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 Členské známky.
Upozorňujeme, že:
 poslední možnost objednat členské známky na rok 2016 je do 30. 11. 2016
 do stejného termínu je možné členské známky na rok 2016 na župu vrátit
 Sletové známky
Sletové známky v hodnotě 50 Kč jsou k dispozici k odběru v župní kanceláři.

 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 byly zaslány mailem všem T.J. 4.5.2016.

 Smlouva s OZP.
Informace o „Smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravý spolek 2016“ a kupony OZP
Vám v případě zájmu rádi poskytneme v župní kanceláři.

 Vyúčtování dotací MŠMT.
Děkujeme všem jednotám, které včas zaslaly vyúčtování dotací. Zároveň vyzýváme
jednoty, které ještě nedodaly všechny doklady, aby tak učinily obratem.

 Neuhrazené faktury.
Žádáme jednoty, aby provedly úhradu nezaplacených faktur z roku 2016.

 Elektronická evidence tržeb (EET) a spolky.
V níže uvedeném textu Vám předkládáme další upřesňující informace, tentokrát z ČOS,
k povinnosti elektronické evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., O evidenci tržeb
Lenka Pařízková, tajemnice župy
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Informace k EET – stravovací služby
Povinnosti evidence tržeb od 1. 12. 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56,
a současně se jedná o stravovací službu.
Stravovací službou se pro výklad ustanovení § 37 ZoET rozumí služba, tak jak je vymezena konstantní
judikaturou evropského soudního dvora např. judikáty C-231/94 Faaborg-Gelting-Linien, bod 13 a C497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Manfred Bog, bod 65) a uplatňována u daně z přidané hodnoty.
Základní vymezení stravovací služby:
1) „Provozovna pro účely stravovací služby“
Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby
poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici
konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buď to na základě vlastnických práv či povolení
skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor). Není podstatné, zda se jedná o stavebně
ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného
prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání
běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod.
Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a
židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).
2) Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)
Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje „s sebou“ nebo i pro
přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace
rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných
služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.) nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o
dodání zboží. Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo
konzumace na místě zvláštní zacházení – jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn
v krabici, párek v rohlíku apod.).
Nesplní-li činnosti zařazené v kategorii NACE 56 podmínku stravovacích služeb, podléhají tyto činnosti
evidenci až od 1. 3. 2018, tj. od 3. fáze.
Je-li v případě stánkového prodeje jídlo nabízeno takovou formou, že je zabaleno do obalu, tašky,
ubrousku, pak se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží. Jedná se vesměs o situace, kdy si
zákazník odnáší jídlo s sebou a nedochází ke konzumaci na místě k tomu určeném.
V takovémto případě bude mít poplatník povinnost tržbu evidovat až od 1. 3. 2018.
Pokud dochází ke konzumaci na místě, tj. u Vašich stolů a židlí, případně následně provedete úklid
odpadků atd. – je zákazníkům poskytnuta určitá doplňková služba, jednalo by se o stravovací službu s
povinností evidence tržeb do 1.12.2016.
Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. V praxi
však může běžně nastat situace, kdy poplatník v jedné provozovně bude přijímat tržby za více činností
(které spadají do různých fází náběhu systému evidence tržeb) a nechce rozlišovat přijaté tržby z
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jednotlivých činností (např. z důvodu nákladnosti úpravy SW). V takovém případě může poplatník začít
evidovat tržby dříve, než má povinnost evidovat příslušné tržby, tzn. současně s tržbami, které již evidenci
podléhají.
Záleží na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází
systému evidence), nebo tržby ze všech svých činností najednou. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
(dále jen ZoET ) nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve
vztahu k jednotlivým činnostem poplatníka, resp. jejich zařazením do příslušných fází náběhu systému, a to
od okamžiku, kdy tržby plynoucí z některé jeho činnosti začnou podléhat evidenci jako první.
Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv.
minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve,
než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních
činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.
S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení
pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že takováto činnost bude
posuzována dle těchto kritérií:
minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují
částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto
účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro
posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.
Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné
provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za
předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených
kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené
podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.
V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít
evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.
Dále uvádíme text dotazu, který byl vznesen na daňového poradce ČOS ( Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA LL.M.)
a jeho odpověď.
DOTAZ
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, když jednota má tržby z ubytování, které z 80% jsou placené přes účet a 20% jsou platby
v hotovosti a tyto platby v hotovosti nepřekračují limit 175 tis. Kč, i tak podléhají EET?
A ještě dotaz, těch 5% z celkových výnosů, to je celá učtová tř. 6, z hlavní i hospodářské činnosti?
ODPOVĚĎ
Dobrý den,
podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou nejsou také tržby z drobné vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust.
§ 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním
jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost
vykonává činnost, která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy veřejné
prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského zákoníku – to by měly být i spolky.
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Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní
pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s
přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení bude
správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků
postupovat následovně:
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že
veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost
evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo
tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované
období.
Čili já se domnívám:
1) V případě těch 175.000 se jedná o celkový příjem/výnos, ne jen o výnos z plateb v hotovosti. Pokud
celkový příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, pak hotovostní platby z této činnosti podléhají EET.
Domnívám se, že výraz „příjem/výnos“ je použit s alternativní možnosti účtování v různých soustavách v
závislosti na charakteru organizace (viz Zákon o účetnictví §1f (1) Účetní jednotka podle §1 odst. 2 písm. a) a b)
může vést jednoduché účetnictví, pokud
a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a
d) je současně
1. spolkem a pobočným spolkem,
2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou
mezinárodní odborovou organizací,
3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a
pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle
zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
5. honebním společenstvem).
2)

Ano, těch 5% se počítá z celkových výnosů

S pozdravem
Josef Veselý

Vážené sestry a bratři,
v roce 2017 budeme pořádat pouze nácvičné srazy jednotlivých skladeb. Dále připravujeme seminář
„Cvičíme zdravě IV.“ 2. 4. 2017, dále také seminář zaměřený na cvičení na krční páteř a záda. Chceme
Vás pozvat na soKolní výlet, který bude pořádat T. J. Sokol Radhošť. Termín je 3. 6. 2017, srdečně
všechny zveme, nechte si tento termín volný. Zatím máme málo přihlášek na školení cvičitelů III. třídy.
SLETOVÉ SKLADBY
1. Méďové – skladba pro rodiče a děti (J.Hrnčířová, D.Toncarová)
* základní celek: 4 páry
* pro jeden pár jeden polštářek ve tvaru medvídka v sáčku
2. Noty Skladba pro předškolní děti + 6-ti leté (D. Uzlová, F.Uzel)
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* děti: noty, učitel: houslový klíč, gumy: notová osnova
* základní celek: 8 dětí + 1 učitel (má svou značku)
* hudba: Barták, Kocáb, Lou Fanánek Hágen
* 5 minut, 4 oddíly
* oblečení: kalhoty pod kolena, tričko s kapucí, tyrkys + oranžové gumy
3. Děti, to je věc (Rosáková, Ročková) 2. – 5. třída
* koedukovaná
* skládací žíněnka (skládací plážová podložka), míč
* základní celek: 4 děti, 2 míče, 1 žíněnka (lepší 4x4=16)
* hudba: Uhlíř, Svěrák
* 7 minut, 5 oddílů
* oblečení: kraťásky, trička, modrá, bílá
4. V peřině (D. Fischerová) 7 – 11 let
* oranžové skládací molitanové kladinky + bílé stuhy
* základní celek: 8 cvičenek – buď 8 stuh nebo 2 kladinky
* kladinky A, B, C, D,
* stuhy cvičí všechny stejné pohyby
* hudba: muzikál „V peřině“
* 6 minut
* dres se sukénkou, červený, bílá aplikace
5. Cirkus (D. Kurečková) 10 – 15 let
* 3 kluci, 6 děvčat, 1 rinoset
* základní celek 4 x 9 + značka
* hudba: „Pomáda“, „Cirkus Humberto“
* 6 minut 40 sekund
* oblečení: krátké elasťáky, děvčata se sukénkou
6. Siluety (sestry Karešovy) dorky a ml. ženy
* skládací obruče, 1 kg, průměr 1 m
* základní celek: 8 cvičenek (lépe 4 x 8), hrášek
* hudba: Mandražé - Na dlani, Siluety, Hledá se žena
* 7 minut
* oblečení: legíny ke kolenům, + tričko, barva růžová, fialová károvaná, černé boty
7. Cesta – ženy
hedvábný trojcípý šátek a dřevěná kulička
hudba - Veď mě dál, Žalman - Tymián, Tučný - Báječná ženská,
oblečení: modré a červené tričko, dlouhé černé kalhoty
7,36 min
hudba - Veď mě dál, Žalman Tymián, Báječná ženská,
úbor černé elasťáky, tričko červené a modré, cena bez šátku 635 Kč, boty bílé,
8. Ženobraní – ženy (matka a dcera Matušínské)
bez náčiní
1280 žen, 4x4 (16) župní min 64 žen,
hudba - Fleret a Čechomor
oblečení: úbor šaty rozšířené, úplet oranžovočervené + bílá, délka pod kolena, cena 989 Kč, bílé boty
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7, 5 minuty
9. Jsme/sme spolu
Česká a Slovenská skladba
Ženy a muži, 12 cvičenců
Závoje v modré, červené, bílé barvě
10. Borci – (Dosedlo, Pavelka)
bez náčiní
9 mužů
11. Princezna republika – senioři (sestry Kocmichovy)
bez náčiní
6 žen +3 muži, celek 144,
3 oddíly, úbor tradiční, 1. oddíl pocta republice valčík, blues, 2. Oddíl pocta Praze tango, polka, 3.
Oddíl pocta svobodě pochod rej. Zpívá Prais.
9 minut
Světlana Pilařová, Vlastislav Pilař

Nazdar všem, kteří se zajímají o novinky z oblasti poskytování první pomoci.
Po roce jsme měli opět sraz župních zdravotníků a vstřebávali mnoho nových informací. Nejvíce mne zaujala novinka
týkající se knihy úrazů.
Pokud se při cvičení stane jakýkoliv úraz, zapisujeme do Knihy úrazů veškeré nám dostupné informace k úrazu.
V knize je vše předepsané = číslo úrazu, jméno zraněného, jeho datum narození, datum, přesný čas a místo, kde se
úraz stal, činnost, při níž k úrazu došlo, popis zranění (která část těla, druh zranění), kdo první poskytnul první pomoc
a jakým způsobem úraz ošetřil, dále zapisujeme příčinu úrazu, svědky a podle možnosti podpis zraněného a podpis
osoby, která provedla zápis.
Nyní se nově doporučuje u nezletilých cvičenců zajistit i podpis rodiče či zákonného zástupce, že byli o úrazu
informování.
Většinou nová doporučení vznikají tím, že došlo k určitému sporu, právnímu jednání či podobné činnosti a aby se této
skutečnosti předešlo, tudíž preventivní opatření. Zápisy v Knize úrazů jsou velmi důležité. Slouží jako podklad pro
případné odškodnění úrazu, kontrole pojišťovny apod. Proto je nutné zapisovat i úrazy, které se nám nezdají závažné.
I kdyby nedošlo k lékařskému ošetření, můžou nastat později komplikace. Například když se nám při rozběhání
střetnou dva cvičenci, narazí do sebe hlavou, již by to mělo být v Knize úrazů zapsáno a měla by proběhnout i
informace rodičům. I když to jsou na jednu stránku administrativní úkony, které nám ubírají čas, který bychom strávili
s cvičenci, na druhé straně nám pomáhají v případném následném řešení úrazu a komunikaci s pojišťovnou.
Mgr. Zuzana Janíková, župní zdravotník
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Výtah z
Usnesení podzimního zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS
ze dne 12. 11. 2016
Podzimní zasedání ukládá vzdělavatelům sokolských žup a jednot (kromě jiného)
a) na úrovni jednot a žup nadále podporovat akci Noc sokoloven a Památný den sokolstva
s tematickým zaměřením na jednotlivé roky (výročí Legií, výročí roku 2018)
b) plně se zapojit v roce 2017 do propagace oslav a všesokolského sletu v roce 2018 a předsletových
akcí jednot a žup
c) připravit a vzdělavatelskému odboru předat přehled o počtech použitelných tradičních a
novodobých krojů včetně rozlišení na kroje ve vlastnictví jednot a žup, případně ve vlastnictví
jednotlivců
d) nadále v župách a jednotách propagovat pořadový výcvik krojovaných členů ČOS pořádaný ve
spolupráci s Hradní stráží

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
NEJMLADŠÍ HRÁČ MUŽSKÉ
VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY JE NÁŠ
ODCHOVANEC SOKOLA II – LUKÁŠ
VAŠINA
Dalším z mnoha našich odchovanců, který již v minulé
sezoně oblékal dres extraligových mládežnických družstev
ve VK Ostrava je Lukáš Vašina. Dokonce se ve svých 17
letech a věkovou příslušností ještě patřící do kategorie
kadetů stal nejmladším hráčem naší nejvyšší volejbalové
soutěže extraligy mužů. V tomto týmu působí jako druhý
nahrávač společně v plejádě vynikajících hráčů a kryje
záda zkušenému Polskému nahrávači Mateuszovi
Biernatovi (se zkušenostmi z Plus ligy). Je tak dalším
hráčem který prošel kolébkou Českotřebovského
volejbalového oddílu SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II, který
reprezentuje náš klub v mužské nejvyšší soutěži a
reprezentaci ČR. A nemusí být zdaleka posledním, protože
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práce s mládeží je v tomto oddíle SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
II velice vysoce ceněna v českém volejbalovém hnutí a
v našem extraligovém týmu juniorů a kadetů si o
takovouto příležitost říká už teď několik hráčů, ať už je to
Martin Blažek, Ondřej Unzeitig, Petr Kaška, Jiří Jirásek
Vojta Tecl, ale i Tomáš Olejár či Dan Jaško. A další talenti
nám rostou v žákovských kategoriích.

M. Opatřilová

T.J. SOKOL PARDUBICE I

PODZIMNÍ SEMINÁŘ KARATE
V HANUŠOVICÍCH
Podzim pro většinu lidí znamená návrat do školy, poslední
slunečné dny či přednástup zimního období. Pro karatisty z
oddílu MSK Sokol Pardubice je ale také spojen s podzimním
seminářem MSK, který se mezi 22.–23. a 29.–30. říjnem
konal v Hanušovicích.
První část cvičebního programu byla věnována tréninku
bojových technik, které se lišily dle úrovně jednotlivých
pasů. Pod vedením mistrů a trenérů zlepšovali bílé a žluté
pasy své dovednosti, sílu a přesnost v kopech a úderech.
Vyšší pasy se pak detailně věnovali pokročilejšímu nácviku
mrštnosti úderu (tzv. efektu biče). Dále se náplň semináře
skládala z tréninku progresivního sparringu, který byl
přípravou na nadcházející závody. Závěr prvního víkendu
pak patřil nácviku boje a obrany se zbraněmi – konkrétně
tyčí.

Vpravo Tomáš Lorenc

Sobota druhého víkendu byla ve znamení tréninku a turnaje
ve formách, kde se demonstruje přesnost a kvalita
provedení bojových technik proti imaginárnímu soupeři. Ani
zde však nesmí chybět bojové nasazení. V neděli započala
další část turnaje – sportovní boj. Jako první se mezi sebou
utkali zástupci vysokých pasů. Hned poté následoval
sparring pro žluté a oranžové pasy. Příležitost otestovat
svoje dovednosti a kondičku ve stresové situaci dostal
každý. Turnaje se účastnili také nováčci a i ti si vedli na
výbornou.

Do Pardubic jsme se vraceli unaveni, ale plni nových znalostí
a co hlavně, natěšeni na další víkend, kdy vše vyzkoušíme v
realitě boje a předvedeme své nejlepší formy.

Pardubická výprava na Podzimním semináři MSK 2016
zleva: David Puchoň, Stanislava Kubešová, Dalibor Mrňávek,
Ondřej Vachek, Andrea Šipošová,
mistr Pavel Trunec II. Dan
dole: Daniel Orts, Youness Serbouti a Tomáš Lorenc.

Umístění ve formách:
Vpravo Dalibor Mrňávek

Ondřej Vachek
Dalibor Mrňávek
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F°4 (Quarta set)
F°6 (Quinta set)

1. místo
2. místo

Sparring a boj:
Tomáš Lorenc
David Puchoň
Andrea Šipošová
Dalibor Mrňávek

MY (muži žlutí)
MO (muži oranžoví)
FO (ženy oranžové)
MA (muži absolutní)

2. místo
2. místo
4. místo
2. místo

Děkuji za pomoc,
kterou projevujete při propagací akcí našeho oddílu.
Josef Jetmar,
propagace oddílu MSK
Sokol Pardubice

Děkujeme za podporu našim sponzorům:

Tanec s jablkem

T.J. SOKOL SLATIŇANY
TANEČNÍ KURZY A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

Taneční mistři Mirka Hrstková a Pavel Stejskal
s mistrem zvuku Mariánem Rohlíkem
Foto: Studio@fotopavlik.com

Ve Slatiňanech je již mnohaletou tradicí, že sokolové
pořádají Kurzy taneční a společenského chování. Začátkem
září vždy ožije sokolovna o večerních pátcích mladými páry
za bedlivého dozoru rodinných příslušníků. V letošním roce
Již popáté se ve slatiňanské sokolovně konal dětský
se vedení kurzů ujali již zavedení taneční mistři Mirka
mezinárodní festival TRADICE EVROPY. V dopoledních
Hrstková a Pavel Stejskal. Celý kurz bude ukončen
představeních pro školy a ve večerním galakoncertu se
25. listopadu závěrečným plesem.
představili mladí folkloristé z Běloruska, Rumunska,
Polska, Slovenska, Moravy a SEJKORKY ze Sokola
Slatiňany.

Ve víru tance
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Koncert slovem doprovázela a zároveň režírovala ses. Stáňa
Sejkorová, vedoucí SEJKOREK ze Sokola Slatiňany. Po
úvodním slově, uvítání a pozdravení účastníků koncertu
ředitelkou festivalu Zuzanou Sloukovou, místostarostou
Slatiňan Víťou Kolkem a starostou T.J., se ve strhujícím
tempu, před zaplněným hlediště, rozproudil pestrobarevný
program mladých účinkujících. Celý festival byl kvalitním
příkladem mezinárodní spolupráce a výbornou podívanou.
Což dokládají i závěrečné ovace diváků. Poděkování za
dobře odvedenou práci patří všem, kteří se podíleli na
organizaci a především Stáně Sejkorové, na které ležel
hlavní díl organizace. Celý podnik by nebylo možné
organizovat bez podpory města Slatiňany, města Pardubice,
Pardubického kraje a sponzorů i těm patří velké poděkování.

Mirek Lebduška
Foto: Jaroslav Prodělal

T.J. SOKOL CHRUDIM
Mistrovství republiky oddílů ČOS ve
sportovní gymnastice.
Praha 13.11.2016
Sára Kulhavá získala cenný bronz.
Mistrovství gymnastických oddílů ČOS se konalo
v neděli 13. 11. v pěkně vybavené tělocvičně Sokola Žižkov.
Jako loni se předvedla čtyři děvčata z oddílu sportovní
gymnastiky T.J. Sokol Chrudim ve třech kategoriích.
Největší radost nám udělala naše skvělá starší
žákyně 11letá Sára Kulhavá, která loni dokázala tento
závod vyhrát a letos potvrdila, že to nebyla náhoda. Za své
skvělé výkony na kladině a na prostných získala nejvyšší
známky. Při vyhlašování výsledků jsme byli všichni nadšeni
z krásné bronzové medaile vybojované v těžké konkurenci
soupeřek z Prahy, Domažlic, Moravské Ostravy, Brna či
Kladna. Dalším velkým překvapením bylo to, že se postavila
hned za Sáru další naše skvělá talentovaná závodnice o rok
mladší Karolína Horníková, která závodila v této kategorii
poprvé. Skočila výborně přemet s obraty za třetí nejvyšší
známku a také sestava na kladině byla výborná, a to jí
vyneslo na super 4. příčku ze 40 starších žákyň z celé
republiky.
V juniorkách náš oddíl reprezentovala Zuzana Malinská,
která měla v závodě dva nezdary, ale i tak si polepšila o
jedno místo oproti loňsku a celkově skončila na krásném 6.
místě. Na stupních vítězů byla opět děvčata z nejlepších
oddílů Sokola Kampa Praha, Moravské Ostravy a Brna.
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V sobotu

Poprvé závodila v kategorii žen 16letá
Kateřina Doležalová, která zacvičila výborně sestavu na
bradlech a vybojovala tak svoje zatím nejlepší umístění na
MČOS, a to 5. příčku. Závod byl velmi dobře obsazen a
zvítězila naše reprezentantka z Moravské Ostravy Veronika
Cenková.
Všem dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci
našeho oddílu, župy i města Chrudim.
trenérka
Simona Linková

T.J. SOKOL NASAVRKY
Nasavrcký sokol – 110 let od založení

5. listopadu 2016
proběhlo v nasavrcké sokolovně
dlouho očekávané setkání k
110. výročí založení místní T.J.
Sokol. Odpoledne se sešli
nejprve zájemci o historii
sokola. Slavnostní vernisáž
výstavy „Ze sokolského archivu“
zahájil starosta jednoty br. Radek
Bureš. Součástí vernisáže bylo i představení nově vydaného
odznaku k 110. výročí založení jednoty a pohledu „Sokolské
Nasavrky“ (viz představení odznaku a pohledu). Výstavka
připravená ses. Jarkou Žemličkovou přinesla ucelený
přehled o stodeseti letech sokolského dění v Nasavrkách.
Vlastní slavnostní setkání zahájily fanfáry v 17:00 hodin.
Skvělé vystoupení národopisného souboru Formani z T.J.
Sokol Slatiňany uvedlo celý dvouhodinový program. Projev
shrnující nejdůležitější události v bohaté historii Sokola
v Nasavrkách přednesla ses. Míša Pírková. Následovalo
slavnostní předání stuhy, kterou jednotě k jubileu věnovalo
předsednictvo České obce sokolské. Navázání stuhy se ujala
jednatelka Sokolské župy Východočeské Pippichovy ses. Ing.
Lenka Pařízková. Bohatý program dále pokračoval
vystoupením nejmladších členů jednoty. Jako první
vystoupili rodiče s dětmi. Hravá ukázka vtáhla diváky do
jedné z hodin sokolské všestrannosti. Na nejmladší děti
navázali školou povinní žáci. Intenzivní trénink – tabatu –
předvedly pod vedením br. starosty. Ostatní cvičení,
tréninky a aktivity jednoty představila dvacetiminutová
prezentace fotografií a videa z běžného života jednoty.
Závěr podvečera patřil opět vynikajícím Formanům ze
Sokola Slatiňany. Cca 150 přítomných se celý večer skvěle
bavilo. Děkujeme všem hostům – zástupcům župy a
tělocvičných jednot z okolí, zástupcům Města Nasavrky,
SDH Nasavrky a všem divákům. Velké poděkování patří těm,
kteří se zapojili do přípravy (za výborné občerstvení
děkujeme sestrám sokolkám) a realizace celé akce, zejména
všem cca 60 účinkujícím. A protože nasavrčtí sokolové
nezahálejí ani o svátcích, připomínám nejbližší aktivity
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jednoty. Pro všechny hravé je připraveno Testování hraček.
Se svými autíčky, vrtulníky, traktory a dalšími modely přijďte
ve středu 28.12. v 16:30 do nasavrcké sokolovny.
Volejbalistkám a volejbalistům připomínám tradiční deblový
turnaj na konci roku – pátek 30.12. od 9:00 h. A na začátek
roku 2017 se sejdeme na Novoročním vejšlapu. Vychodit
únavu ze silvestrovského veselí vyrazíme 1. 1. 2017 ve 13:30
z nasavrckého náměstí. Milovníkům plesů patří poslední
pozvánka – v pátek 27. 1. 2017 proběhne v Nasavrkách
tradiční Sokolský ples. Hraje skupina CHORUS. Všichni jste
srdečně zváni. Na závěr je mou milou povinností popřát
všem čtenářům klidné vánoční svátky bez hádek, nemocí a
smutku. A spolu s nasavrckými sokoly vlétněte do roku 2017
plni síly, radosti a zdraví!

Výbor T.J. Sokol Nasavrky oznamuje všem zájemcům
zahájení prodeje odznaku k 110. výročí založení T. J. SOKOL
NASAVRKY a pohledu „Sokolské Nasavrky“. Odznak ražen v
omezené edici 110 kusů (staromosaz: 55 ks, staroměď: 55
ks), průměr 25 mm. Cena odznaku: 100,-Kč/1 kus (+
případné poštovné a balné). Pohled „Sokolské Nasavrky“
představuje na 10 obrázcích sokolovnu s areálem, aktivity
naší jednoty a krásy Nasavrk. Cena pohledu: 10,- Kč.
Odznaky a pohledy lze do vyprodání objednat/zakoupit u
jednatele T.J. Ondřeje Pavlíka,
email.: sokolnasa@seznam.cz,
případně u ostatních členů výboru.
Ondřej Pavlík
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T.J. SOKOL PŘELOUČ
98. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA V PŘELOUČI
28. října u příležitosti oslav vzniku samostatného
Československa jednatel Sokola Přelouč, Miroslav Brebera
a další členové T.J. položili kytici k památníku T.G.
Masaryka

Avizované akce sokolských jednot a župy
25.
26.
11.
17.

11.
11.
12.
12.

2016
2016
2016
2016

22. 12. 2016

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

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Slatiňany
Měst.Trnávka
Živanice
Slatiňany

T.J. Sokol Slatiňany

Závěrečný ples tanečních kurzů
Přebor ČOS v halové kopané starších přípravek
Vánoční koncert
FORMANI a SEJKORKY
Vánoční koncert pro celou
Vánoce s POHODOU

Kalendář sokolských výročí.
Prosinec:
2.

12. 1862

byl založen Sokol Brno I, největší moravská T.J.. Vyšli z ní naši nejlepší gymnasté Jan
Gajdoš a Alois Hudec. Před 2. světovou válkou měla tato T.J. přes 4000 členů. Dodnes
je na špičce sokolské sportovní gymnastiky.
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15. 12. 1918 skončila „strážní služba sokolská“, která byla držena ozbrojenými oddíly Sokolů k udržení
pořádku a na obranu důležitých míst ve státě. Po tomto termínu převzali pořádkovou a
brannou činnost vracející se čs. legionáři z Francie a Italie, kteří utvořili základ čs. armády.
17. 12. 1787

se narodil Jan Evangelista Purkyně, český vědec světového významu, autor teze „omne
vivum ex ovo“ (vše živé je z vejce), spoluzakladatel Sokola, spolupracoval s Miroslavem
Tyršem na tvorbě českého tělocvičného názvosloví. Práce na českém názvosloví se s
Miroslavem Tyršem zúčastnil i jazykovědec Jan Gebauer, tehdy profesor reálky v
Pardubicích a jeden ze zakládajících členů Sokola Pardubice. (Na zakládající schůzi T.J. v
roce 1863 byl zvolen zapisovatelem, později přesídlil do Prahy).

19. 12. 1831

se narodil v Březhradě u Hradce Králové JUDr. Julius Grégr, spoluzakladatel Sokola,
právník Sokola Pražského, český politik a novinář, autor stanov Sokola.

31. 12. 1948

byla zrušením všech sokolských žup zahájena likvidace sokolské organizace.
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Pardubický kraj podporuje sport a investice do
sportovních zařízení

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. 12. 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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