující a již se pódium na několik hodin roztančilo a hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, patří obrovská pochvala
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za skvělé výkony a reprezentaci Sokola Roveň. Gólman závěru se do úniku dostal Vítek Procházka, vymíchal
Pavel Králíček byl navíc vyhlášen nejlepším brankářem brankáře, jenže upadl a místo vedení z toho bylo další
turnaje.
nešťastné vyloučení za hru na zemi. I tohle oslabení jsme
díky fantastické obraně a vynikajícím zákrokům brankáře
Králíčka ubránili. Black Snipers pak skórovali, ale rázně
odpověděl Luďa Vach. Dvěma krásnými slepenými góly nás
dostal dvě a půl minuty před koncem do vedení. Jenže
infarktové drama mělo teprve vrcholit! Soupeř vyrovnal a
minutu před koncem se dostal do vedení (po možná
neregulérní rozehrávce). Zkusili jsme hru bez brankáře, což
se vyplatilo. Michal Nečesaný si ve skrumáži před brankou
našel balonek a cca 20 vteřin před koncem vyrovnal na 6:6.
Rozhodnout musely samostatné nájezdy a v těch kraloval
gólman „Zaza“. Vychytal oba soupeřovy pokusy, zatímco
Hejtmánek (klička do backhandu) ani Steiner (jeho oblíbený
geniální lob) se nemýlili, a tak jsme slavili postup do finále.
V sobotu se hrála základní skupina. Vstoupili jsme do ní
vítězně, když na hřišti dominovali především Petr Steiner a
Martin Novák, kteří předváděli nádherné kombinace a
dokázali se prosazovat i střelecky. Steiner dokonce
zaznamenal hattrick. Skvěle chytal Pavel Králíček, náhrada
za maturanta M. Duška. Když jsme hru uklidnili, tak jsme
soupeře jasně přehrávali.
Druhý zápas byl těžší. Znojmo hrálo velice tvrdě, čemuž se
přizpůsobil i náš tým. Opět se prosadili Novák a Steiner,
zápas byl velmi vyrovnaný, ale rozhodla poslední třetina,
kdy měl soupeř víc sil. Na úplném konci zápasu se do hry
zapojil už i Vítek Procházka, naše velká posila.
Poslední zápas ve skupině jsme museli vyhrát, abychom
v neděli hráli o medaile. Soupeř se ujal vedení, když jeho
střelu nešťastně tečoval Michal Vinař (tento smolař si takto
během turnaje dal 3 vlastní góly). Pak se ale štěstí otočilo na
naši stranu, když Procházka trefil Nečesaného, od něj se
balonek odrazil za gólmana a nebyl problém ho dorazit. Po
dvou třetinách jsme prohrávali 1:2, ale pak přišla smršť.
Pavel Vinař srovnal, okamžitě po buly proměnil individuální
akci Procházka a na 4:2 snadno zvýšil po nedorozumění
obránce a brankáře Nečesaný. Otevřenou obranu soupeře
potrestali z brejků Novák a Metelka, Málo Team jen
korigoval. V poslední minutě se ještě do prázdné brány trefil
Procházka a stejný hráč vybídl v akci 2 na 1 ke skórování
Michala Vinaře. Noc jsme strávili v pohodovém prostředí
přilehlého internátu.
V neděli jsme po postupu z 2. místa narazili na vítěze
skupiny B, velmi silný tým Black Snipers. P. Vinaře a Metelku
v sestavě nahradili Vach a Hejtmánek. Soupeř se dostal do
vedení 0:2, na rozdíl jediné branky snížil Steiner. První půlku
druhé třetiny jsme opanovali a zápas otočili Michal Vinař a
Luďa Vach. Soupeř však z brejku srovnal na 3:3. V poslední
třetině zápas gradoval. Naši hráči ubránili oslabení a v jeho

V něm jsme narazili na Znojmo, na které jsme si v posílené
sestavě věřili. Náš výkon sice nebyl tak skvělý jako
v semifinále, na soupeře to však stačilo. Znojemský Litrpůl
se sice dostal do vedení, po skvělé přihrávce Vacha zpoza
branky však mířil přesně Nečesaný - 1:1. Stejný vzorec nám
přinesl vedení, tentokrát Nečesaný přihrával Steinerovi. Na
3:1 zvýšil Procházka, a když druhou branku přidal Nečesaný,
který manévrem za bránou zmátl gólmana tak, že mohl
zavěsit do prázdné, bylo rozhodnuto. Soupeř sice korigoval
s vydatnou pomocí rozhodčích (vyloučení, gól při postavení
hráče v brankovišti), definitivní pojistku ale přidal Vach po
spolupráci s Procházkou a obrovský úspěch byl zpečetěn.
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M. Nečesaný

T.J. SOKOL CHRUDIM
Sportovní gymnastky T.J. Sokola Chrudim
vybojovaly šest medailí na krajském přeboru.
Ve Vrchlabí se uskutečnil 28.5.2016 přebor pardubického a
královehradeckého kraje ve sportovní gymnastice žen .
Náš oddíl T.J.Sokol Chrudim reprezentovalo 6 závodnic.
V nejobtížnější kategorii žen jsme měli zkušenou Kateřinu
Doležalovou, které se závod vydařil a stala se krajskou
přebornicí a zároveň získala postup na Mistrovství ČR.
V juniorkách závodila naše Zuzana Malinská pouze na
bradlech, protože je po zranění nohy a ještě nemůže
podávat plné výkony na ostatních nářadích. Celkově
obdržela bronzovou medaili a také by mohla jet na MČR,
pokud by byla fit.
V žákyních B jsme měli letos již dvě dobré závodnice. Sára
Kulhavá zacvičila výborně svoje obtížná prostná i bradla, ale
z kladiny bohužel jednou spadla i tak se zaslouženě
postavila na stříbrný stupínek hned za o rok starší
soupeřkou z Loko Pardubice E.Šťovíčkovou. Velké
překvapení zařídila naše 10-letá Karolína Horníková, která
se zúčastnila poprvé této kategorie a hned se probojovala
na krásné 3.místo a nechala za sebou všechny starší
soupeřky. Získala zaslouženě také postup na Mistrovství ČR,
které se bude konat 19.6. tentokrát až v Třinci.
Bára Šimonová závodila za žákyně C a jen o 0,3 bodu jí
unikla zlatá medaile, skončila na skvělé bronzové příčce.
Zvládla nejlépe kladinu a prostná s nejvyššími známkami.
Zastoupení jsme měli také v kategorii juniorky C, protože se
ke gymnastice vrátila po delší odmlce naše bývalá závodnice
15-letá Bára Štěrbová, která nám také pomáhá s tréninkem
dětí v přípravce. Vše se jí velice vydařilo a měla nejhezčí
prostná, zaslouženě dostala na krk stříbrnou medaili.
Sportovní gymnastky T.J. Sokola Chrudim si tedy odvezly 1
zlatou, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile z oblastního
přeboru a zároveň se tři děvčata zúčastní Mistrovství ČR .
Budeme jim držet palce.

v kategorii žákyň, ale pár dní před mistrovstvím si poranila
kotník a naše skvělá juniorka Zuzana Malinská doléčuje
zlomený palec u nohy. Takže i za své kamarádky jela bojovat
naše nejlepší žena Katka Doležalová a s ní nováček malá
10-letá Kája Horníková.
V kategorii žen byla obrovská konkurence z oddílů
Bohemians Praha, Moravská Ostrava, SG Liberec a děvčata
podávala skvělé výkony např. s dvojnými salty, vruty a
veletoči. Naše 16-letá Kateřina Doležalová, závodila za ženy
poprvé. Všem se líbila její krásná sestava na prostných a
povedla se jí i bradla. Bohužel pád z kladiny ji odsunul ze
sedmého na i tak skvělé 10.místo, za to jí patří dík a uznání.
V kategorii žákyň B se poprvé zúčastnila Mistrovství
republiky naše talentovaná 10-letá Karolína Horníková,
patřila mezi pět nejmladších závodnic, bylo pozváno 44
nejlepších z celé republiky ve věku 9-12 let. Kája zahájila
závod nádherným přeskokem s obratem, za který dostala
nejvíce bodů ze všech. Na bradlech zariskovala a předvedla
velmi obtížný letový prvek, což jí vyneslo skvělou pátou
známku. Na kladině se žádná tréma také neprojevila, zvládla
sestavu bez pádu i s obtížným rychlým přemetem vzad a na
prostných zacvičila pěknou sestavu se salty na novou
hudbu. Karolínka se předvedla jako skvělá závodnice a
zraněnou Sáru výborně zastoupila. Při vyhlašování jsme měli
všichni obrovskou radost z nádherného 5.místa !!!. Je to
pro náš malý oddíl velký úspěch. Stejně jako loni nám unikla
bronzová medaile jen o pár desetin bodu, tak příště už to
určitě vyjde, je to pro všechny velká motivace do další
přípravy.
Tímto vrcholným závodem naše chrudimské sportovní
gymnastky završily svoji skvělou závodní sezónu a již v srpnu
se začnou připravovat na podzimní Mistrovství ČR družstev
v II.lize. Za snahu a píli v trénincích jim velmi děkuji a přeji
krásné prázdniny, trenérka Simona Linková.

Trenérka Simona Linková

Karolína Horníková
vybojovala skvělé páté místo
na MČR ve sportovní gymnastice.
19.6.2016 Třinec
Mistrovství ČR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice letos
uspořádal oddíl v dalekém Třinci. Z oddílu SG T.J. Sokol
Chrudim naše město jely reprezentovat dvě závodnice, i
když postoupily čtyři z krajského přeboru. Naše želízko
v ohni byla Sára Kulhavá, která loni měla málem bronz
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Avizované akce sokolských jednot a župy
4. – 7. 8. 2016
30. 7. 2016
30.7-13.8. 2016
11. 9. 2016
23. 9. 2016
25. 9. 2016
2. 10. 2016
22. 10. 2016
5. 11. 2016

KNAC Ružoberok
Okolo Liptova
T.J. Sokol Klášterec n.O. Rock-sport party. Neckyáda,sport.odp.,rock.večer
T.J. Sokol Slatiňany
Dětský tábor Zlatník /D a T soubor POHODA/
T.J. Sokol Lukavice
30. ročník Běh o Lukavický Kahan
T.J. Sokol Nasavrky
MoveWeek (Nasavrcké sokolení), Lampion.průvod
T.J. Sokol Klášterec n.O. Cyklistická horská časovka 9 km. Otevřený závod
T.J. Sokol Klášterec n.O. Přespolní běh údolím Orlice. Župní přebor.
T.J. Sokol Nasavrky
Oblastní sraz žákovských složek
T.J. Sokol Nasavrky
110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení,
vystoupení Formanů ze Slatiňan

.
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Kalendář sokolských výročí.
Červenec:
12.7.1908
28.7.1914
31.7.1854

Srpen:
2.8.1848

8.8.1884
23.8.1914

Září:
3.9.1948
12.9.1822
14.9.1937
17.9.1832

se v Račicích narodil Alois Hudec, mistr světa ve sportovní gymnastice (1931) a olympijský
vítěz (1936).
začala 1. světová válka. Starosta ČOS JUDr Scheiner převedl do zahraničí
finanční prostředky ČOS a dal je k dispozici české exilové vládě pro její
činnost v zahraničí.
se narodila v Praze Renata Fuegnerová, pozdější manželka M. Tyrše. Byla jedna z prvních a
nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, založeného na popud M.
Tyrše v roce 1869.

se narodil v Zásmukách u Kolína zakladatel Dechové hudby Sokola Kolín František Kmoch.
později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných úspěchů, i mezinárodních. Jeho kapela
měla složení nástrojů jako rakouské vojenské dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku, že
cca třetina hudebníků zpívala slova písně.
zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách Dr Miroslav Tyrš,
zakladatel Sokola a první náčelník Sokola Pražského, autor českého tělocvič. názvosloví.
vznikla ve Francii česká dobrovolnická „Rota Nazdar“, jejíž jádro tvořili členové Sokola
v Paříži a bojovala na frontě proti Němcům.

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky, člen Sokola
od dětských let.
se v Praze narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí, první starosta
Sokola Pražského.
zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.
se narodil v Děčíně dr Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první náčelník Sokola
Pražského.

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. 9. 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 a doplnění: Lenka Pařízková
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