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

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

 Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále k odběru členské známky pro rok 2016.
Známky neodebralo 14 T.J.

 Sletové známky
Sletové známky v hodnotě 50 Kč jsou k dispozici k odběru v župní kanceláři.

 Valné hromady tělocvičných jednot.
Stále ještě 12 tělocvičných jednot nedodalo zápis a usnesení z valné hromady T.J.

 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 31 jednot.

 Evidenční list T.J.
Evidenční list tělocvičné jednoty nezaslalo 11 tělocvičných jednot.
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 – 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.
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 Státní dotace MŠMT 2016.
Bylo provedeno rozdělení neinvestičních státních dotací, které obdrží T.J.
prostřednictvím župy.
Smlouvy, pokyny a formuláře na vyúčtování byly zaslány k následujícím dotacím:

Program III – Činnost sportovních organizací
-

Granty OS ČOS na podporu sokolského sportu v oddílech
Granty OS ČOS na podporu sokolského sportu v župách
Projekt odboru všestrannosti
Grant OV ČOS – Projekt I. náčiní a audiotechnika pro aktivity oddílů všestrannosti
Grant OV ČOS – Projekt II. standardizace nářadí

Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
-

Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení

Program X – Projekty pro sportování veřejnosti
-

Grant OV ČOS – Podpora otevřených projektů pro veřejnost

Termín pro vyúčtování dotací je nejpozději 4. 11. 2016. V případě, že byste chtěli provést
předem kontrolu vyúčtování, je možné veškeré podklady zaslat nejdříve oskenované
elektronicky. Upozorňujeme, že termín pro vyúčtování dotací je velmi důležitý - dle
informace ČOS nedodržení termínu pro vyúčtování dotace bude v příštím roce
penalizováno ze strany ČOS, tzn. pak bychom byli nuceni krátit i dotace jednotám.

 Dotace Pardubického kraje.
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje jsme získali 300 tis. Kč na podporu
činnosti oddílů župy. Smlouvy, formuláře a pokyny k vyúčtování dotace obdržely všechny
jednoty, kterým byla tato dotace přidělena.

 Patronáty.
Každá tělocvičná jednota má přiděleného patrona - člena předsednictva
župy. Seznam patronů a jejich patronátních jednot je umístěn na webu župy

http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=4228536

 Elektronická evidence tržeb (EET) a spolky.
Předsednictvo župy zjišťuje informace, zda se bude na tělocvičné jednoty vztahovat
povinnost elektronické evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. , O evidenci tržeb
nebo zda existuje v zákoně výjimka pro spolky a veřejně prospěšnou činnost.
O zjištěných skutečnostech Vás budeme informovat.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Končí volební období krajské samosprávě
A při té příležitosti bych rád poděkoval končícímu vedení kraje za spolupráci s naší župou.
Jako činovník na župě pamatuji již čtyři krajská volební období a mohu konstatovat, že v posledních čtyřech
letech byla tato spolupráce nejlepší. Každý rok bylo vedení župy i několikrát přijato u hejtmana Martina
Netolického nebo u radního pro sport René Živného, příležitostně se jednalo i s dalšími krajskými funkcionáři.
Oba pánové také navštěvovali naše akce, nejčastěji M. Netolický, který byl dvakrát v posledních třech letech na
župních valných hromadách, ale také např. na oslavě 130 let Sokola v České Třebové. Letošní oslavu 120 let
župy v Chrudimi zase navštívil další krajský politik, náměstek hejtmana Roman Línek. Při všech setkáních se
jednalo nejen o dotacích pro župu a naše jednoty (které se mimochodem zhruba zdvojnásobily), ale i o dalších
tématech jako např. provoz a údržba sokoloven, podpora významných sportovních akcí v kraji, kritéria
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rozdělování dotací, fungování Všesportovního kolegia, zaměření a výsledky naší činnosti, modernizace
pardubické sokolovny i dalších budov a sportovišť atd.
Děkuji proto hejtmanovi Martinu Netolickému, radnímu pro sport René Živnému, radě i zastupitelstvu za
přízeň, kterou naší župě věnovali. A samozřejmě bych si přál, aby nové krajské orgány naší župě a naší činnosti
věnovali přinejmenším stejnou, anebo pokud možno ještě větší pozornost a podporu, a to jak při sestavování
krajského rozpočtu, tak v každodenní práci. Zvláště ve sletovém roce 2018 ji budeme potřebovat.
Jindra Kalous, starosta župy

Vážené sestry a bratři,
Skončily prázdniny a my opět začínáme cvičit a plnit sokolovny. Náčelnictvo pro cvičitele připravilo oblastní sraz
žactva 22. 10. 2016 v Nasavrkách. Dále chceme upozornit, že se blíží rok 2017, kdy začneme nacvičovat na slet 2018.
Nyní máte možnost již letos shánět ovečky pro nácvik, jak děti tak i dospělé.
V měsíci prosinci jednoty obeznámíme se skladbami, které naše župa bude nacvičovat a jmenný seznam vedoucích
skladeb, ke kterým se pak přihlásíte.
Cvičitelé mají možnost přihlásit se na semináře pořádané ČOS a požádat si o jejich proplacení. Upozorňuji na
propadlé cvičitelské průkazy, je třeba si je nechat prodloužit. V nejbližší době rozešleme na jednoty pozvánky na
školení cvičitelů III. třídy a pokud bude o něj zájem, uspořádáme ho na jaře roku 2017.
Soutěž ve všestrannosti pro rok 2017 - předškolní děti, budou mít sestavy na stranách 23, 24 a 25.
V měsíci září bude probíhat Sokolení v jednotách – přihláška je již na župním webu.
Přejeme Všem naplněné sokolovny a příjemné prožité cvičební hodiny.
Sokolská župa Východočeská-Pippichova, Odbor všestrannosti, Jiráskova 29, 53002 Pardubice

POZVÁNKA
na

Oblastní sraz cvičitelů mladšího a staršího žactva
Sraz je určen pro cvičitele a cvičitelky žáků a žákyň z tělocvičných jednot.
Termín: sobota

22. 10. 2016

Místo: sokolovna

Nasavrky

Spojení: možné autem, autobusem (zastávka na náměstí)
Prezence: 8.15 – 8.50 hod.
Zahájení: 9.00 hod.
Ukončení: do 15.00 hod
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Program:

Gymnastická rozcvička
Zábavná gymnastika
Jak správně padat
Základy badmintonu
Cvičení s gumou
Netradiční sporty
První pomoc

Cestovné: hradí vysílající jednota
Stravování: není zajištěno, v okolí jsou obchody a restaurace,
Vezmi s sebou: sportovní úbor, obutí do tělocvičny, psací potřeby, průkaz cvičitele
teplejší oblečení do tělocvičny na teorii
Přihlášky zašlete do 16. 10. 2016 na e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu
Změna programu srazu vyhrazena.
Prohlášení účastníka:
Souhlasím s použitím fotodokumentace akce pro účely publikace těchto fotografií v metodických,
propagačních a ostatních materiálech župy a ČOS.
Nazdar!
Monika Svobodová, Světlana Pilařová
župní vedoucí ml. a st. žákyň

Ondřej Pavlík
župní vedoucí ml. a st. žáků

-------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška - Oblastní sraz cvičitelů žactva 22. 10. 2016
župa…………………………………………………………………… T. J. ………………………………………………………………
jméno, příjmení ……………………………………………………datum narození …………………………………………
adresa, PSČ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………
telefon (mobil) ……………………………………………… e-mail …………………………………………………………………

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

úterý 11. 10. 2016 – náhradní termín (viz. Zápis z 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

Program z 5.4.2016:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba komisí – mandátové, návrhové, volební a zapisovatele
4. Kontrola usnesení z minulé VH
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zpráva o činnosti vzdělavatelského odboru za období 2013 - 2016
Volba nového předsednictva vzdělavatelského odboru
Vystoupení hostů
Rozprava
Zpráva mandátové komise
Usnesení
Závěr

Jízdné:
Doprava :
Parkování automobilů:

jízdné hradí vysílající jednota
MHD č. 6 a č. 8 od vlakového nádraží
v okolí sokolovny jsou parkovací automaty

Návratku zašlete e-mailem na adresu kancelar@zupa-pippichova.eu do 6. 10. 2016
Jan Jelínek
vzdělavatel župy
NÁVRATKA
Tělocvičná jednota Sokol …………………………………………… ……………………….……………………….………
Jméno… ………………………………………….

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

Harmonogram základních akcí vzdělavatelského odboru ČOS 2016
Kulturní a společenské akce
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
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

Praha 27. 9. 2016
Vážené sestry, bratři,
blíží se 8. říjen, kdy se uskuteční v Tyršově domě v Praze, v župách i jednotách společenská akce, kdy si sokolové i
veřejnost připomenou pohnutou historii spojenou s tisíci členy našeho spolku, kteří přinesli v boji za vznik našeho
samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů, oběti nejvyšší. Tato vzpomínková akce se
koná v den neblahého výročí tragických událostí, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé
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světové války. Toho dne v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka
naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot.
První připomenutí pohnutých událostí z roku 1941 se uskutečnilo v Tyršově domě v roce 150. výročí založení Sokola a
obdobně pak na řadě míst v dalších dvou letech. Vzhledem k příznivému ohlasu těchto pietních akcí nejen v sokolské
veřejnosti, ale například i ve sdělovacích prostředcích prohlásilo již v roce 2013 jarní zasedání Výboru ČOS 8. říjen
Památným dnem sokolstva s nadějí, že se v budoucnu stane i významným dnem České republiky.
Vzdělavatelský odbor ČOS ve spolupráci s vedením ČOS připravil při této příležitosti i v letošním roce vzpomínku u
pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat za přítomnosti významných hostů, jmenovitě předsedy
Senátu PČR pana M. Štěcha a předsedy dolní komory PČR pana J. Hamáčka v sobotu 8. října 2016 od 16.30 hodin
v Tyršově domě v Praze. Doporučujeme proto sokolským župám a jednotám, aby ve významných říjnových dnech
uspořádaly obdobné vzpomínkové akce v místech svého působení.
Při přípravě letošních vzpomínkových akcí lze využít přílohy zářijového vydání časopisu Sokol z roku 2014 s názvem
Vzdělavatelské listy, která je především věnována tomuto významnému dni a je nejen zaměřena na události 8. října
1941, ale přináší i širší historické připomenutí všech obětí pohnuté sokolské historie. Z dalších vhodných materiálů je
možné uvést příspěvky ses. Žitné v loňském Sokolských souzvuků (č. 8–9, září – říjen, ročník 5), včetně informace o
velice příznivě přijatém Večeru sokolských světel.
Plakáty vhodné pro propagaci této vzpomínkové akce je možné si stáhnou i z internetových stránek www.sokol.eu,
kde je přílohou informace o vzpomínkové akci.
Věříme, že důstojný průběh letošního Památného dne sokolstva a s ním spojených akcí opět připomene naší
veřejnosti nejen historický význam našeho spolku včetně jeho obětí, ale přispěje i k propagaci jeho současné činnosti.
Nazdar!
Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.
vzdělavatel ČOS

Mgr. Kateřina Wágnerová, v. r.
jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS

http://sokol.eu/obsah/5932/pamatny-den-sokolstva-8-rijen

Usnesení 11. sjezdu ČOS konaného ve dnech 25 - 26. června 2016
Sjezd bere na vědomí:
1. zprávu mandátové komise o tom, že Sjezd ČOS je usnášeníschopný
2. zprávu daňového poradce Dr. Ing. Josefa Veselého, Ph.D., MBA, LL.M.
3. písemnou zprávu JUDr. Ing. Petra Bernátka o aktuálních informacích k případu Sazka, a.s. (nyní Saleza, a.s.)
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4. volbu Předsednictva ČOS ve složení: starostka ČOS ses. Hana Moučková, 1. místostarosta ČOS br. Oldřich
Lomecký, místostarosta ČOS br. Miroslav Kroc, jednatel ČOS br. Josef Těšitel, členové Předsednicta ČOS br. Jiří
Juřena, br. Pavel Kramoliš, br. Jakub Otáhal, br. Martin Vlk a br. Martin Zuzaňák
5. volbu činovníků programových útvarů a jejich zástupců:
- vzdělavatel ČOS br. Zdeněk Mička a 1. náměstek vzdělavatele ČOS br. Bohumil Gondík
- předseda Odboru sportu ČOS br. Petr Syrový a 1. místopředseda Odboru sportu ČOS br. Milan Džavoronok
- náčelnice ČOS ses. Lenka Kocmichová a 1. místonáčelnice ČOS ses. Anna Jurčíčková
- náčelník ČOS br. Petr Svoboda a 1. místonáčelník ČOS br. Jarek Kučera
Sjezd zvolil:
1. pracovní předsednictvo Sjezdu
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu Sjezdu
3. mandátovou, volební a návrhovou komisi Sjezdu
4. sedmičlennou Kontrolní komisi ČOS ve složení: br. Jan Materna, ses. Alena Dvořáková, br. Vladimír
Vlk, br. Milan Duda, ses. Anna Voslařová, br. Jozef Šabla, br. Vít Musil
Sjezd schvaluje:
1. předložený návrh programu
2. Jednací řád Sjezdu ČOS a Volební řád Sjezdu ČOS s doplněním
3. zprávu odstupující starostky ČOS ses. Hany Moučkové o činnosti za období 2013 - 2016
4. zprávu o kontrole plnění usnesení 10. sjezdu ČOS
5. zprávu o činnosti Odboru všestrannosti ČOS za období 2013 - 2016
6. zprávu o činnosti Odboru sportu ČOS za období 2013 - 2016
7. zprávu o činnosti Vzdělavatelského odboru ČOS za období 2013 - 2016
8. zprávu o činnosti Ústřední školy ČOS za období 2013 - 2016
9. zprávu o propagaci ČOS za období 2013 - 2016
10. zprávu o hospodaření za hlavní činnost ČOS za období 2013 - 2016
11. zprávu o hospodaření za ekonomickou činnost ČOS (TD) za období 2013 - 2016
12. zprávu Kontrolní komise ČOS za období 2013 – 2016
13. předložené novelizované znění Stanov ČOS se zapracováním schválených připomínek
14. koncept vizuální komunikace pro XVI. všesokolský slet (1. varianta autorky Elišky Karešové)
Sjezd zmocňuje:
1. Výbor ČOS ke schválení nezbytných úprav Stanov ČOS v návaznosti na legislativní změny
Sjezd ukládá:

1. Výboru ČOS zajistit zvýšení vlastních zdrojů pro činnost ČOS, kterou nelze financovat ze státních
dotací, včetně zvážení změny procentních poměrů výnosů z členských příspěvků.
2. Výboru ČOS zveřejnit zprávy o činnosti jednotlivých bývalých zástupců ČOS ve statutárních
orgánech společnosti Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.) a dalších činovníků, kteří se zúčastňovali
rozhodování a schvalovacích procesů.
3. Výboru ČOS podniknout, po nabytí právní moci konečné zprávy insolventního správce, další kroky
v případu Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.).
4. Výboru ČOS najít řešení, jak se vypořádat s členy ČOS, kteří porušili Stanovy ČOS.
5. Předsednictvu ČOS provést změnu statutu Programové rady ČOS a svolat po předcházející
všesokolské diskuzi programovou konferenci.
6. Výboru ČOS změnit rozdělování finančních prostředků pro programové útvary, s větším
respektováním poměru členské základny v útvarech.
7. Výboru ČOS sestavit Sletový tým a pokračovat v přípravě XVI. všesokolského sletu.
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Formulář ROZPOČET sportovní akce OS ČOS byl zaslán všem T.J. elektronicky a
je k dispozici na webu župy http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=1058874

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE I
Letní seminář karate 2016 (3.7.–9.7.2016)
Začaly letní prázdniny a karatisti z Pardubic vyrazili na jeden
z nejpřínosnějších seminářů celého roku, Letní soustředění.
Letní seminář trvá celý týden a tím se stává jednou
z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších akcí v roce. Je
zde hodně času na důkladné procvičení veškerých detailů
v jednotlivých technikách a kombinacích. Během celého
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semináře, až na turnaj, byl den rozdělen na tři tréninkové
bloky. Ráno venku a další dva bloky v tělocvičně.
Kromě klubů z České Republiky jsme měli možnost si
společně zacvičit i s našimi přáteli z Německa a Slovinska.
Celý seminář vedl zakladatel metodiky MSKAI Prof. Dr.
Rodolf Jakhel IX. Dan.
Turnaj
Nejočekávanější
částí
semináře
byl
samozřejmě
mezinárodní turnaj. Tradičně se soutěžilo ve formách (tedy
souboru bojových scén proti imaginárnímu soupeři),
sparingu (lehčí forma boje) a sportovních bojích.

Umístění ve formách
Ondřej Vachek
Dalibor Mrňávek
Adam Knajbl
Václav Doubravský

F°3 (Tertia set)
F°4 (Quarta set)
F°6 (Dan set)
F°5 (Quinta set)

1. místo
2. Místo
3. místo
4. místo

Umístění ve sparingu a bojích
David Puchoň + MY (muži oranžový a žlutí) 2. Místo
Martin Goláň + MY (muži oranžový a žlutí
1. místo
Ondřej Vachek + MY (muži oranžový a žlutí) 1. místo
Dalibor Mrňávek
MG (muži zelení)
3. Místo
Adam Knajbl
MA (muži absolutní
2. místo
Tento rok náš oddíl opět obsadil nejvyšší příčku na turnaji a
veze si domů další vítězství. Příprava našich svěřenců
probíhala s velice striktním přístupem a tvrdým drilem
technik a kondice.
Na konec semináře byly předány zkoušky na vyšší technické
stupně.

VLEVO DALIBOR MRŇÁVEK

Tabulka nově získaných technických stupňů
Martin Goláň
6. kyu (první zelený pás)
Ondřej Vachek 4. kyu (první modrý pás)
Dalibor Mrňávek 2. kyu (první hnědý pás)

VLEVO MISTR ADAM KNAJBL

ODDÍLOVÉ FOTO

VLEVO DALIBOR MRŇÁVEK

VPRAVO MISTR ADAM KNAJBL
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Účast na tomto semináři se našemu oddílu vydařila, kdy o
tomto svědčí první umístění v bodovém hodnocení celého
turnaje. Každý z nás si odvezl nějakou tu zkušenost a bude
tedy moci do budoucna na sobě lépe pracovat.
“Shrnutí celé akce by znělo asi tako: Tak jako v minulosti
jsme přijeli, vyhráli a opět odjeli…“.
Děkujeme za podporu našim sponzorům:

Ve skoku do dálky byly výsledky velmi těsné - 4,7 m skočil
Vojta Urbánek, 4,60 metrů Kamilka Ehrenbergerová a 4,50
Terezka Bartoníčková, Kuba Doležal a Anička Bulisová.
Mladší sportovci se nenechali zahanbit. Nejvíce skočil
Vítek Hlava 3,30 m, v těsném závěsu Ellinka Ehrenbergerová
3,00 m a třetí se umístila Anička Hojková 2,50 m.
Všem borcům gratulujeme a věříme, že i příští rok budou
mít
touhu
překonávat
svoje
rekordy.
Do sokolovny zavítalo 88 příznivců sokola, pro které bylo
připraveno pohoštění v podobě grilovaného prasete a buřt
guláše. Do spacáku v sále v sokolovně ulehlo před půlnocí
46 borců včetně dětí.
Renata Urbánková, náčelnice T.J.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Město Pardubice podporuje sport
Fotbalový kemp Chobotnička
v Dolním Újezdě
T.J. SOKOL HOLICE
Noc sokoloven
V pátek 23. září 2016 pořádala T.J. SOKOL Holice noc v
sokolovně s programem pro děti i pro dospělé. Holická
jednota se tak připojila k celostátní akci, kterou vyhlásila
Česká
obec
sokolská.
Na programu bylo sportovní odpoledne pro děti. Děti si
vyzkoušely několik disciplín, jako skok do dálky z místa,
sprint, skok přes švihadlo, dlouhý běh přes sokolský park,
hod oštěpem a gymnastiku. Z výsledků z jednotlivých
disciplín je zřejmé, že v Holicích nám vyrůstá hodně
sportovních
rekordmanů.
Budoucími nástupci Usain Bolta mohou být tito borci: vítěz
Vojta Urbánek s časem 3:32, Jakub Doležal 3:40 a Kamilka
Ehrenbergerová. V mladší kategorii do 5ti let je následují
Vítek Hlava 4:32, Katrin Tomaníková 4:52 a Barunka
Petrlová 4:91. Vítězem běhu sokolským parkem ve starší
kategorii byl Vojta Urbánek s časem 55 sekund, následován
Ríšou Minaříkem 57 sekund a Viktorem Hlavou 58 sekund.
Mladší kategorie byla velmi vyrovnaná s absolutním vítězem
Ríšou Hojkou s časem na trati 63 sekund.
Pro všechny děti byla velmi zajímavá disciplína hod
oštěpem. Děti házely pěnovým oštěpem a dvěma atletům Vojtovi Urbánkovi a Jakubovi Doležalovi - ani nestačila
délka sokolovny, jak dlouhé měly hody. Hranici 12 metrů
překonaly dvě "Barbory Špotákové" - Veronika Sopoligová a
Terezka Bartoníčková. V druhé kategorii 5 metrů hodil
Patrik Hejzlar a 4 metry Stella Brandová a Kája Minařík.

Ve dnech 3. – 8. 7. 2016 uspořádali Martin a Václav Brůnovi
ve spolupráci s fotbalovým oddílem Sokol Dolní Újezd a obcí
Dolní Újezd velice vydařený fotbalový kemp.
40 mladých fotbalistů z Dolního Újezda, Svitav, Litomyšle,
Poličky, České Třebové, Sebranic, Čisté, Trstěnic, Brna a
Lučence ze Slovenska pod vedením špičkových trenérů
absolvovali velice pestrý, kvalitní a zajímavý tréninkový
program propojený mnoha dalšími aktivitami.
Trenérský tým pracoval ve složení: Martin Brůna/trenér
repre ČR do 21 let ve futsale/, Václav Brůna/za rok 2012
nejlepší žákovský trenér fotbalu v ČR/, Marián Berky/trenér
repre futsalu Slovenska/, Radovan Kroulík/trenér žáků
Svitav/, Michal Seidler/kapitán repre ČR ve futsale/, David
Šimon/bývalý ligový brankář/ a dva mladí, perspektivní
trenéři Dolního Újezda Petr Frank ml. a David Kabrhel.
Mimo několika tréninkových jednotek denně na perfektně
připravených hřištích místního fotbalového oddílu
absolvovali kluci i fotbal-golf v Litomyšli/všichni byli
nadšeni/, turnaj ve futsale v hale ZŠ. Čtvrteční odpoledne
bylo věnováno pobytu na místním koupališti, kde kromě her
ve vodě hráli plážový fotbálek, „bago“, stolní tenis a další
hry. Toto zábavné odpoledne zakončili všichni opékáním
buřtů u táboráku, kde zábavu dětí a rodičů obstarali hrou na
kytary Pavel Kuta ml. a Jakub Nádvorník.
Všem se také líbila ukázka fotbalových dovedností a
žonglování s míčem člena futsalové reprezentace do 21let
Dominika Zdržálka, který si s kluky i zatrénoval. Pro
brankáře byly připravené speciální brankářské tréninky.
Výborné podmínky nejen k odpočinku, ale i k dalšímu
sportování měli kluci i v penzionu Taurus Trans, kde byli
ubytovaní. V herně měli k dispozici stolní fotbálky, hokeje,
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stoly na stolní tenis, badminton aj. S animátorkou se pak
v době volna věnovali výtvarným technikám se sportovní
tématikou a hráli různé společenské hry.
Musíme pochválit také velice slušné chování všech
účastníků, dodržování pravidel fair-play při všech aktivitách.
Během kempu také kluci navázali mnoho pevných přátelství
s kamarády z jiných oddílů, měst i států.
Na závěr lze říci, že kemp se moc vydařil, účastníkům i
trenérům se v Dolním Újezdě moc líbilo, a již těsně po
ukončení kempu mnozí vyslovili přání zúčastnit se kempu i
za rok. I proto se již nyní všichni těšíme na fotbalový kemp
Chobotnička v překrásném prostředí Dolního Újezda v roce
2017.)

Mgr. Václav Brůna
fotbalový trenér

T.J. SOKOL LUKAVICE
Lukavický Kahan
Letošní ročník silničního běhu „O lukavický kahan“
byl jubilejní a plný maxim. V rámci jubilejního 30. ročníku
jsme připravili krátké
ohlédnutí za vznikem
lukavického
kahanu,
které
jsme
čerpali
z kronik, zápisových knih
a
dalších
archivů.
Z těchto materiálů jsme
sestavili krátké shrnutí,
které mohli závodníci
zhlédnout v průběhu dne
na sále v restauraci.
V rámci tohoto článku se
ještě ve větší stručnosti
podělíme o základní
informace.

Píše se rok 1987 a aktivní zakladatelé lukavického
kahanu bratři Jaromír Tezner, Zdeněk Horský a Jiří
Čechlovský připravují silniční běh. Název běhu „ O lukavický
kahan“ v sobě skloubí odkaz na obec Lukavici, ve které se
koná silniční běh a zároveň na historii toho místa. V obci
Lukavice probíhala těžba pyritu zejména v 18 a 19 století.
Tato těžba probíhala důlní, podpovrchovou, těžbou. Horníci
při těžbě pod povrchem používali ke svícení lampu, tzv.
kahan. Putovní trofej právě ve tvaru hornického kahanu je
určena pro vítěze mužské kategorie bez rozlišení kategorie.
První ročník lukavického (či v jiném zdroji též
lukavského kahanu) se konal 24. 10. 1987 a běžel se v délce
2 km (od OÚ směrem do Hlinik a kolem školy zpět, ženy 1
kolo, muži 2 kola). Vítězi prvního ročníku byli Radmil Brožek
ze Slatiňan a Dana Koukalová z Proseče.
V průběhu celých 30 let nedošlo k přerušení či
vynechání ani jednoho ročníku z organizačních, politických
či jiných důvodů. Jediným závodníkem, který odběhl všech
30 ročníků, je právě Radmil Brožek, vítěz prvního ročníku a
letos se umístil na 3. místě v kategorii do 64let.
Letošní 30. ročník „kahanu“ se konal 11. září 2016.
Na start se postavil rekordní počet 151 závodníků.
Významný nárůst oproti předchozím letům je zejména ve
všech dětských kategoriích, což nás obzvláště těší. Kategorie
dětí začínaly postupně startovat od 9:30 a hlavní kategorie
dospělých a juniorů startovala v 10:50. Nikdo z pořadatelů
nepamatuje tak suchý vzduch a teploty vysoko přes 30
stupňů, které provázely letošní ročník a které nejsou
ideálními podmínkami pro běh.
Vítězi jednotlivých kategorií byli:
Tady bude tabulka z excelu
Za zmínku zajisté také stojí kvalita závodníků, kteří
se účastní běhu „O lukavický kahan“. Příkladem může být
letošní vítěz Luboš Kourek, který je držitelem traťového
rekordu v kategorii mužů, ale mezi jeho významné úspěchy
patří např. vítězství na mistrovství ČR v přespolním běhu
(cross-country) a také reprezentuje ČR na mezinárodních
soutěžích se změřením na tratě v délce 5-10km.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na sále v restauraci
„Na křižovatce“, kde ceny nejlepším závodníkům společně
s pořadateli předávali mnohonásobní účastníci a ikony
lukavického kahanu – pro mužskou kategorii Jaroslav
Mudroch a pro ženskou kategorii Dana Koukalová.
Před samotným vyhlášením proběhlo poděkování
dlouholetým běžeckým ikonám Lukavického kahanu,
dlouholetým pořadatelům a sponzorům. Poděkování však
patří všem, kteří se podíleli na organizaci všech 30 ročníků a
také všem závodníkům, kteří se vydali na trať.
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Za T.J. Sokol Lukavice
Jirka Čechlovský

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
V neděli 2. 10., je připraven již 28. ročník přespolního Běhu
údolím Orlice. Závod je vypsán pro všechny kategorie od
nejmenších předškoláčků až po veterány a je započítáván
do Iscarex cupu 2016.
Řada závodníků se účastní obou našich závodů, proto si
dovoluji připojit tímto i pozvání na přespolák. Věřím, že si
najdete čas a přijdete se "proběhnout". Rozpis najdete na
www.sokolklasterec.cz
Veronika Pavlíková

Na shledanou na startu i v cíli se těší

T.J. SOKOL CHRUDIM

Jindra Kalous a T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Plavba po Vltavě
T.J. SOKOL CHRAST
LETNÍ GYMNASTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
6.8. – 13.8. 2016 se v chrastecké sokolovně konalo
gymnastické soustředění. Zúčastnily se ho gymnastky
z Chrasti a Náchoda. Během celého týdne jsme hodně
posilovaly, zpevňovaly a cvičily na nářadí. Celým táborem
nás provázela hra: Po stopách olympijských měst, kdy jsme
hledaly 5 míst, kde se konaly Olympijské hry (Tokio 1964,
Atlanta 1996, Sydney 2000, Londýn 2012 a Rio 2016). Všem
týmům se nakonec podařilo odhalit čtyři města, pouze
Atlantu zaměnila družstva za Mexiko. I přesto si všechny
holky odvezly zlatou perníkovou medaili. Podnikly jsme také
dva atletické tréninky pod vedením Luboše Matějky (Sokol
Chrudim) a výlet do kostela sv. Markéty v Podlažicích, kde
se děvčata dozvěděla něco o historii, pokochala se
výhledem z věže a nakonec si mohla zahrát na varhany. Jak
cvičení, tak výlet se nám vydařily a všichni jsme si to moc
užili. Za organizaci patří dík Sokolu Chrast a rodičům.

Se zástupci mladšího žactva z T. J. Sokol Chrudim a T. J.
Sokol Pardubice I jsme se zúčastnili letošního ročníku
Sokolské plavby, který se uskutečnil v sobotu 17. 9. 2016
v Praze.
Nejprve nás v Tyršově domě přivítalli zástupci ČOS v čele se
sestrou starostkou Ing. Hanou Moučkovou, a poté pro nás
byly připraveny zajímavé sportovní aktivity v tělocvičně,
kterých jsme se s radostí zúčastnili. Dětem se zejména líbily
trampolíny, lezecká stěna, nafukovací skákací překážková
dráha a Airtracková dráha, na které probíhala výuka
gymnastiky a nácvik salta vzad. Dále byl součástí setkání i
výlet do centra Prahy malým Ekovláčkem, při kterém se
nám dostalo zajímavého výkladu o pamětihodnostech a
historii Prahy. Hlavním hřebem programu byla plavba
výletní lodí po Vltavě, která nám ukázala krásy naší
metropole z jiného pohledu, opět s poutavým výkladem,
který nám byl ochotně podán, a který nám pomohl rozšířit
naše znalosti o historii Prahy a Sokolském hnutí.
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ovládla i absolutní pořadí. Ve štafetách zvítězili Petr Bielčik,
Karel Hartman, Tomáš Fabián z týmu Czech outdoor
extreme team.

Děkujeme Východočeské župě Pippichově za to, že jsme se
mohli zúčastnit této pěkné akce.
Nazdar.
Jan Resler
starosta
T. J. Sokol Chrudim

T.J. SOKOL KUNVALD
15. Kunvaldský železný muž
Po loňské o něco slabší účasti si letos změřilo své síly na již
tradičním závodě 79 jednotlivců a 11 štafet. Kromě
tradičních účastníků se na start postavili i ti, jejichž základní
otázkou bylo: „Zvládnu to?“ Ani teplo, ani zima, ani vítr, ani
déšť, zkrátka ideální počasí pro triatlon.
V hlavní kategorii své loňské prvenství obhájil Pepa Doleček,
následovaný Michalem Šebkem, oba z Ústí nad Orlicí. Na
stupně vítězů je doprovodil Tomáš Řehák z Jablonného.
Mezi mladšími veterány zvítězil Jan Pochobradský rovněž
reprezentující ústecký oddíl, ve starších veteránech obhájil
loňský primát Petr Hanuš z Pardubic.
Ženské kategorie ovládly letos běžkyně z Iscarexu Česká
Třebová Lenka Flídrová a Lenka Dušková. Ta, ač starší,
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U nás byly připraveny tři trasy pro děti do 10 let 760 metrů,
kde běželi nejmenší účastníci i se svými rodiči, další pro děti
do 15 let 1600 metrů a pro dospělé 6700 metrů. Nejdelší
trasa vedla směrem na Končiny lesem přes Bubnov a zpět k
sokolovně. Velice nás překvapila účast. V obou dětských
kategoriích vyrazilo dohromady 45 natěšených závodníků a
závodnic. Do cíle většinou dobíhali s rozzářeným úsměvem,
i když i nějaká ta slzička ukápla. Dospělých vyrazilo celkově
35. V cíli na každého čekaly perníkové medaile
s olympijskými kruhy a energii po závodě mohli doplnit
připravenými melouny, klobásami a různými nápoji. Závod
byl hlavně charitativní akcí, proto výsledky nejsou důležité,
hlavní bylo, že si všichni účastníci užili krásného slunečného
odpoledne, společně si zasportovali a podpořili dobrou věc.
V registraci, která probíhala přes internet, se mohli účastníci
registrovat a objednat si spolu se startovným trička se
slavným mottem Emila Zátopka Nemůžeš? Přidej!
a
postavičkou, která zdobila trika našich sportovců na
olympijských hrách.
Jsme velice rádi, že se do tohoto projektu zapojila i
Masarykova škola a dopoledne uspořádala své vlastní
závody a hlavně krásně vyzdobila prostor před školou a
sokolovnou malováním na asfalt a vyzdobeným plotem
s motivy Olympijských kruhů a sportů.
Výsledky a fotky z tohoto odpoledne najdete na
http://sokol-kunvald.wz.cz/
Sokolové Kunvald

Kunvaldská účast byla letos slabší. Eda Štumpf byl pátý mezi
mladíky, Luděk Dlabka sedmý mezi staříky. S tratí se
úspěšně popasovali i Jiří Mencák, Radim Podolský, Adam
Suchomel a Jarda Tobiška. Dále štafeta Třebatovyjde ve
složení Václav Baťka, Ladislav Křičenský, Roman Lehký a
Honza Zářecký v bezejmenné žamberecké štafetě.
O hladký průběh akce se jako vždy postaral tým obětavých
dobrovolníků, kterým bych chtěl i touto cestou jménem
pořádající T.J. Sokol poděkovat. Fotografie a video ze
závodu najdete na http://sokol-kunvald.wz.cz/
Roman Hodek

T.J. SOKOL STRÁŽNÁ
T.J. Sokol Strážná - dne 18.6 se v našem místním lese sešly
pohádkové postavy, které prověřily zručnost, vědomosti,
někde i odvahu našich spoluobčanů a cvičenců. Na závěr
potěšilo společné opékání vuřtů a soutěžení až do pozdních
hodin a barvy noci.
22.6 jsme se přidali k Olympijskému běhu. Start v 18h
zaplnil :D naši trať na 100m a dospělí pokračovali dál
uběhnout 1km. Moc pěkná akce. Doporučuji všem se
účastnit.

Olympijský běh v Kunvaldě
Ve středu 22. června odstartoval v rámci T-Mobile
Olympijského běhu 2016 na mnoha místech i v Kunvaldě
prostřednictvím Českého rozhlasu Radiožurnálu v 18:00 TMobile Olympijský běh. Na všech závodech po celé České
republice vyběhlo celkem 52 547 účastníků. Běh byl hlavně
charitativní akcí při, které účastníci část ze startovného
věnovali na Olympijskou nadaci. Olympijská nadace pomáhá
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým
na sport dětí chybí peníze.
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Po pozdním obědě následovala společenskokulturní část programu, kdy jsme nejprve na lodi navštívili
maják Slitere s neskutečnou kolonií kormoránů a jejich
hnízd. Po dobrodružné plavbě ve vysokých vlnách jsme
následně navštívili dřevěnou rozhlednu a večer byl
zakončen pravou lotyšskou pojízdnou saunou a večeří
složenou z rybích specialit a ochutnávkou místních moků a
turnajem v petanque.

T.J. SOKOL

Nedělní program byl opět nabitý. Ráno jsme se
přesunuli do města Ventspils, což je nejbohatší město
regionu, kde jsme měli opět lodní výlet (tentokrát již méně
dobrodružný) po plavebním kanálu, po němž následovala
Monika Jurečková prohlídka města a předčasný oběd. Po obědě jsme se rychle
starostka T.J. Sokol Strážná přesunuli na zámek v Dundaze, kde proběhl smíšený turnaj
ve čtyřhrách. Po turnaji proběhlo závěrečné setkání
sportovců a zástupců města a ve večerních hodinách
následoval odjezd domů, do Žamberka. Cestou domů jsme
ŽAMBERK
ještě navštívili v Litvě slavnou horu Kryžu Kalnas, která dnes
slouží jako památník odboje Litevců proti sovětské moci.

Stolní tenisté Žamberka na návštěvě
v Lotyšsku
Stolní tenisté oddílu T. J. Sokol Žamberk recipročně
navštívili v červnu letošního roku stolní tenisty v lotyšské
Dundaze. Po loňské návštěvě lotyšských sportovců
v Žamberku se jednalo o další setkání zástupců měst, která
uvažují o navázání partnerských vztahů. Čtyřdenní návštěva
ve 1 200 km vzdáleném městě proběhla jednak ve sportovní
rovině, ale v neposlední řadě i po společenské stránce. Naši
sportovci byli přivítáni představiteli města Dundaga, kde si
navzájem předali dárky a další propagační materiály, které
přinesou bližší informace o našich organizacích a městech.
Město Dundaga je známé především tím, že se zde
narodil Arvids Blumentals, který se proslavil jako lovec
krokodýlů v Austrálii a stal se předlohou pro film známý u
nás jako Krokodýl Dundee. K dalším pamětihodnostem patří
Dundažský středověký zámek.

Na závěr, při společném setkání se zástupci města,
bylo konstatováno, že ač zástupci zemí tak vzdálených
máme spoustu společných rysů, včetně minulosti, že
vzájemná setkávání přispívají k navazování nových
přátelství, poznávání jiných kultur, zvyků a v neposlední
řadě i ke zdokonalování cizích jazyků. Během zájezdu jsme
komunikovali v ruském jazyce a dokonce jsme svoji činnost
a organizaci prezentovali v regionálním tisku. Na závěr je
třeba konstatovat, že jsme svojí činností propagovali dobré
jméno Tělocvičné jednoty a celé organizace ČOS, že jsme
podpořili myšlenku vzájemného setkávání se sportovci z tak
odlišných regionů. Připravili jsme tak půdu pro následná
setkávání pro další generaci, z nichž 2 zástupce jsme vzali již
na letošní setkání. Zájezd byl pro nás po všech stránkách
přínosný a velký dík patří především městu Žamberk za jeho
podporu.

Vzhledem k náročné daleké cestě se staly hlavními
dny setkání sobota a neděle. V sobotu jsme po ranní
prohlídce města a zámku odjeli do Kolky (součást regionu
Dundaga Novads) k přátelskému zápasu mezi T.J. Sokol
Žamberk a TTC Dundaga, ve kterém jsme zvítězili 31:7.
Zápas se odehrál v krásném prostředí, v nově
zrekonstruovaném kulturním domě na břehu moře, kde se
setkává Baltské moře a Rižský záliv. Zápasy se odehrály
v přátelském duchu a po skončení následovala koupel v 16o
C teplém moři.
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Ing. Břetislav Havel
Předseda oddílu stolního tenisu
T. J. Sokol Žamberk

Avizované akce sokolských jednot a župy
2.
9.
22.
29.
5.

10.
10.
10.
10.
11.

2016
2016
2016
2016
2016

11. 11. 2016
26. 11. 2016

T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Klášterec n.O. Přespolní běh údolím Orlice. Župní přebor.
Lukavice
Drakiáda
Nasavrky
Oblastní sraz žákovských složek
Kunvald
Sokolský půlmaratón, 4. ročník
Nasavrky
110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení,
vystoupení Formanů ze Slatiňan
T.J. Sokol Slatiňany
Tradice Evropy, mezinárodní dětský folklorní festival
T.J. Sokol Měst.Trnávka Přebor ČOS v halové kopané starších přípravek
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Kalendář sokolských výročí.
ZÁŘÍ:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky.
Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Zákolánech, pak v Praze v
Sokole Vinohrady.

10.9.1822

se narodil v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš
Sokola. Na vybudování sokolovny T.J. Sokola Pražského věnoval celý svůj majetek.

17.9.1832

se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš.

21.9.1867
29.9.1869

se narodil v Benešově JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 - 1932.
byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše založen Tělocvičný spolek paní a
- 22 -

ŘÍJEN

dívek pražských, první jeho starostkou byla Sofie Podlipská.

4.10.1896: zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se
Svým
bratrem Eduardem Grégrem byl spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval
proti pasivní politice staročechů v boji o rovnoprávnost Čechů v RakouskoUhersku. Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Se
svým
bratrem přispěl k vítězství mladočeské strany v české politice.
8.10.1941
3

8.10.1942

výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha byla rozpuštěna Česká obec
sokolská a její majetek byl zabaven.
zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS
(1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.

24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce 1948 náčelnice
čs.
Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, protože byla upozorněna přáteli, že ji
čeká zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v
zahraničí a dožila se 101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka i.m.
28.10.1918 byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní
shromáždění, které zvolilo prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali
strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali rakouské
vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do
návratu československých legií ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci
uzavřel náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs.
legionáři urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem
československé armády. Starosta ČOS Judr. J. Scheiner byl pověřen Národním
výborem organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem
předsednictva Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády.
Od roku 1920 se opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí.
Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské delegace v kroji na čestných strážích u
památníků 28. října, T.G. Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.

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. 10. 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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