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www.zupa-pippichova.eu

 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)

50 Kč sletové známky
Ještě třetina jednot si doposud neobjednala členské známky. Prosíme, aby tak učinily co nejdříve.
Připomínáme, že sletové známky by měly odebrat všechny jednoty za všechny své členy.
 Valné hromady tělocvičných jednot.

Žádáme jednoty, které ještě nezaslaly dokumenty ze svých valných hromad, aby tak učinily co nejdříve.
 Dotace.

Aktuální informace z MŠMT týkající se neinvestičních a investičních dotací ve vybraných programech,
které se týkají naší činnosti a která byla uveřejněna na webu ministerstva:
1. Program zavedený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy pro přímé financování sportování dětí a
mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží ve výši 1 miliardy korun
pokračuje a Ministerstvo začne uvolňovat finance na účty malých klubů v týdnu od 15. 5. 2017 – tzv.
Program VIII. Tento program je nový a je postaven na jednoduchém a spravedlivém výpočtu: počet
dětí x Ministerstvem stanovená částka na rok. V tomto roce se jedná o částku 1000 korun na hlavu a
rok při trénování dítěte 1 x týdně a 1 800 korun na hlavu a rok při trénování vícekrát týdně.
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2. Program Činnost sportovních organizací – tzv. program III – bude zrušen, vyhlášen znovu. Podmínky
umožní vyplacení 50 % dotace minulého roku co nejrychleji tak, aby byla zajištěna kontinuita
financování provozu organizací.
3. Program Údržba a provoz sportovních zařízení – tzv. program IV – Ministerstvo provádí z procesní
opatrnosti úřední kontrolu. Cílem je uvolnění finančních prostředků co nejrychleji.
4. Stávající investiční program Ministerstva bude zrušen. Nové programy zpracované již stávajícím
vedením rezortu a odpovídající závěrům NKÚ i auditům nařízené dříve ministryní, jsou hotovy a
budou vyhlášeny v blízké době.
Lenka Pařízková
tajemnice župy
_____________________________________________________________________________________

VALNÁ HROMADA ŽUPY
V sobotu 29. dubna 2017 se konala valná hromada župy. Jednání se zúčastnili vyslanci z 36 tělocvičných jednot.
Pozvání přijal též jednatel ČOS br. Josef Těšitel. Pracovní část tentokrát nebyla doplněna dalším programem,
nicméně byla nabitá důležitými informacemi, které si účastníci odvezli a mj. mohli též zhlédnout ukázku sletových
skladeb, které se budou nacvičovat v naší župě. Děkujeme všem vyslancům za jejich účast.
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Proběhlo též ocenění a vyznamenání zasloužilých členů, sportovců a sportovních kolektivů.
Stříbrná medaile Karla Pippicha byla udělena:
br. Oldřichu Loubalovi, náčelníku T.J. Sokol Jevíčko
br. Vlastislavu Pilařovi - T.J. Sokol Lukavice, náčelníku župy
ses. Boženě Klimplové - T.J. Sokol Pardubice I, člence náčelnictva župy
Bronzová medaile Karla Pippicha byla udělena:
br. Janu Rybičkovi - T.J. Sokol Pardubice I, členovi náčelnictva župy
Pamětní list ČOS obdržel:
br. Miroslav Brebera – T.J. Sokol Přelouč, u příležitosti významného životního jubilea
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Dále byly oceněny na návrh župního odboru sportu úspěchy sportovců a sportovních kolektivů:
sportovci:
Daniel Barvínek, T.J. Sokol Žamberk, oddíl atletiky
Daniel Čipera, T.J. Sokol Vysoké Mýto, oddíl moderního sportovního karate
Adam Knajbl, T.J. Sokol Pardubice I, oddíl moderního sportovního karate
Veronika Vodičková, T.J. Sokol Chrudim, oddíl moderní gymnastiky
Lucie Šafářová, T.J. Sokol Chrudim, oddíl moderní gymnastiky

družstva:
T.J. Sokol Česká Třebová – oddíl stolního tenisu
T.J. Sokol Roveň – oddíl florbalu
T.J. Sokol Pardubice I – oddíl volejbalu
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Výňatek z Usnesení Valné hromady župy konané dne 29. 4. 2017, které bylo přijato v tomto znění:
4.

Valná hromada ukládá:

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Předsednictvu župy:
rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
napomáhat při přibližování sokolství mladé generaci
získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného života
podporovat a rozšiřovat spolupráci s obecními a krajským úřadem na úrovni jednot i župy
podporovat jednoty v žádostech o dotace na všech úrovních státní správy
organizačně a finančně zajistit přípravy XVI. všesokolského sletu 2018 v rámci působnosti župy

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Náčelnictvu odboru všestrannosti:
pokračovat ve své činnosti dle usnesení schválených na VH náčelnictva
nadále pokračovat a zlepšovat úroveň pořádání současných župních přeborů a soutěží
zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů
intenzivně pracovat na přípravě XVI. všesokolského sletu 2018

4.3 Odboru sportu:
4.3.1 pokračovat v činnosti dle usnesení schválených na VH odboru sportu
4.3.2 v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
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4.4 Vzdělavatelskému sboru
4.4.1 zkvalitňovat vzdělavatelskou činnost
4.4.2 přiblížit a popularizovat vzdělavatelskou činnost mladé generaci
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Starostům tělocvičných jednot:
důsledně dodržovat termíny předkládání výkazů a hlášení pro župu a ČOS
dbát na aktuálnost údajů ve spolkovém rejstříku a být iniciátorem změn v rejstříku
aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
hledat a navrhovat vhodné kandidáty do odborných útvarů a předsednictva župy
intenzivně sledovat dotační tituly a pomocí dotací zlepšovat finanční situaci provozu tělocvičných jednot

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

Vážené sestry a bratři,
Krajský slet je zatím naplánován na 9. 6. 2018 a bude se konat v Pardubicích. Objednávka na náčiní a
oblečení bude uzavřena 10. 6. 2017, proto nezapomeňte si včas vše zajistit. Týká se to především žákovských
skladeb, které mají nářadí. Průběžně Vás budeme informovat, co nového ke sletu budete potřebovat.
Náčelnictvo zve všechny, kteří rádi chodí nebo jezdí na kole na soKolní výlet, který letos pořádá T. J. Sokol
Radhošť 3. 6. 2017. Trasy jsou již připravené, stačí jen přijet a užít si projížďku nebo procházku krásným
krajem.
Dále proběhly 22. 4. 2017 závod ve všestrannosti v T.J. Sokol Pardubice I a 6. 5. 2017 závod v lehké atletice
v T.J. Sokol Ústí nad Orlicí. Na oba župní přebory přijelo kolem 100 závodníků. Počasí přálo a medaile se
dostaly na všechny.
Prosíme o doplnění tabulky, které sletové skladby budete nacvičovat. Tabulku jste obdrželi mailem, zpět ji
zašlete na některou z adres (kancelar@zupa-pippichova.eu, nacelnice@zupa-pippichova.eu,
v.pilar@centrum.cz). Pokud jste již tyto informace předložili, znovu tabulku vyplňovat nemusíte.
Výsledky VŠESTRANNOST:
PD rok 2010
1. Klíčková Karolína Vysoké Mýto
2. Štastná Markéta Vysoké Mýto
3. Vlček Tomáš Pardubice
PD rok 2011
1. Burdová Anna VM
2. Pitárková Adéla Pce
3. Khorelová Sofie VM

1. Košnar Matyáš VM
2. Nekvinda Lukáš Pce
3. Douda Matyáš Petr Pce
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MŽ I:
1. Švandová Veronika Pce
2. Vaňková Klára Litomyšl
3. Rázková Nikola Chrast
MŽ II:
1. Mrvíková Michaela Chrast
2. Štefková Sára Valérie Chrast
3. Kolářová Jolana Litomyšl
SŽ III:
1. Mertová Adéla Pce
2. Groulíková Johana Lukavice
3. Ázková Denisa Chrast
SŽ IV:
1. Pošvářovská Eliška Chrast
Dorost:
1. Řeháková Veronika Chrast
2. Lhotová Andrea Přelouč
3. Martová Adéla Přelouč
Ženy
Svobodová Anna VM

1. Resler Jan
2. Černý Štěpán
3. Vladyka Lukáš všichni Chrudim
1. Gocman Lukáš Pce
2. Groulík Rostislav Lukavice
3. Pařík Ondra Pce
1. Vítek Jiří Chrudim

1. Gabriel Tomáš Chrudim
1. Vacek Martin Chrudim
2. Maliha Roman Chrudim
3. Chaura Vilém Pce
Muži
Matějka Luboš Chrudim

Výsledky LEHKÁ ATLETIKA:
PD:
1. Barešová Terezie Pardubice
1. Wawrzacz Lukáš Pardubice
2. Motlová Dorota Litomyšl
2. Pomikálek Samuel Letohrad
3. Klementová Bára Makov
3. Douda Matyáš Pardubice
MŽ I:
1. Stenzlová Mariana Městečko Trnávka
1. Hyhlan Ondřej Pardubice
2. Motyčková Dominika Letohrad
2. Moravec Vojtěch Letohrad
3. Švandová Veronika Pardubice
3. Čáp Radim Litomyšl
MŽ II:
1. Hloušková Denisa Litomyšl
1. Groulík Rostislav Lukavice
2. Kašpánková Hedvika Městečko Trnávka 2. Poláček Jan Letohrad
3. Klekarová Nela Litomyšl
3. Selinger Jáchym Městečko Trnávka
SŽ III:
1. Groulíková Johana Lukavice
1. Doležal Tadeáš Klášterec nad Orlicí
2. Smíšková Natálie Makov
2. Jána Jiří Makov
3. Sedliská Tereza Makov
3. Hyhlan Jakub Pardubice
SŽ IV:
1. Lexmaulová Eliška Městečko Trnávka
1. Stejskal Šimon Letohrad
2. Plevák Richard Klášterec nad Orlicí

Světlana Pilařová, náčelnice
Vlastislav Pilař, náčelník
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150 let od veřejného cvičení na Rohanském ostrově
TZ: Letos 19. května uplyne 150 let od okamžiku, kdy se na Rohanském ostrově konalo první sokolské veřejné
cvičení na hudbu. Právě toto veřejné cvičení Sokola Pražského je považováno za zárodek budoucích sokolských
sletů. Česká obec sokolská si toto výročí připomíná v době, kdy připravuje již XVI. všesokolský slet, který se bude
konat příští rok.
Pravda, veřejná sokolská cvičení se konala již dříve, krátce po vzniku Sokola. První z nich se uskutečnilo již 1.
června 1862 při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského, který vytvořil Josef Mánes a který Sokolu
věnovaly pražské paní a dívky. Hudba při těchto cvičeních sice hrála, ale ne ke cvičení, ale jako doprovod k
navození atmosféry a „obveselení publika“.
Památník vydaný k 20. výročí Sokola Pražského cvičení na Rohanském ostrově popisuje následovně:
„... cvičení jednoty odbýváno 19. května 1867 o 4. hodině odpolední na ostrově Rohanském dle následujícího
programu:
I. Rej (částečně poklusem). II. Cvičení družstev, první oddělení. III. Cvičení prostná. IV. Cvičení družstev, druhé
oddělení. V. Školská rej šermířská. VI. Cvičení sboru cvičitelského na hrazdě a na koni na šíř. VII. Skupina
(čtyřpatrá, kuželovitá).
Při tomto veřejném cvičení uveden poprvé nový činitel, jenž mocně přispěl k úsečnému provedení cvičení
společných a k zvýšení lahodnosti jich dojmu
– totiž hudba. Do té doby bylo použito hudby
při veřejných cvičeních pouze k vůli vzbuzení
slavnostní nálady obecenstva a cvičenců a k
oživení ruchu při cvičení samém. V jakémsi
organickém spojení s cvičením hudba tato
nebyla. Jako pomůcky cvičební bylo hudby
ponejprv užito při tomto veřejném cvičení a
sice při cvičeních prostných – rej odbývána
ještě bez hudby. Obé, rej i cvičení prostná,
byla přizpůsobena rozsáhlé, tenkrát
částečně stromy obroubené místnosti na
dotčeném ostrově, kde mohly vyniknout jen
massy a kde jednoduché útvary a pohyby
velkým množstvím cvičenců precisně
provedené musily učiniti dojem žádoucí. Za
routo příčinou súčastnili se jak reje, tak cvičení prostných veškeří činní členové v úplném kroji spolkovém; dále
převládaly při reji útvary šiků a proudů dvoj- i trojčlenných vedle šestistupu, kdežto dvojstupu použito pouze při
závitech a kruzích poklusem provedených: konečně pro cvičení prostná zvoleno postavení mezerní, odčítáni první
a druzí a obratem jedněch utvořeny mimo řady čelní též příční aneb boční, tak že jednoduché pohyby paží
(skrčení a trčení) a měny postojů (stoj spatný, výpad, dřep) poskytly pohled mohutného vlnění, jehož pestrost
zvýšena ještě tím, že první měli kajdy přes ramena zavěšeny, kdežto druzí byli do nich oblečení.
Tato cvičení prostná, čtyřdobá, byla provedena pomocí dvou ukazovatelů, při hudbě, bez velení...“
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ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL KERHARTICE

T.J. SOKOL RADHOŠŤ

Cvičební hodina v Kerharticích
T.J. Sokol Kerhartice připravil ukázkovou cvičební hodinu
pro veřejnost a především pak pro rodiče a prarodiče dětí
navštěvujících cvičení v místní tělocvičně. Úvodem
předvedly svou šikovnost na překážkové dráze předškolní
děti pod vedením Jany Fišerové, pěkné vystoupení zakončily
skladbou s vodními válci. Školní děti vedené sourozenci
Horníčkovými a Pavlem Burešem si připravily sestavu
s kruhy a švihadly, na závěr zacvičily na bradlech, švédské
bedně a žíněnkách. Tělocvičnu rozezněly rány holemi
mladých florbalistů a akrobacii na koloběžkách ukázalo pět
šikovných chlapců. Závěrem vystoupila talentovaná
Veronika Jenstchke, která si připravila na nasvíceném pódiu
za doprovodu hudby cvičení na zavěšené stuze.

Tělocvičná jednota Sokol Radhošť vás zve do Radhoště na

soKOLNÍ VÝLET KOLEM
.

.

.

.

.

.

tentokrát

OKOLO RADHOŠŤSKÉHO ZVONU
AKCE PRO VEŘEJNOST BEZ ROZDÍLU VĚKU

PŘIJĎTE POBEJT
TĚŠÍME SE NA VÁS, BUDETE SPOKOJENI
Dušan Tesař
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T.J. SOKOL NASAVRKY

T.J. SOKOL PARDUBICE I
PARDUBIČTÍ PŘEDŠKOLÁCI SKLÁDALI
ČARODĚJNICKÉ UČŇOVSKÉ ZKOUŠKY
27. 4. 2017, tři dny před sletem čarodějnic, se do
pardubické sokolovny dostavila místní čarodějnice se svými
pěti učnicemi, aby pomohly předškolním dětem složit
čarodějnické učňovské zkoušky. Po úvodní rozcvičce
čarodějnice děti rozproudila v počátečním reji. Následovalo
plnění úkolů: děti vařily čarodějné lektvary, házely
škrpálem, podlézaly koště a pak se na něm proletěly.
Nakonec procházely temným lesem. Děti splnily všechny
úkoly na jedničku a čarodějnice jim poblahopřála a předala
jim Osvědčení o složení čarodějnické učňovské zkoušky.

Patří zde poděkovat jak cvičícím, tak cvičitelům za jejich
šikovnost a pracovitost. Do Sokola v Kerharticích dochází na
70 pravidelně cvičících dětí. Fotografie je možné shlédnout
na stránkách fotky.kerhartice.com.
Daniel Rössler
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Lenka Pařízková

Štít města Pardubic
Organizátoři volejbalového “Štítu města Pardubic” to mají u
Svatého Petra skutečně asi “dobrý”. Posledních čtrnáct
dubnových dnů před turnajem připravovali volejbalisté a
volejbalistky kurty a vlastní turnaj probíhal, navzdory
původním předpovědím počasí, za příjemného slunečného
počasí. Sjela se již tradičně kvalitní konkurence jak v soutěži
žen i mužů. Bohužel se však nedostavilo několik mužských
týmů - chlapi prostě „vyměkli“.
Vítězství v kategorii žen vybojoval Sokol Česká Třebová,
druhé byly ženy Bohemians Praha a třetí Žižkov Praha.
Domácí ženy složily dvě družstva, která se umístila na
čtvrtém, potažmo pátém místě.
Mezi muži potvrdili pozici favorita Agresivní Lachtani ze
Šumperka. Druhé místo patřilo týmu Racek (Praha), třetí
potom týmu Letohradu. Domácí muži skončili čtvrtí.
Turnaj uspořádali sokolové s podporou magistrátu města
Pardubic, konal se 32. ročník v soutěži mužů a 35. ročník
v soutěži žen.
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se vydařil, děti závodily a tancovaly. Již se těší na příští
rok, kdy se opět budou moci obléknout do masek.

Kateřina Straková
volejbal - Sokol Pardubice I

T.J. SOKOL ROVEŇ

T.J. SOKOL LUKAVICE
26. 3. 2017 pořádala T. J. Sokol Lukavice, jako každý
rok, dětský karneval. Letos si na něj pozvali
moderátora a malířku, která malovala dětem na
obličeje pěkné masky. Děti měly možnost si koupit
lístky do tomboly, která byla bohatá na ceny. Karneval

Významné ocenění pro oddíl florbalu!
Tým mužů oddílu florbalu T.J. Sokol Roveň byl 29. 4. 2017
na Valné hromadě Sokolské župy Východočeské-Pippichovy
oceněn Pamětním listem ČOS a malým dárkem. Toto
ocenění je „poděkováním za výborné sportovní výsledky a
vzornou reprezentaci sokolského hnutí.“ Ocenění přímo
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v sokolovně Na Olšinkách přebírali oba hrající trenéři
M. Nečesaný a P. Vinař a společně s nimi opory týmu
V. Procházka a V. Zeman.
Rok 2016 pro nás byl dosud nejúspěšnější v celé historii
oddílu florbalu. Mezi největší úspěchy, kterými si Sokol
Roveň tak významné ocenění vysloužil, patří cesta za
3. místem mezi sokolskými týmy v celé republice. Nejprve
jsme v únoru 2016 vyhráli Župní turnaj v Jevíčku, ze kterého
jsme postoupili na Oblastní přebor Západ do Prahy. Odsud
jsme díky 2. místu postoupili až na Přebor ČOS, kde jsme
v květnu 2016 vybojovali zmíněné 3. místo.
Dalším senzačním úspěchem pak bylo vítězství na
dvoudenním celorepublikovém amatérském turnaji
v České Třebové v květnu 2016. Velmi cennými úspěchy
z roku 2016 jsou také turnajové výsledky z Holic, kde jsme
na Velikonočním turnaji (duben) vybojovali 1. místo a na
Vánočním turnaji (prosinec) 2. místo.
V sezoně 2016/17 přidal tým mužů úspěch v dlouhodobé
soutěži - Holické florbalové lize. Po základní části skončil
v tabulce na 2. místě a stejné umístění nakonec uhrál i v
play off. Navíc se nám znovu podařilo postoupit mezi
4 nejlepší sokolské týmy na Přebor ČOS do Prahy.
Součástí oddílu florbalu T.J. Sokol Roveň je také tým
talentovaných žáků/dorostenců, kteří v sezoně 2016/17
vyhráli Holickou florbalovou ligu starších žáků.

Oblastní přebor západ - Praha (květen 2016) - 2. místo

Oblastní přebor západ - Praha (duben 2017) - 2. místo

Celorepublikový turnaj amatérů Česká Třebová (květen
2016) - 1. místo
Horní řada zleva: Tomáš Chocholouš, Petr Steiner, Jan Ptáček, Michal
Vinař, Pavel Vinař, Ladislav Štěpánek, Luděk Vach
Dolní řada zleva: Vít Procházka, Jan Hejtmánek, Václav Buben, Michal
Dušek (brankář), Vojtěch Zeman, Michal Nečesaný

Velikonoční turnaj Holice 2016 - 1. místo
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Valná hromada Východočeské (Pippichovy) župy 29. 4.
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í

Pořadí dalších nejúspěšnějších hráčů:
2. František Vrána z ŠK Staré Město…………….13 b.
3. Pavel Hrubeš z TJ Lanškroun ……………….12 b.
4. Martin Šmajzr z ŠK Ústí n. O. ………………..11 b.
5. Aleš Jedlička z 2222 ŠK Polabiny PU ……….10,5 b.
6. Pavel Strašil z ŠK 1921 Zábřeh ………………10,5 b.
7. Aleš Hácha z ŠK Zikuda Turnov ..…….……..10,5 b.
8. Pavel Holásek z ŠK Ústí n. O …………………10,5 b.
9. Martin Handl ze Spartaku Adamov…………… 10 b.
10. Jan Kolomazník z TJ Sparta Kutná Hora .……. 10 b.
Nejčastějším účastníkem našeho turnaje je Jaroslav Volf
z ŠK Ústí n. O., který se zúčastnil již po 32.!!!
Nejstarším účastníkem byl Jiří Vařeka z ŠK Loštice – roč.
nar. 1933. Nejúspěšnějším z okr. Svitavy byl Milan Boháček
z ŠK Svitavy (na 14. místě) a z pořádajícího ŠO Městečko
Trnávka Michal Burian (na 45. místě).
Pořadatelé děkuji všem hráčům za perfektní a
bezproblémový průběh turnaje.
Pořadatelé zvlášť děkují všem sponzorům a dárcům, kteří
přispěli věcnými cenami i finančně, zejména obci Městečko
Trnávka, T.J. Sokol Městečko Trnávka, bez jejich štědrosti
bychom turnaj takového rozsahu nebyli schopni uspořádat.
Všechny příznivce, hráče i nehrající zveme na další – 34.
ročník – opět na „bílou sobotu“, tentokrát 31. března 2018.

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
Vyhodnocení 33. ročníku turnaje v bleskovém
šachu v Městečku Trnávce – 15. 4. 2017
33. ročník tradičních „Trnávských šachových bleskovek“
uspořádal šachový oddíl Sokola v Městečku Trnávce
v sobotu 15. 4. 2017 v sále Kulturního domu.
Účast byla velmi dobrá co do počtu i výkonnosti hráčů.
Z celkového počtu 98 zde hrálo 23 hráčů s hodnocením ELO
nad 2000, dále16 nad 1900, 12 nad 1800, 16 nad 1700 atd.,
celkem ze 30 různých oddílů.
Hlavním rozhodčím byl jako vždy Ing. Martin Šmajzr, hrálo
se opět švýcarským systémem na 16 kol a každý účastník si
od nás odnesl hodnotnou cenu. Vítěz navíc i pohár starosty
Sokola Městečko Trnávka Mgr. Vlastimila Stenzla.
Vítězem a současně obhájcem loňského ročníku, tentokrát
již po 9., se stal Marian Sabol ze ŠK Vysoké Mýto se 14,5
body.

Za ŠO Sokol Městečko Trnávka : JUDr. Miloš Izák,
jednatel ŠO a ředitel turnaje

Mladí fotbalisté Sokola M.Trnávka bojovali
v přebornickém turnaji ČOS
Po tříleté pauze uspořádala komise kopané ČOS Přebor ČOS
v malé kopané starších žáků. Pořadatelství se tentokrát
zhostila T.J. Sokol Chotyně. Turnaj se konal ve sváteční den
v pondělí 8. 5. Jedním z cílů turnaje bylo vybrat družstvo,
které by reprezentovalo ČOS na mezinárodním turnaji
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v Polsku. Kromě domácích se do turnaje přihlásila ještě
družstva Sokola Dolní Beřkovice-Litoměřicko a Sokola
Dobřív-Rakovnicko. Za naši župu se zúčastnilo družstvo
Sokola Městečko Trnávka. Protože Chotyně se nachází až za
Libercem, bylo třeba vyjet už v neděli, a to hned po
mistrovském zápase. Hned po příjezdu si kluci ještě
vyzkoušeli pažit fotbalového hřiště v Chotyni a potom již
následovala družba s místním týmem, který stejně jako my
přespával v sokolovně.

Turnaj byl zahájen slavnostním nástupem, kterého se
zúčastnil také hejtman Libereckého kraje a potom již
vypukly samotné zápasy. Hrálo se na 2 hřištích, každý
s každým. Výkonnostně na tom byly celky domácí Chotyně a
z Dolních Beřkovic lépe a zaslouženě si zahrály finále,
ve kterém vyhrál domácí celek. Trnavští borci si to rozdali o
třetí místo s celkem z Litoměřicka, kterému v prvním utkání
podlehli. Ve druhém zápase si už ale hru i výsledek pohlídali
a ukázali velkou vůli po vítězství, která jim přinesla třetí
místo.
Na tomto místě je třeba klukům poděkovat za velmi dobrou
reprezentaci našeho Sokola i naší župy, protože během
dvou dnů i v nekompletní sestavě odehráli pět těžkých
zápasů, a nechali na hřišti všechny síly. Radost ze třetího
místa a možnost pro čtyři z nich zúčastnit se mezinárodního
turnaje tak podpořila dobrou náladu při zpáteční cestě.
Vlastimil Stenzl

Předletovou soutěž ve florbale uspořádala
T.J. Sokol Městečko Trnávka

týmy, tím se ale na druhou stranu uvolnil časový prostor pro
všechny účastníky, kteří si hry náležitě užili. Jednalo se o
otevřenou soutěž, kde sokolské barvy reprezentoval celek
domácích a celek Sokola Velké Opatovice.

Stejně jako v předešlých ročnících turnaj proběhl ve
sportovní hale v Městečku Trnávce, která sice nenabízí
možnost hrát na maximální ploše, ale i v počtu 4+1 hráčů
v jednom týmu bylo možné vidět takřka plnohodnotné
florbalové zápasy. Na tomto místě je třeba poděkovat
florbalovému oddílu Sokola Pardubice za zapůjčení
mantinelů, které také přispěly k úrovni turnaje.
V základní části se hrálo systémem „každý s každým“ na
2x12 min. Konečná tabulka potom určila soupeře do
souboje o 3. místo a finálového zápasu. Již od prvních
soubojů bylo zřejmé, že nejlepší florbalové výkony podávalo
družstvo GUNNERS LANŠKROUN, které si i ve finále podruhé
poradilo s celkem SUŠICKÝ ŠESTIKILO z Moravské Třebové,
když zvítězilo 4:2. O třetí místo si to rozdali hráči domácího
Sokola BK Městečko Trnávka s družstvem FBK GLADIATORS
SPEŠOV. Domácí se vypjali k výbornému výkonu a
zaslouženě zvítězili 7:4
Kromě celkového pořadí družstev pořadatelé při
slavnostním vyhlášení ocenili také nejlepšího gólmana
turnaje, kterým se stal Jakub Novák z domácího Sokola.
Nejlepším hráčem byl potom oceněn Martin Šenk
z vítězného družstva, který během turnaje nastřílel
17 branek.
Celý turnaj proběhl v pohodové atmosféře, bez zranění,
k čemuž dopomohl také kvalitní výkon hlavního rozhodčího,
kterým byl Vlastimil Stejskal.
Organizátoři tímto děkují všem, kteří se na přípravě turnaje
podíleli a také OS ČOS za finanční příspěvek, sady medailí
pro družstva na 1.-3. místě a účastnické diplomy pro hráče.

Celkové pořadí:

Dne 6.5. uspořádal florbalový oddíl T.J. Sokol Městečko
Trnávka již 3. ročník turnaje Florbal Cup 2017. Tento ročník
byl zařazen do seriálu předsletových sportovních soutěží,
které jsou organizovány OS ČOS. Soutěže se zúčastnilo
nakonec 5 týmů (42 hráčů), které hrají amatérské soutěže
na pomezí Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského
kraje. Bohužel na poslední chvíli odřekly účast některé další
- 17 -

1.
2.
3.
4.
5.

GUNNERS Lanškroun
Sušický ŠESTIKILO Moravská Třebová
T.J.Sokol FBK Městečko Trnávka
FBC Gladiators Spešov
T.J. Sokol Velké Opatovice
Vlastimil Stenzl

a samozřejmě vedoucí
souboru Stáňa Sejkorová
a poděkování patří i osvětlovači a mistrovi zvuku Mariánu
Rohlíkovi. Všichni si zaslouží úctu za poctivou práci na úkor
svého volna, bez které by se
tento soubor úspěšný svými
vystoupeními v Čechách a často
i v zahraničí neobešel.
Diváky často potleskem a
hlasitými projevy odměňovaný
koncert byl svědkem zapálení
pěti svíček na dortu, které na úplném závěru společně
sfoukli mladí umělci.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Pět let DFS Sejkorky

V neděli 14. května oslavil více jak
sedmdesátičlenný Dětský folklorní
soubor SEJKORKY ze Sokola
Slatiňany 5. výročí od svého
založení koncertem ve slatiňanské
sokolovně. Sejkorky se svými hosty (Národopisný soubor
FORMANI a nejmladší ze souboru BONIFANTES Pardubice) Sokol Slatiňany přeje SEJKORKÁM do další práce hodně
se představili před vyprodanou sokolovnou, přestože ve úspěšných koncertů, potěšení z práce a divákům hodně
stejnou dobu ve Slatiňanech probíhaly další dva koncerty. V kulturních zážitků.
kostele sv. Martina koncertovala sólistka Národního divadla
a držitelka Thálie Emma Hubáčková a na zámku byl Májový
koncert Jany Sychrovské.

Nejmenší Sejkorky

Oslavenci pojali Představení
vtipně jako televizní přenos,
který uváděly Saskia Burešová
a Alexander Hemala v podání
mladého Jana Pachola a
nechyběl
ani
Večerníček,
kterého ztvárnil Dušan Dorazil.
V rámci oslav soubor vydal a během koncertu pokřtil nový
zpěvníček písní z repertoáru souboru "SEJKORKY ROK
CELIČKÝ ZPÍVAJÍ PÍSNIČKY". Písně do zpěvníčku vybrala
zakladatelka a vedoucí souboru Stáňa Sejkorová, obálku,
ilustrace, texty a notový rukopis s velkým vkusem
vypracovala Kateřina Jozifová v grafické úpravě Tomáše
Vaňka.
V závěru vystoupení byli kytičkou
odměněni za práci s folklorní
mládeží
primáška
Jiřina
Pražáková, autorka zpěvníčku
Kateřina Jozifová, lektorka Zdena
Pacholová, autorka a švadlena
všech kostýmů Zdena Chalupová
– Vaňkátová,
primáška
Formanů Helena Kohoutková

Čert a káča – starší Sejkorky

Křest zpěvníčku "SEJKORKY ROK CELIČKÝ ZPÍVAJÍ PÍSNIČKY"
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Nejmenší z Bonifantes Pardubice

Národopisný soubor Formani

Závěr vystoupení – Sejkorky a Stáňa Sejkorová
Mirek Lebduška
Foto Jaroslav Prodělal

Kalendář sokolských výročí.
Červen:
2.6.1934

zemřel v Praze JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce sokolské
v letech 1892 až 1931.

18.6.1882

byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení M. Tyrše.

21. 6. 1939

vstoupil v platnost výnos říšského protektora o zavedení Norimberských zákonů v ČSR.

28. 6. 1914

úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu (první sv. válka).

29. 6. 1914

se narodil Rafael Kubelík, český dirigent († 11. srpna 1996)

27.-30.6.1912 se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně prvním sletem Svazu
slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí založení Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47 000 m2, mělo 10624
značek, tribuny pojaly 100 000 návštěvníků a byly během sletových dnů několikrát zaplněny. Seřazovací plocha
měla 28 200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných prostných mužů a žen vystoupilo 11000 mužů a 5000 žen.
Na sletu cvičili také sokolové z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet
zahraničních účastníků přesáhl 6000. VI. Všesokolský slet se stal velkou manifestací slovanských národů
v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou slavností té doby na světě.
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JUDr. Jindřich Vaníček
se narodil 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (Martinický palác) v
chudé rodině jako nejmladší z pěti dětí. Vystudoval malostranské gymnázium a
právnickou fakultu a v roce 1898 získal titul JUDr. Roku 1910 si otevřel vlastní
advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně. V šestnácti letech vstoupil do
smíchovského Sokola a o dva roky později byl přijat mezi cvičitele. V letech 1892 –
1930 byl náčelníkem ČOS. Připravil a vedl šest sokolských sletů. Věnoval se šermu,
boxu, veslování a dalším sportům. Po vzniku ČSR pracoval jako přednosta výchovného
odboru Ministerstva národní obrany a s Josefem Scheinerem v červnu 1919 organizoval
ozbrojenou podporu Slovenska proti Maďarům. Měl velkou autoritu, byl oceňovaný pro
obětavou, nadšenou a poctivou práci ve prospěch Sokola i celého národa. Na jeho počest
byla r. 1934 pojmenována Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Zemřel v Praze 2.
června 1934.

ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.
Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu Word a
fotografie v JPG, neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek, samostatně
fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma Calibri nebo Ariel,
velikost 10 .

POZOR! Vždy musí být uveden autor.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu a lebduska.mir@seznam.cz. Jakékoliv jiné
úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 6. 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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