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 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 je možné si objednat a vyzvednout známky na valné hromadě župy.
 Valné hromady tělocvičných jednot.

Žádáme jednoty, které ještě nezaslaly dokumenty ze svých valných hromad, aby tak učinily co nejdříve.
 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. Jednoty, které jsou pojištěny v rámci hromadného pojištění sjednaného župou, obdržely
v těchto dnech faktury k úhradě pojistného za další pojistné období emailem. Originály faktur budou
připraveny na k vyzvednutí na valné hromadě župy.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Vážené sestry a bratři,
V tomto měsíci proběhla valná hromada Vás náčelnic a náčelníků z jednotlivých jednot. Bohužel musíme konstatovat, že
přijelo pouze 11 náčelníků a 16 náčelnic z 65 jednot. Hlavním bodem byl XVI. Slet a představení skladeb, které
nacvičujeme. Představili se i vedoucí jednotlivých skladeb a stručně popsali co vše je ke každé skladbě potřeba. Vedoucí
budou na podzim pořádat nácvičné srazy pro cvičitele v jednotách. Krajský slet bude v Pardubicích 9. 6. 2018. Objednávka
na náčiní a oblečení bude uzavřena 15. 6. 2017, proto nezapomeňte si včas vše zajistit. Průběžně Vás budeme informovat,
co nového k sletu budete potřebovat.
Hodnotili jsme i loňský rok co se povedlo a co ne. Každá jednota měla možnost všechny pozvat na své akce, která
připravují. 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 pořádáme 6. 5. závody v lehké atletice v jednotě Ústí nad Orlicí, kam se svými svěřenci můžete přijet si zasoutěžit.
Výzva na jednoty:
Vážená sestro starostko, Vážený bratře starosto,
nácvik sletových skladeb se již připravuje a členky a členové náčelnictva, kteří mají nácvik jednotlivých skladeb na
starosti, v současné době absolvují ústřední secvičné srazy.
Prozatím bohužel projevilo zájem o nácvik skladeb velmi málo tělocvičných jednot, a proto se na Vás obracíme s výzvou,
abyste ještě jednou prověřili možnosti a chuť Vašich cvičitelů a cvičenců zúčastnit se vystoupení na XVI. Všesokolském
sletu a urychleně nám poslali zpět seznam skladeb, které se budou ve Vaší jednotě nacvičovat. Pro zjednodušení, jsme
Vám zaslali tabulku, se seznamem skladeb, které se nacvičují v naší župě.
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Doplněnou tabulku zašlete prosím obratem zpět na adresu naší župy, případně na náčelnici nebo náčelníka
(kancelar@zupa-pippichova.eu, nacelnice@zupa-pippichova.eu, v.pilar@centrum.cz) .
Pevně věříme, že se nám díky Vašemu úsilí podaří získat pro nácvik sletových skladeb další cvičence a tak důstojně (ne
s hrstkou cvičenců) oslavit 100. výročí založení republiky.
Název skladby

Vedoucí

e-mail

telefon

Méďové

Lenka Šedivá

le.sediva@seznam.cz

608 333 703

Noty

Jana Volková

jvolkova@seznam.cz

724 833 367

Cirkus

Světlana Pilařová

nacelnice@zupa-pippichova.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

Borci

Vlastislav Pilař

v.pilar@centrum.cz

724 709 598
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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

Zástupci sportovních oddílů naší župy se sešli na valné hromadě konané ve stejném termínu jako VH OV.
Účastníci měli možnost získat aktuální informace o možnostech finanční podpory oddílů ze strany župy a OS
ČOS. Živě se diskutovala také témata spojená s personálním zabezpečením chodu oddílů, úrovní jednotlivých
soutěží, práce s mládeží aj. Všichni se shodli na potřebě vzájemné informovanosti a uvítali možnost uspořádání
dalších setkání.
Vlastimil Stenzl
předseda ŽOS (župního odboru sportu)
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Zúčastnil jsem se konference s tímto názvem v Praze 20. dubna. Účast zhruba 1000 lidí naznačila, že
toto téma zajímá jak spolky, tak i starosty malých obcí, kde spolky jsou zpravidla nositeli vesnického
života.
Pokud někdo čeká změny v zákoně, nedočká se. Konference se konala na popud starostů obcí
z Vysočiny, kde byl ministr Babiš na návštěvě a tři hodiny tam byl seznamován, jaký dopad má EET na
spolky a potažmo na život v obcích. Zde řada spolků omezuje svoji činnost, snižuje počet zábav a plesů
atd., protože se bojí EET a chtějí se vejít pod limit tržeb 175.000. Ona totiž obsluha pokladny je
jednoduchá, ale ne pro lidi, kteří např. čepují pivo na plese jednou za rok. Kromě toho pokladna sice
stojí jen pár tisíc, ale pokud je na plese např. 5–6 prodejních míst, tedy 5-6 pokladen, už jsme na 35.000
kvůli několika akcím za rok.
Zástupci ministerstva financí a Finanční správy podrobně vysvětlili, proč EET i pro spolky. Hlavně proto,
aby hospody individuálních majitelů měly stejné podmínky jako hospody a občerstvení provozované
spolky. A proto, že vzniká řada pseudospolků a klubů s cílem vyhnout se EET. Na tradice, neziskovost,
dobrovolnou práci zdarma se nebere zřetel.
Při zavádění EET se zjistilo, že v Česku je velmi mnoho nejasností v pojmech. Proto jedním z hlavních
témat konference bylo: Co je to podnikání, co je veřejně prospěšný spolek, co je hlavní a co vedlejší
(podnikatelská) činnost spolků. Hlavní činnost totiž nepodléhá EET. V tomto smyslu je rozhodující, co
má spolek ve svých stanovách. Příklad: kdo tam má jako jednu z hlavních činností pořádání kulturních
akcí nebo závodů, pak vstupné na tyto akce EET nepodléhá. Pokud spolek tuto činnost ve stanovách
nemá, pak i vstupné podléhá EET. Co to je podnikání, to upravuje především § 420 Občanského
zákoníku. Dle něj je to „soustavná činnost za účelem dosažení zisku“. Jenže: Co to je soustavná činnost?
Na konferenci bylo řečeno, že 10 právníků bude mít 10 názorů. Neshodnou se ani úřady. Pro některý je
soustavná činnost i taková, která se koná pravidelně 1x za rok, třeba pouťová zábava (živnostenský
úřad na jednom malém městě), pro jiný není pravidelná činnost ani 4 akce za rok (finanční úřad
v tomtéž městě). Nikdo ani přesně neřekne, co to je drobné podnikání spolků. Náměstkyně MF ČR
požadavky na přesnost pojmů smetla ze stolu prohlášením, že „život je pestrý a nelze vše upravit
zákony“. Proto Finanční správa stanovila pro spolky limit příjmů z vedlejší činnosti 175.000 Kč. Pokud
ho spolek překročí, pak se musí v dalším roce přihlásit k EET. A pozor: do 175.000 se nepočítá jen prodej
občerstvení, ale také příjmy od sponzorů, z nájmů a půjčovného, z poskytnutých služeb atd. Je možné,
že tento limit se někdy změní, protože jeho výše a výpočet byla dalším z hlavních témat konference.
Na konferenci vystoupili i zástupci malých obcí, mnoha spolků, Svazu měst a obcí, Svazu restaurací atd.
Otázek a návrhů bylo mnoho, byly velmi různorodé a nelze je ve stručnosti postihnout. Kdo má zájem,
nechť se podívá na www.etrzby.cz. Najde tam kompletní prezentaci přednášek, video z konference i
řadu otázek a odpovědí. Ovšem jednoznačná pravidla tam nezazněla, naopak jsme se dočkali rady, že
můžeme vymyslet jakékoliv řešení a jejich obhájení před úřady je pak otázkou osobní odvahy! Osobně
se domnívám, že větší spolky by měly této věci věnovat pozornost. V ČR již proběhlo 42.000 kontrol na
dodržování EET, takže nelze spoléhat, že zrovna k nám kontrola nedojde. Stačí, aby ji pozval kdokoliv
z „přejících“ spoluobčanů, např. ten, kterému vadí hluk při zábavě.
Jindra Kalous
starosty župy
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Vážené sokolské župy, vážené náčelnice, vážení náčelníci,
obracím se na Vás s prosbou znovu podpořit oslavy mezinárodního Olympijského dne na desítkách míst
po celé České republice, a to ve středu 21. června 2017. V loňském roce se nám podařilo díky
spolupráci s lokálními pořadateli rozběhat přes 50 tisíc lidí. Myšlenka, že uspořádáme největší běžecký
den v České republice, se stala realitou a my se už těšíme, jak na ni s Vaší navážeme i v roce letošním.
Děkuji Vám za přeposlání informací.
Konkrétně se jedná o uspořádání lokálního - bronzového T- mobile běhu. Do začátku května je nutné
konání běhu a místo přihlásit. (čím dříve, tím lépe - déle je běh propagován)
Co je Bronzový běh? Bronzový závod (stručně): libovolný počet účastníků, lze pořádat mini běžecké
závody pro děti, děti startovné zdarma, děti dostanou pamětní list a drobný dárek, hlavní závod
jednotný start na výstřel v Radiožurnálu. Startovné 100 Kč včetně DPH (60,- Kč za každého běžce
zůstává
pořadateli,
20,Kč
putuje
na
centrální
organizaci
projektu,
20,- Kč je příspěvek na Olympijskou nadaci). Výsledná čistá odměna pořadateli bude ponížena o 15 %
DPH ze startovného. Vyúčtování je formou faktury nebo DPP.
http://sokol.eu/obsah/7347/t-mobile-olympijsky-beh-2017-projekt-ceskeho-olympijskeho-vyboru-vespolupraci-s-ceskou-obci-sokolskou
V roce 2016 Bronzový běh pořádaly sokolské jednoty:
T. J. Sokol Strážná u Lanškrouna
T. J. Sokol Kunvald, účast 48 běžců
T. J. Sokol Velké Bílovice, účast 50 běžců T. J. Sokol Horní Jelení, účast
86 běžců T. J. Sokol Kamenice u Jihlavy, účast 206 běžců, z toho 170 dětí.
V Kamenici u Jihlavy se Bronzového běhu zúčastnilo nejvíce dětských běžců
z celé ČR. GRATULUJEME!
Děkujeme všem pořadatelům za výbornou prezentaci Sokola. Bude nás v letošním roce více?
V případě dotazů mne prosím kontaktujte.
Těším se na spolupráci a běhu zdar!
S pozdravem
Mgr. Věra Nosková
propagace ČOS
Česká obec sokolská
Újezd 450/40, Tyršův dům, 118 01 Praha 1
tel: (+420) 257 007 255
tel: (+420) 602 848 220
e-mail: vnoskova@sokol.eu
www.sokol.eu
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ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL CHRAST
DĚTSKÝ KARNEVAL V CHRASTECKÉ
SOKOLOVNĚ
V sobotu 11. 2. 2017 pořádal Sokol Chrast již druhým rokem
dětský karneval. Sokolovna byla opět pořádně plná, protože
přišlo téměř 130 dětí se svými dospělými doprovody.
Při karnevalovém reji jsme se společně naučili několik
tanců, zasoutěžili si a samozřejmě nechyběla rozcvička.
Každé dítě si domů odneslo dárky od našich sponzorů a
některé i ceny z tomboly. Vyhlásili jsme a odměnili
nejmladší a nejstarší děti, které přišly v karnevalové masce
a tři nejhezčí masky. Děkujeme všem našim sponzorům a
spolupracovníkům, bez kterých by se karneval nemohl
uskutečnit. Karneval byl moc fajn a tak třeba zase za rok na
viděnou.
Markéta Bendová a Jana Steklá
foto Tomáš Benda
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T.J. SOKOL SLATIŇANY

T.J. SOKOL NASAVRKY

Basák Ondra Sejkora

S KONTRABASOVÝM OKTETEM

S FORMANY NA SLATIŇANSKÉM POZASTAVENÍ

Se slatiňanským Sokolem je úzce spjatý mladý, hudebně a
pohybově talentovaný tanečník, zpěvák muzikant a
především kontrabasista br. Ondřej Sejkora. Je
členem Národopisného souboru FORMANI a jedním ze
zakládajících členů DFS SEJKORKY, který založila a vede jeho
maminka ses. Stáňa Sejkorová. Přes jeho mládí má za
sebou nepřeberné množství tanečních a hudebních
vystoupení na různé nástroje se sokolskými folklorními
soubory. Během studia na konzervatoři vzrostl zájem o jeho
sólová i společná vystoupení s různými uměleckými tělesy.
Nyní končí studium na Konzervatoři Pardubice u profesora
Mgr. art Františka Machače a Radka Pokorného. Hře na
kontrabas se věnuje od jedenácti let.
Jeho některé úspěchy: 2. místo na Mezinárodní
kontrabasové soutěži Františka Simandla v Blatné u Plzně
v roce 2012 1. místo a titul Laureáta na Mezinárodní
soutěži PRO Bohemia v Ostravě v roce 2013 a 2. místo v
roce 2015 a 1. místo na Mezinárodni soutěži Františka
Černého a Jana Geissla v Holicích v roce 2016, 1. místo a
absolutní vítěz na Mezinárodní kontrabasové soutěži
Františka Simandla v Blatné u Plzně, 1. místo a speciální
cena na Mezinárodní kontrabasové soutěži K. D. von
Dittensdorf v Banské Bystrici. Dále se účastnil soutěže
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mladých interpretů v Ostravě, kde získal možnost
vystoupit sólově s Janáčkovou filharmonii Ostrava.
V poslední době jsme ho mohli
vidět
v koncertním
sále
pardubické radnice na jeho
absolventském koncertě jako
sólistu, se svým kontrabasovým
kvartetem „ BUMBLEBASS“ a
s kontrabasovým
oktetem.
Představil se jako zkušený
muzikant a jeho vynikající
projev,
často
předvedený
s vtipem byl po zásluze bouřlivě
oceněn diváky.
NA ABSOLVENTSKÉM KONCERTĚ

Ondra byl přijat na Akademii múzických umění v Praze, kde
po prázdninách bude pokračovat ve studiu (mám však
podezření, že tam bude vyučovat).
Další Ondrův úspěch je cesta za Velkou louži, kde dostal
příležitost poměřit své síly s 21 kontrabasisty z celého světa,
kteří mají možnost se zúčastnit celosvětové, mezinárodní
soutěže v Dantonu v Severním Texasu.
Slatiňanský Sokol je na svého kamaráda br. Ondru hrdý a
přeje mu velké úspěchy i nadále.

NA SLETU JAKO VLAJKONOŠ A V PRODANÉ NEVĚSTĚ

T.J. SOKOL PARDUBICE I
Sokol zvládl
záchranářské drama
a udržel Superligu i pro příští sezónu
Sérii play down mezi Pardubicemi a Libercem musel
rozseknout až rozhodující sedmý zápas. Ten nakonec lépe
zvládli Východočeši, kteří se zejména díky skvělé první
třetině radovali z vítězství 7:5. Nejvyšší florbalová soutěž se
tak bude ve městě perníku hrát i příští sezónu.
Pardubičtí florbalisté vstoupili do rozhodujícího duelu
znamenitě. Koncentrovaný výkon v defenzivě a produktivita
v útoku poslaly Sokol po úvodní dvacetiminutovce do
vedení 3:0. Na začátku prostřední části se Liberec dostal
zpět do hry, když proměnil dvě nabídnuté přesilové hry. Po
celý zbytek utkání se ale domácí dostali pouze na rozdíl
jedné branky. Vždy, když se dostali na dostřel, skóroval opět
Sokol, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Severočeši
nedokázali vyrovnat ani v závěrečné hře se šesti hráči v poli,
a tak udělal definitivní tečku za sérií pardubický útočník Ivo
Teichman, který vsítil sedmou branku Pardubic do prázdné
liberecké svatyně.
I sedmý zápas série nabídl velmi dramatickou a atraktivní
podívanou, ke které aktérům pomohla fantastická kulisa v
hale. Domácí příznivce doplnil i početný tábor fanoušků
Sokola, který se staral o výtečnou atmosféru po celý
rozhodující souboj. Po vítězství 7:5 se tak pardubičtí
florbalisté radují z výhry 4:3 na zápasy a také superligové
záchrany, naopak Liberec čeká náročná a nevyzpytatelná
baráž.

Komentář trenéra FBC Liberec Jana Krále: „Dnešek rozhodl
Mirek Lebduška bohužel pro nás strašidelný vstup do zápasu. Manko jsme už

VE SLOVENSKÉ LIKÁVCE A V SLATIŇANSKÉ SOKOLOVNĚ
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nedotáhli, i když chybělo opravdu málo. V celé sérii byly
Pardubice asi o kousek lepším týmem a zaslouženě vyhrály.
Děkujeme fanouškům obou týmů za skvělé povzbuzování.
Dnešní atmosféra neměla chybu.“
Komentář trenéra Sokol Pardubice Milana Koubka: „Celá
série byla hodně vyrovnaná a krásná. Pro nás končí vítězně
a myslíme, že zaslouženě. Pro naše mladé hráče jsou to
cenné zkušenosti, které určitě zúročí v budoucnu. Dneska
chci poděkovat nejlepším divákům v republice, kteří neváhali
a přijeli nás podpořit. Díky moc!! Liberci přejeme do baráže
hodně štěstí a věřím, že s takhle kvalitním týmem extraligu
udrží. To už je vše, teď jdeme slavit, protože jsme opět
extraligoví.“
Jakub Burian
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na
facebook.com/sokolpardubice.

Jarní seminář karate 2017
Hanušovice, 4. - 5. a 11. - 12. března 2017
Jako každý rok, tak i letos, začátkem března začal
v Hanušovicích Jarní seminář Moderního sportovního
karate, který probíhal pod vedením mistra Miroslava
Zezulky, VI. Dan. První víkend jsme strávili cvičením ve
skupinách, kde nižší pasy procvičovali program 10 a 9 pod
vedením mistra Jana Radila, I. Dan, vyšší pasy pod vedením
mistra Martina Čipery, I. Dan a mistra Pavla Trunce, II. Dan
nacvičovali program 8 a 7 s využitím v bojových situacích.
Nejvýznamnější částí druhého víkendu byl turnaj, jemuž
však předcházela důkladná příprava, která probíhala
odděleně, dle jednotlivých technických stupňů. Po této části
již započal turnajový úsek s formami, ve kterém se členům
našeho oddílu velmi dařilo. To dokazuje následující tabulka
výsledků:
Tabulka umístění ve formách
Adam Knajbl
F°6 (Dan set)

1. místo

F°5 (Quinta set)

1. místo

F°4 (Quarta set)

2. místo

F°3 (Tertia set)

2. místo

F2° (Secunda)

2. místo

Dalibor Mrňávek
Ondřej Vachek

Jiří Michek
Nikola Novotná

vpravo mistr Adam Knajbl, II. Dan kope soupeře
Dalibor Mrňávek v úderu

vpravo

Neděle pak patřila turnaji ve sparingu a sportovním boji.
Kondice a štěstí z předešlého dne členy našeho oddílu
neopustila, ba naopak, umístění sesbírali ještě o něco více
než předchozího dne:
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Tabulka umístění ve sparingu a bojích
Adam Knajbl

MA (muži absolutní)

1. místo

Dalibor Mrňávek

MA (muži absolutní)

2. místo

Martin Goláň

MG (muži zelení)

3. místo

Jiří Michek

MG (muži zelení)

4. místo

David Puchoň

MO+MY (muži oranž. + žlutí)

2. místo

David Šulc

MO+Y (muži oranž. + žlutí)

1. místo

Nikola Novotná

FY+O (ženy žluté a oranžové)

1. místo

Younes Serbouti

M16 (muži žlutí pod 16let)

2. místo

Iveta Špačková

F16 (ženy žluté pod 16let)

2. místo

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Šibřinky 2017
Sobotní odpoledne 25.2.2017 bylo v sokolovně Na Skále ve
znamení Šibřinek. Jako každý rok se sešlo mnoho krásných
masek. Letos jsme měli rekordní účast 110 dětí, ke kterým
samozřejmě patřil doprovod rodičů a prarodičů. Děti celým
odpoledním programem provázela parta Mimoňů, která se
starala o spokojenost účastníků a rozdávání odměn za
splněné úkoly. Při skoro tříhodinovém maratonu cvičení,
her, tance a soutěží, byly k dispozici tradiční domácí zákusky
a občerstvení. Vrcholem dne byla hlavní cena v tombole dort v podobě Mimoně, maskota letošních Šibřinek, který
věnovali sponzoři – cukrárna Suk a starosta Sokola Ing.
Michal Kadlec. Závěrem děkuji všem účastníkům našich
Šibřinek za skvělou atmosféru, která na sále panovala. A
největší dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu celé akce.

Díky vynikajícím výsledkům se některým z nás podařilo
složit zkoušky na vyšší technický stupeň:
Tabulka nově získaných technických stupňů
11. kyu (druhý bílý pás)
Tomáš Nejezchleb
9. kyu (druhý žlutý pás)
David Šulc
9. kyu (druhý žlutý pás)
Younes Serbouti

pardubická výprava na Jarním semináři MSK 2017

Děkujeme za podporu našim sponzorům:
Jiří Michek

Město Pardubice
podporuje sport
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Lenka Strouhalová
náčelnice Sokolské všestrannosti
T.J. Sokol Česká Třebová

T.J. SOKOL RADHOŠŤ
Představení T.J. Sokola Radhošť
Radhošť je malá vesnička ležící mezi Vysokým Mýtem a
Holicemi, přes kterou vede vlakový koridor Praha Olomouc. Díky tomu je vynikající spojení kamkoliv
potřebujeme. Kolem vesničky meandruje nádherná řeka
Loučná, která je v poslední době znovu objevovaná vodáky.
Obec je prvně zmiňovaná už v listině krále Přemysla
Otakara II. z roku 1226. Dominantou je raně gotický kostel
sv. Jiří přestavěn barokně r. 1773, u něj dřevěná stupňovitá
zvonice patrně z poloviny 18. století. Kostel zde stával už ve
13. století. Dnes je hojně vyhledáván tzv. keškaři. Historie
obce je velmi bohatá. V současné době má okolo 160
obyvatel.

Sokol zde byl založen v roce 1919 z iniciativy místních
občanů. V prvním roce měla jednota 115 členů, tj. necelých
30 % (počet obyvatel ve vsi bylo bezmála 400). V roce 1924
byl zakoupen pozemek na stavbu sokolovny, která byla
slavnostně otevřena 6. července 1926. Okolní mnohem
větší vesnice nebyly v té době schopny takovou stavbu
zrealizovat. Činnost místní jednoty byla vždy velmi bohatá.
Jak kulturně a společensky, tak především sportovně.
Během války měli Němci v sokolovně sklad obilí.
V padesátých letech sloužila budova opět jako sklad obilí
místnímu státnímu statku. Po roce 1960 procházela
sokolovna různými rekonstrukcemi a veškeré činnosti byly
opět obnoveny. V 80. letech 20. století aktivita jednoty opět
stagnovala.
Po sametové revoluci v roce 1996 byla činnost opět
obnovena. Nejprve došlo k obnově pravidelného cvičení
dětí, později se k němu přidaly i ženy. Započala se sportovní
činnost, znovu se začaly pořádat taneční zábavy. Postupně
se kulturní akce stále navyšovaly, a to přinášelo
potřebu budovat zázemí pro veškeré aktivity. Objekt
sokolovny se začal nově upravovat. Došlo k rekonstrukci
sociálního zařízení, kuchyně, výčepu, ze sklepa pod jevištěm
byl vybudován sokolský klub. Byla položena nová dlažba ve
verandě a kamna na tuhá paliva byla nahrazena plynovým
vytápěním. Postupně stárnoucí vedení jednoty, které dalo
dobré základy jednotě, předalo svou vládu mladším
generacím, a tím přišla do jednoty i nová síla a odvaha.
Nejen že se stále přidává více akcí, ale budova dostává nový
vzhled. Vyměnila se střecha, okna a vstupní dveře. Část
sokolovny je zateplená a postupně se ji vrací nový kabát.
Mladí za to vzali pěkně ze všech sil. Přejeme jim, aby jim ten
elán vydržel a dokázali ho předat dalším.
V současnosti se jednota podílí na všech aktivitách obce a je
její nedílnou součástí. Při dnešním počtu obyvatel obce
jednota překročila počet svých členů oproti stavu při
založení, dnes sdružuje kolem 33 % obyvatel. Probíhá zde
pravidelné cvičení dětí, florbal, cvičení žen, jóga, sportovní
turnaje, turistika, cykloturistika, výlety, prázdninový pobyt
dětí. Mnoho kulturních akcí: společné novoroční koupání
v Loučné, dětský karneval, maškarní bál, oslava MDŽ,
pouťové slavnosti, květnové oslavy, dětský den, posvícení,
martinský pochod, rozsvěcení vánočního stromu, posezení
po adventním koncertu, vánoční posezení s občany, vánoční
zábava, silvestr. Sokolovna je hodně využívána i pro
soukromé oslavy – svatby, narozeniny apod. Při takovémto
množství aktivit v tak malé vesnici je jasné, že vše organizují
přibližně stále stejní lidé, jejich nasazení je úctyhodné a je
pochopitelné, že postupem času síly ubývají a dochází
k vyčerpání, přesto se ale činnost jednoty nezastavuje.
Mnozí obětují nejen čas, ale i své soukromí a navzdory
rodinným rozepřím se nevzdávají. Myslím si, že právě toto
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je potřeba nejvíce ocenit. Je to ten největší sportovní výkon,
nikdy nedostanou zlatou medaili, nikdy neuslyší bouřlivý
potlesk na stadionu, a přesto oni jsou ti vítězové, protože
skutečný odkaz zachování kultury národa přenášejí na svých
bedrech a předávají dál. Těmto lidem patří velký dík a nikdy
by se na ně nemělo zapomínat. Za naši jednotu děkujeme
Br. Uhlířovi, Stejskalovi, Šretrovi, Korábovi, ses. Haškové,
Korábové, že to rozjeli a br. Tesařovi, že to táhne dál a že
dokáže zmotivovat k pomoci i spoustu nečlenů, kteří nám
při aktivitách pomáhají.

Se sokolským Nazdar Hana Ochová
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Pro cyklisty jsou připraveny dvě trasy 63 a 43 km.
Tělocvičná jednota Sokol Radhošť je pořadatelem Pro pěší jsou připraveny trasy 14 a 9.5 nebo 5 km.
letošního IX. ročníku župní cykloturistické a společenské Ubytování bude možné ve vlastních stanech v areálu
akce
sokolovny, nebo na vlastních karimatkách ve společném
vojenském stanu a na galerii v sokolovně, anebo v blízkém
penzionu ve Stradouni za 150 Kč za jednu noc. Ubytování
v penzionu je třeba objednat včas.
Kontakty:
mobil 728 700 262 Dušan Tesař
tentokrát
723 881 883 Zdeňka Tesařová
e-mail dusantesar@seznam.cz

soKOLNÍ VÝLET KOLEM

.

O
OKKO
OLLO
O RRAAD
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NU
U
AKCE PRO VEŘEJNOST BEZ ROZDÍLU VĚKU

Akce bude plná zážitků a zajisté opět vydařená. Všichni
jsou srdečně zváni.

se bude konat o prvním víkendu v červnu 2. – 4. 6. se
zahájením v pátek během příjezdu prvních účastníků se
PŘIJĎTE POBEJT – TĚŠÍME SE NA VÁS, BUDETE SPOKOJENI
společnou zábavou a občerstvením u ohně. Hlavní
program bude probíhat v sobotu 3. 6. zdolávání tras,
vydávání diplomů, odznaků, občerstvení, společná zábava
Dušan Tesař
a Sokolská veselice.
Poslední zúčastnění se rozloučí v neděli dopoledne.

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.
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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. 5. 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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