enka

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

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

Valná hromada župy se koná v sobotu 29. dubna 2017.
Zúčastní se zvolení Vyslanci.
 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
Níže uvádíme termíny pro zaslání výkazů, prosíme od dodržení termínu.
- Seznam členské základny k 1.1.2017 ………………………………..………………….. do 10.3.2017
- Celková statistika jednoty pro rok 2017 ……………………….………………………. do 10.3.2017
- Výkaz vzdělavatelské činnosti za rok 2016 ……………………..…………………….. do 10.3.2017
__________________________________________________________________________________
- Žádost o grant župního odboru sportu ……..………………………….………………. do 25.3.2017
 Členské známky.

V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2017:
 200 Kč pro členy do 18 a nad 65 let (odebírají se 2 ks známek a´ 100 Kč)
 500 Kč pro členy od 19 do 64 let (ročníky narození 1953 až 1998).
Výbor ČOS rozhodl o 2 změnách:
- o změně procentuálního rozdělení členských spolkových příspěvků mezi T.J. / župu / ústředí ČOS
60 % pro T.J. : 15 % pro župu : 25 % pro ústředí ČOS
(před změnou se dělily příspěvky v poměru 75 % T.J. : 15 % župa : 10 % ústředí ČOS)
- o povinném odběru sletových známek v roce 2017 a v roce 2018. Hodnota známky v plné výši, tj.
50 Kč, se odvádí ČOS. Známka je povinná pro všechny členy ČOS.
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Hlavním důvodem zvýšení členských známek je problém vlastních zdrojů ČOS, které se tvoří především
z členských známek. Hlavním zdrojem příjmů ČOS jsou dotace, přičemž MŠMT při rozdělování dotací
přihlíží k výši vlastních zdrojů. Podrobnější zdůvodnění bylo uvedeno v župním zpravodaji č.12/2016.
Faktická výše odvodů z T.J. je 80 Kč, resp. 200 Kč.
 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.

Žádáme jednoty, aby zasílaly informace o termínu konání valné hromady župní kanceláři, případně i
patronovi své jednoty. Závazné pokyny pro konání valných hromad v roce 2017 jsou uvedeny na
www.sokol.eu. Pokud provedete na valné hromadě jakoukoliv změnu ve statutárních zástupcích jednoty
nebo v kontrolní komisi jednoty, je nutné, abyste provedli změnu zápisu ve spolkovém rejstříku –
prostřednictvím župní kanceláře.
 EET v podmínkách T.J.
Po všech diskusích, které probíhají na různých místech, lze bohužel konstatovat, že se EET
vztahuje i na neziskové organizace. Každý případ je ale nutné posuzovat naprosto
individuálně. Doporučuje se využít závazného posouzení podle § 32 Zákona o evidenci tržeb.
Toto posouzení vydává správce daně (místně příslušný finanční úřad) a je zpoplatněno
částkou 1000 Kč. Dává však jistotu, že v budoucnu nebude FÚ uplatňovat žádné sankce, a to
i v případě, že se změní výkladová praxe na základě judikátů. Bohužel neplatí žádné výjimky
pro spolky a zatím se s nimi nepočítá ani do budoucna. Celá problematika je velmi složitá,
ale zjednodušeně lze říci, že pokud tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti nepřevýší
175.000 Kč anebo činí méně než 5 % příjmů veřejně prospěšného poplatníka, pak není nutné
zavádět EET.

Hlavní činnost – tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
EET nepotřebujeme např. na vstupenky na kulturní akce (zábavy, plesy, divadla,
akademie, vstupenky na sportovní utkání, …….)
Vedlejší činnost – hostinská činnost (občerstvení při zábavách, plesech, sportovních utkáních,…), prodej
reklamy, apod.
Zde platí výše uvedené limity.
Další zdroj informací k EET je na: www.etrzby.cz

 Pojištění.
Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti cvičitelů a trenérů je sjednáno centrální pojistnou
smlouvou. Veškeré informace, tzn. text smlouvy, postup při řešení pojistné události,
formuláře, … jsou uvedeny na www.sokol.eu.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

-2-

Sestry a bratři,
chceme Vám popřát v Novém roce mnoho zdraví a úspěch při nacvičování sletových skladeb.
Naše dlouholetá cvičitelka Boženka Klimplová oslavila kulaté výročí, a tak jí přejeme do dalších let plno elánu a sil.

Již máme připravené dva semináře pro cvičitele 25. 2. s fyzioterapeutkou pí. Levinskou a 2. 4. Cvičíme zdravě IV.
(Pozvánka na seminář je uvedena v příloze Zpravodaje). Přátelské setkání cvičitelů 24. - 26. 3. místo Orlické hory, Jedlová.
Na tyto semináře se již můžete přihlásit do župní kanceláře.
Bohužel pro malý počet přihlášených jsme zrušili školení cvičitelů III. třídy.
Dále jsme se rozhodli nacvičovat tyto sletové skladby. Kdo budete mít zájem některou z nich nacvičovat, přihlaste se
vedoucím skladeb. Nácvičné srazy budou na podzim toho roku.
Název skladby

Vedoucí

e-mail

telefon

Méďové

Lenka Šedivá

le.sediva@seznam.cz

605 977 654

Noty

Jana Volková

jvolkova@seznam.cz

724 833 367

Cirkus

Světlana Pilařová

nacelnice@zupapippichova.eu

724 258 761

Siluety

Alena Vlasáková

alenavlasakova1@gmail.com

724 667 926

Cesta

V. Avramovová

v.avramovova@volny.cz

606 273 712

Princezna republika

Libuše Lišková
Jan Rybička

liskova.libuse@seznam.cz
j.rybicka@volny.cz

728 862 162
775 313 045

Borci

Vlastislav Pilař

v.pilar@centrum.cz

724 709 598
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POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU ODBORU VŠESTRANNOSTI
Datum:
Místo:
Prezence:
Zahájení:

úterý 4. 4. 2017
zasedací místnost T. J. Sokol Pardubice I
(vstup do budovy postranním vchodem na župu - u restaurace
Ponorka, nikoliv hlavním vchodem do budovy sokolovny)
16.30 - 17.00 h
17.00 h

NÁVRATKA do 31. 3. 2017
Tělocvičná jednota Sokol ……………………………………………………………………………………………………….………
Náčelník ………………………………………….

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

Náčelnice…………………………………………

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

SLETOVÁ ŠTAFETA 2017
Přípravy velké předsletové akce podzimu 2017 zahájeny.
Na výzvu komise pobytu v přírodě v květnu 2016 všechny sokolské župy souhlasily s uspořádáním
Sletové štafety na podzim před XVI. všesokolským sletem 2018. Pověření župní garanti se sjeli 5. 11. 2016 do
Prahy a potvrdili základní rámec chystané akce. Začínají pracovat na trasách včetně župních přípojek a
promýšlet i připravovat doprovodné programy.
Termín:

22. - 24. 9. 2017

Model dostředivý – z okrajů země a ze zahraničních žup do Prahy.
Každá župa si vyrobí stuhu (daných rozměrů) a připraví sletové poselství – pouze tyto dvě věci
doputují do Prahy, štafetové kolíky jednot a žup zůstanou zhotovitelům. Všechny stuhy budou v cíli
připevněny na speciální velký štafetový kolík a spolu s ním budou využity k další propagaci sletu a Sokola.
Trasy štafety vyjdou z osvědčeného provedení v r. 2011, a to hlavně v západních částech země.
Prodloužena a pozměněna bude páteřní trasa z východu: povede ze Slovenska a projede téměř všemi
moravskými i částí českých žup. Kurýrní vozidlo poveze právě zmíněný velký štafetový kolík, na nějž se budou
župní stuhy postupně přivěšovat. Stuhy na ostatních trasách se budou přenášet na pomocných kolících, které
budou v cíli včleněny do hlavního kolíku. Kolíky zajistí komise PP.
Žádám vás proto, zda budete mít zájem do této akce se zapojit, přihlaste se na župě, nebo přímo mě
a já vás budu dále informovat o dalším průběhu akce.
Vlastislav Pilař – náčelník župy
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Náčelnictvo Sokolské župy Východočeské-Pippichovy Vás srdečně zve na

doškolovací seminář zdr. TV

CVIČÍME ZDRAVĚ IV – KRUHOVÝ TRÉNINK
v neděli

2. dubna 2017 od 10,00 h do 15,00 h (prezence od 9,15 h)

Lektoři:

ses. Ludmila Raková – fyzioterapeutka, cvičitelka I.tř. Zdr.TV
br. Jarek Kučera – cvičitel I.tř. AE a RG, II.tř. Zdr.TV
ses. Jana Kučerová –cvičitelka III.tř. RG + VS

Místo:

T.J. Sokol Pardubice I, sokolovna, velký sál, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice

Pořadatel:

náčelnictvo SŽ Východočeské-Pippichovy ve spolupráci
s odborem všestrannosti ČOS – komise zdravotní TV

Program:

teorie v zasedací místnosti (cca 60 min.), praxe v tělocvičně









zásady a kritéria pro sestavení programu funkčního kruhového tréninku
rozbor vybraných cviků a jejich modifikace dle fyzických možností cvičenců mužských i ženských kategorií
řazení stanovišť, výběr náčiní a nářadí
počet cviků, počet okruhů v závislosti na počtu cvičenců
tempo, intenzita cvičení, hudební doprovod
praktická ukázka cvičební hodiny kruhového tréninku
…a něco navíc

S sebou:

vhodný cvičební úbor a obuv pro cvičení v tělocvičně

ručník běžného rozměru (pomůcka pro cvičení)
psací potřeby pro vlastní poznámky do metodického materiálu

Cestovné:

na vlastní náklady nebo na náklady vysílající T.J.

Doprava:

od vlakového nádraží BUS č. 6 směr Dukla, výstupní stanice Karla IV.,
podchodem do Jiráskovy ulice, vstup do sokolovny je přes ulici přímo proti
podchodu

Účastnický poplatek: hradí se při prezenci na místě (200 Kč cvičitelé, 300 Kč ostatní)
Další informace:

občerstvení lze zakoupit v bufetu v sokolovně

Vyplněnou návratku odešlete na e-mail kancelar@zupa-pippichova.eu do 20. 3. 2017
Pozor ! Kapacita semináře je vzhledem k charakteru obsahu omezená – rozhoduje datum zaslání návratky !

Každý účastník obdrží stručný pracovní metodický materiál a osvědčení.

Světlana Pilařová
náčelnice župy

Lenka Pařízková
župní vedoucí zdr.TV
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NÁVRATKA na seminář zdr.TV dne 2. 4. 2017
Jméno a příjmení ……………………………………………………rok narození….………………...
Bydliště vč. PSČ………………………………………………………. ……………….………………..
E-mailová adresa………………………………………………… tel/mob………………………………
Župa……………………………… ……………… člen T.J. Sokol…..………….………………………
Cvič.kvalifikace – vyznačte: SV, ZdrTV, jóga, fyzioterapeut, aj.

cvič. třída: I., II., III., aj.

Jiná organizace ………………………………… jiná odbornost ……………………………………..
Praxe od roku ………………………
Souhlasím s použitím fotodokumentace a video záznamu z akce, na kterou se přihlašuji, pro účely publikace
v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČOS. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci
(informovaný souhlas).

Významné jubileum Sokola
155 let
16. února uplynulo 155 let od založení první sokolské
tělocvičné jednoty, Pražské tělocvičné jednoty, později
nazvané Sokol Pražský. Sokolské hnutí se začalo šířit z Prahy
do Čech a na Moravu, ale brzy také do zahraničí, kde žili naši
krajané. Prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner a jeho
náměstkem (náčelníkem) se stal Dr. Miroslav Tyrš. Na
založení Pražské tělocvičné jednoty se podíleli další
významní představitelé českého společenského života.
Od svého založení Sokol spoluvytvářel naši národní historii.
Za první světové války se sokolové významně podíleli na
zakládání československých legií ve Francii, v Rusku a v Itálii.
Připomeňme výrok prezidenta T. G. Masaryka: „Kdyby
nebylo Sokola, nebylo by legií, kdyby nebylo legií, nebylo by
samostatného Československa”. Vliv Sokola na vznik
československých legií si připomínáme i v letošním roce, kdy
v létě uplyne 100 let od bitvy u Zborova. Bylo to první
vystoupení československých legionářů, které vzbudilo
značný mezinárodní ohlas a přispělo k tomu, že spojenci
uznali Československou národní radu v Paříži jako zákonnou
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představitelku Čechů a Slováků.
Významnou roli měl Sokol i při vzniku našeho státu 28. října 1918 – ČSR. Sokol se postavil za budování samostatného
státu a byl odhodlán ho bránit se zbraní v ruce.
V době nacistické okupace se mnozí sokolové zapojili do odboje a mnozí z nich položili za svobodu své životy.
Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát totalitními režimy násilně ukončena, ale vždy, jak jen to bylo možné, Sokol
obnovil svoji činnost. To svědčí o tom, že sokolské hnutí a jeho myšlenky a ideály v české společnosti silně zakořenily.
Sokol vyznávající hodnoty demokracie, svobody a harmonického všestranného rozvoje osobnosti, svojí činností, svým
programem oslovuje i současné generace.

VÝROČÍ TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT
V roce výročí tělocvičné jednoty uděluje ČOS pamětní stuhu. Tělocvičná jednota musí mít vlastní prapor.
V letošním roce mají významné výročí tyto jednoty naší župy:
So Horní Jelení (1897)
120 let
So Chrudim (1867)
150 let
So Ústí nad Orlicí (1887)
130 let
T. J. musí o Pamětní stuhu ČOS požádat – viz. www.zupa-pippichova.eu/vzdělavatel/Pamětní stuha.

PÉČE OSOKOLSKÉ SENIORY
Účelem péče o seniory v Sokole ve vzdělavatelské oblasti je:
1. Umožnit členům Sokola, kteří z různých důvodů, zejména zdravotních, skončili s intenzivní tělocvičnou a
sportovní činností, nalézt v sokolském prostředí jiné možnosti aktivní činnosti zejména ve společenské a
kulturní oblasti.
2. Přivést do Sokola nové členy seniorského věku z řad spoluobčanů a nabídnout jim činnosti, uvedené v bodě 1.
Založení KOLEKTIVU SOKOLSKÝCH SENIORŮ (KSS)
Označení kolektivů sokolských seniorů je nezávazné. Protože však případné poskytnutí služeb nebo finančních
prostředků z úrovně VO ČOS bude vázáno na evidenci těchto kolektivů na této úrovni, je nutno přiřadit ke zvolenému
názvu zkratku KSS (kolektiv sokolských seniorů). Jako KSS se mohou zaregistrovat i současné Věrné gardy T. J.
Příklady:
-VG-KSS T. J. Sokol Dubeč (Věrná garda-Kolektiv sokolských seniorů T. J. Sokol Dubeč),
-KSS T. J. Sokol ……..
Kolektivem sokolských seniorů je jakákoliv skupina členů Sokola, starších 60let (případně i mladších, kteří ze
zdravotních důvodů mají status invalidních důchodců), v počtu minimálně 3 osob, který je evidován na VO ČOS a
uskutečňuje pravidelnou zájmovou činnost vzdělavatelského charakteru. Za tuto činnost možno považovat i informační
schůzky, na kterých se členové seznámí s děním své jednoty či župy.
Další informace: www.zupa-pippichova.eu/vzdělavatel/VO_ČOS_Péče o seniory
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POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU ODBORU SPORTU
Datum:
Místo:

Prezence:
Zahájení:

úterý 4. 4. 2017
zasedací místnost župy
(sokolovna Pardubice - vstup do budovy postranním vchodem na
župu – u restaurace Ponorka, nikoliv hlavním vchodem do budovy
sokolovny)
16.30 - 17.00 h
17.00 h

ŽOS zve všechny funkcionáře sportovních oddílů naší župy na Valnou hromadu ŽOS, která bude
probíhat formou semináře. Program nebude mít pevně stanovený řád. Moderovaná diskuze by
mohla především probíhat kolem těchto témat, ale je možné ji volně rozšířit:






Personální a finanční zabezpečení chodu oddílů
Možnosti zakládání nových oddílů (družstev), především mládežnických
Spolupráce se župou, obcí, krajem, školami
Dotační programy (MŠMT)
Možnosti spolupráce z OS ČOS, organizace soutěží

Budeme rádi za případné dotazy nebo další náměty do diskuze zaslané elektronicky před VH

NÁVRATKA do 31. 3. 2017
Tělocvičná jednota Sokol ………………………………….…………oddíl …………………………………..………….………
Jméno… ………………………..………….

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

Jméno ….……………………………………

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

Zdravotní pojišťovny
přispívají na cvičení
Většina zdravotních pojišťoven přispívá nějakou částkou na organizované
cvičení, plavání a podobné činnosti. Každá pojišťovna má pro tyto své aktivity jiný název a někdy také určité podmínky.
Na internetových stránkách pojišťoven se lze dočíst podrobnosti ke všem programům, a proto jen krátce uvedu ty,
které se mně zdají být nejbližší cvičení v Sokole:
Vojenská zdravotní pojišťovna
poskytuje pojištěncům do 18 let příspěvek až 300 Kč na „organizovanou základní tělesnou výchovu”. Příspěvek
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do výše 500 Kč se poskytuje také na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v „rámci odborně vedených kurzů
pořádaných akreditovanými organizacemi”. Pojištěncům nad 18 let věku poskytuje pojišťovna na „léčebný tělocvik a
tělesnou regeneraci” (např. „organizovaná základní tělesná výchova”) příspěvek do výše 300 Kč.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
přispívá všem svým pojištěncům na „pravidelnou pohybovou aktivitu” až 500 Kč ročně (nesmí se jednat o jednorázovou
sportovní akci).
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
přispívá seniorům (osobám, které dosáhnou v roce 2017 věku 65 let) až 200 Kč na „kolektivní skupinové cvičení”.
Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna
poskytuje příspěvek až 300 Kč na letní tábory pro děti od 6 do 16 let Kč. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v
délce minimálně 4 kalendářní dny a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1. 7. 2017 do 31. 8.
2017.
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
podobné výše uvedené programy nenabízí, resp. přispívá svým klientům na prevenci pomocí jiných aktivit (přinejmenším
jsem na jejich internetových stránkách ani přímým dotazem nic podobného nenalezl).
Zdravotní pojišťovna zaměstnanců Škoda
přispívá pojištěncům od 6 do 20 let a nad 65 let max. 300 Kč na „sportovní a pohybové aktivity”.
Revírní bratrská pokladna
Přispívá všem svým klientům na „nákup permanentky na pohybové aktivity” příspěvkem ve výši 25 % z ceny permanentky,
maximálně do 300 Kč. Prostudujte si nyní již sami výše uvedené programy podrobněji, jistě by
byla škoda jich nevyužít.
Vít Jakoubek,
Zdravotní komise OV ČOS

Doplnění informace - schematický návod na to, jak správně párovat vjezdový lístek a
"vypouštěcí" lístek odstavné plochy v párovacím automatu. Tento návod bude taktéž vyvěšen u vstupů do
objektu TD a k dispozici na vrátnicích TD.

Od 1. 1. 2017 je změněn režim výjezdu z areálu TD.
Účelem těchto změn je kontrola časů a místa určení návštěv a kontrola doby pobytu v areálu TD.
Tyto změny se nebudou týkat RZ, čipů, předdefinovaných lístků, hotelových karet a krátkodobých
(dvacetiminutových) vjezdových lístků.
Na pravé straně vedle výjezdových stojanů bude nově nainstalován PÁROVACÍ AUTOMAT.
Pro účastníky akcí a návštěvníky TD (ČOS a firem) bude režim pro vjezd a výjezd z areálu TD následující:
1. U vjezdu do areálu TD si z VJEZDOVÉHO STOJANU odeberete lístek (A) a pečlivě si jej uschováte, neboť je
pro Vás zároveň lístkem umožňujícím Vám výjezd z areálu TD.
2. Při návštěvě ČOS, firmy nebo akce obdržíte lístek (B). S oběma těmito lístky (A+B) zajdete k PÁROVACÍMU
AUTOMATU a přiložíte je ke čtecímu zařízení v pořadí (A-B). Na text na obrazovce neberte zřetel. Tím se
Vám aktivuje lístek (A) na dobu patnácti minut, které máte k odjezdu z odstavné plochy a opuštění areálu
TD.
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3. Lístek (A) použijete při odjezdu a jeho přiložením ke čtecímu zařízení VÝJEZDOVÉHO STOJANU si otevřete
závoru.

VJEZD

TD

Vjezdový
stojan

Obdržíte
lístek

Párovací
automat

VÝJEZD

VÝJEZD

Výjezdový
stojan

Výjezdový
stojan

Přiložíte lístky
v pořadí

Přiložíte
lístek

Přiložíte
lístek

A-B

A

A

B
Obdržíte
lístek

A

A+B

Sekretariát a provoz TD

ZE ŽIVOTA JEDNOT
rozdali drobné ceny. Celý víkend se nám vydařil a všichni
jsme si to moc užili.

T.J. SOKOL CHRAST

Petra Pavlíková

CHRASTECKÁ CVIČKA
T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
V sobotu 4.2.2017 proběhl v naší sokolovně 4. ročník
gymnastického závodu Chrastecká cvička a vloženého
závodu ve šplhu Se žebříkem za Šupčíkem. Zúčastnilo se
celkem 51 dětí z pěti oddílů. Díky finančnímu příspěvku naší
paní starostky Martiny Lacmanové si všichni odvezli medaili
za gymnastiku. Vítězkou trofeje Chrastecká cvička se letos
stala Nikolka Rázková.

SOKOLSKÝ PLES V DOLNÍM ÚJEZDĚ

Veronika Pavlíková

LEDNOVÉ GYMNASTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 13.1. – 15.1.2017 proběhlo v chrastecké
sokolovně gymnastické soustředění, kterého se zúčastnili
holky z Chrasti, Rybitví a kluci z Chrudimi. Páteční večer se
nesl v duchu seznamování. V sobotu jsme si zacvičili,
zaposilovali a zahráli několik her. Díky výpadku elektřiny
v sokolovně proběhla večeře za svitu baterek, což mělo své
neobyčejné kouzlo. V neděli ráno jsme vyhlásili vítěze a

Sokolové z Dolního Újezdu pořádali 14. 1. 2017 v sokolovně
tradiční SOKOLSKÝ PLES. Milé přivítání hostů slivovičkou a
kytičkou má již svou tradici a hned na začátku navodilo
příjemnou náladu.
Krátce po zahájení vystoupili před zaplněným sálem
nejmladší sportovci z T.J. Sokol Dolní Újezd a poté se parket
zaplnil tančícími páry za doprovodu kapely „ VEPŘO –
KNEDLO – ZELO“. Nechybělo předtančení, o které se
postaral „ BILANDORAS – Miss Jackson“.
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T.J. SOKOL SLATIŇANY
ZAKONČENÍ ROKU 2016
Je již tradicí, že se koncem roku v slatiňanské sokolovně po
ukončení tanečních kurzů opakují stejné a se zájmem
navštěvované akce. Vánoční náladu navodil Vánoční
jarmark s tradičním dobovým a vánočním zbožím.
17. prosince se uskutečnil před vyprodaným hledištěm
v odpoledním a večerním představení „KONCERT PRO
CELOU RODINU“, ve kterých se představili FORMANI a
SEJKORKY s hostem večera, kterým byla cimbálová muzika
OHNICA z Uherského Hradiště.

22. prosince se v sokolovně představil Divadelní a
tábornický soubor POHODA s kamarády ze ZUŠ Přelouč
koncertem VÁNOCE S POHODOU, s kterým se slatiňanští
rozloučili s rokem 2016.
Mirek Lebduška
Foto: Jaroslav Prodělal

T.J. SOKOL PARDUBICE I

Zlatým hřebem večera sklidila velký úspěch půlnoční šou
„VALAŠTÍ OGAŘI“, kterou předvedla s velkým vtipem Věrná
garda. Nechyběla ani bohatá tombola a o výborné
občerstvení s teplou kuchyní se postarali Karel Svoboda a
Stáňa Jirečková. Zábava se protáhla až do ranních hodin.
Hosté odcházeli spokojeni a příjemně unaveni. Pořadatele
lze jen pochválit za dobře odvedenou práci.
Mirek Lebduška

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I uspořádala v sobotu
4. 2. 2017 od 20 hodin nejstarší a nejtradičnější
společenskou událost v Pardubicích. 113. Šibřinky se
tentokrát nesly na téma „ Vzpomínka na Rio“.
Na hosty letošních Šibřinek čekal opět nabitý program. Ve
třech tanečních sálech se mísily různé hudební žánry,
v hlavním sále se o zábavu starala hudební skupina Rytmus,
předtančení v rytmu samby a rumby předvedli tanečníci
z Tanečního centra Pardubice a proběhla soutěž o nejlepší
masku. Masky byly zaměřeny na proběhlé letní olympijské
hry a nebo karneval. Pobavit se přišlo cca 450 tanečníků.

- 15 -

Pavla Avramová

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
Přebor ČOS fotbalových přípravek ovládli
hráči Sokola Moravany

O den později v neděli 3. 2. 2017 byly dětské šibřinky, na
které se přišlo bavit cca 400 dětí s rodiči. O bohatý program
plný soutěží a her se starala dvojice klaunů. V programu
nechyběla ani soutěž o sokolskou superstar, kde děti mohly
předvést svoje pěvecké umění.

Dne
26.11.2016
uspořádala T.J. Sokol
Městečko Trnávka ve
sportovní
hale
v
Městečku Trnávce již
10. ročník Přeboru
ČOS
fotbalových
benjamínků - skupiny
východ.
Turnaje se letos zúčastnilo 6 sokolských družstev
doplněných Sokolem Konice a SK Loštice, které se turnaje
zúčastnilo vůbec poprvé. Hrálo se již podle osvědčeného
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systému „každý s každým“ v úvodní části. Toto uvítali
trenéři i hráči, protože si tak mohli zahrát i se soupeři, se
kterými se v běžných soutěžních zápasech neutkávají. Už od
prvních kol bylo zřejmé, že nejlepší týmy letos přivezly Sokol
Moravany a Dolní Újezd, které produkovaly nejpohlednější
fotbal. Byla upravena i doba zápasů (11 min) tak, aby se
mohl stihnout celý program (32 zápasů). Celkové pořadí
týmů po základní části tak určilo soupeře do zápasů o
konečné umístění. Zápasy o konečné umístění už byly
mnohem vyrovnanější a u dvou musel rozhodovat
penaltový rozstřel.
Finálový zápas byl vyrovnaný, ale nakonec zaslouženě
zvítězilo 2:0 družstvo Sokola Moravany nad Sokolem Dolní
Újezd. Družstvo Sokola Moravany prošlo turnajem bez
jediného zaváhání, protože zvítězilo ve všech zápasech. V
souboji o 3.místo bylo v penaltovém rozstřelu šťastnější
družstvo domácího Sokola Městečko Trnávka A, které
porazilo SK Loštice.
Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře, bez vážnějších
zranění a všichni účastníci byly nakonec odměněni
hodnotnými cenami, včetně medailí. Byl vyhlášen také
nejlepší hráč a brankář turnaje, cena fair play a speciálními
cenami byla oceněna hrající děvčata.
Konečné pořadí:
1. Sokol Moravany
2. Sokol Dolní Újezd
3. Sokol Městečko Trnávka A
4. SK Loštice
5. Sokol Konice
6. Sokol Troubelice

7. Sokol Bystré
8. Sokol Městečko Trnávka B
Vlastimil Stenzl

T.J. SOKOL RADHOŠŤ
Sokolská župa Východočeská – Pippichova pověřila T.J.
Sokol Radhošť pořadatelstvím 9. ročníku akce Cyklo –
turistické a společenské akce

soKOLNÍ VÝLET KOLEM

.

Na Valné hromadě 17. 2. podali patronce Světlaně Pilařové
informaci o přípravách akce, které se již věnují a zároveň
projednávali některé detaily.
Akce se bude konat o prvním víkendu v červnu 2. – 4. 6. se
zahájením v pátek během příjezdu prvních účastníků.
Hlavní program bude probíhat v sobotu. Poslední
zúčastnění se rozloučí v neděli dopoledne.
Pro cyklisty připravují dvě trasy 40 a 60 km.
Pro pěší připravují trasy 10 a 15 km.
Ubytování bude možné ve vlastních stanech v areálu
sokolovny, nebo na karimatkách v sokolovně, nebo
v blízkém penzionu.
Akce to bude plná zážitků a zajisté opět vydařená. Všichni
jsou srdečně zváni.

Kalendář sokolských výročí.
Únor:
1.2.1899 V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu v mužských T.J.
( první ženská družstva byla v T.J. Sokol Vyšehrad a T.J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Od roku 1898-9
získaly ženy vlastní samosprávu v rámci T.J. a v r. 1890 bylo v Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892
byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen
rychle stoupal. První veřejné cvičení žen uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské
složky v Sokole převýšily početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské
tělovýchovy.
2.2.1908 byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho
sídlo přeloženo do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské organizace v
Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.
3.2.1919 byl na žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil srážkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila československá armáda z
legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v
kroji.
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3.2.1944 byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen významný sokolský pracovník František
Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev na MS r. 1922, člen vítězného
družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha republice“, cvičené na X. všesokolském
sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2.
1896.
10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a založení sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
byl v Brandenburgu u Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

Březen:
4.3.1827

5.3.1862

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

7.3.1850

se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
Československé
republiky, člen Sokola od r. 1884. Zemřel 14.9.1937.
10.3.1948 tragicky zahynul, za podivných okolností, populární ministr zahraničí Jan Masaryk.
Objasnění smrti bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka se v minulosti
věnovalo několik týmů, které vždy uzavřely vyšetřování s nejednoznačným
zjištěním. Až profesor Jiří Straus po mnoha experimentech jasně určil, že Janu
Masarykovi musel v roce 1948 z okna dolů na dvůr někdo „pomoci“. Díky své
metodě také vypočítal, že nejspíš šlo o jednoho velmi silného a trénovaného muže.
Tedy jinými slovy: byla to vražda. Definitivní verdikt však musí vynést soud. (Citace
z Hospodářských novin č. 1/2010, příloha Víkend, str. 8-15). Autor Jiří Straus je
prorektorem pro vědu a výzkum a současně i vedoucím katedry kriminalistiky na Policejní
akademii v Praze. Působí rovněž jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky,
vypracoval více než 400 znaleckých posudků. Působí doma i v zahraničí.
8.-13.3.1918 v bojích u Bachmače svedly velký boj československé legie, ve kterých bylo mnoho
sokolů. Bylo to na počátku cesty čs. legií přes Sibiř do vlasti. Když čs. Legie ustupovaly
z Ukrajiny, byly ohrožovány Němci, postupujícími od Kyjeva. Dva pluky legionářů zadržovaly
Němce před Bachmačí tak dlouho, dokud tudy projely poslední vlaky s legionáři, až pak
ustoupili. Padlo 90 a zraněno bylo 200 legionářů.
19.3.1845 se narodila ve Lvově Klemeňa Hanušová, první náčelnice a cvičitelka „Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských“, který vzniknul z popudu Dr. M.Tyrše v roce 1869.
20.3.1993 zemřel v Praze doc. PhDr Boris Uher CSc, poslední vzdělavatel Československé obce
sokolské. (1990-1992).
24.3.1889 při závodech lyžařů v Krkonoších tragicky zahynuli v bouři bratři B. Hanč, člen Sokola
Hrabačov u Jilemnice a V.Vrbata, místonáčelník Sokola Mřícná.
24.3.1889 se konal v Praze Valný sjezd ČOS, na kterém byla založena Česká obec sokolská a bylo
zvoleno její předsednictvo. Sokol se stal právnickou osobou a mohl tak vystupovat jako celek
doma i v zahraničí. Již téhož roku v létě se zúčastnil s velkým úspěchem mezinárodních
gymnastických závodů v Paříži.
27.3.1862 bylo v Sokole zavedeno bratrské tykání.
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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. 3. 2017
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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