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❖ Státní dotace MŠMT 2017.
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
Obdrželi jsme informaci o rozdělení dotací z programu IV. pro naše tělocvičné jednoty.
Dotace přidělilo jednotám přímo MŠMT. Toto rozdělení je pro všechny závazné, není možné
provádět přerozdělení jiným jednotám. Vyúčtování bude probíhat přes župu na formulářích,
které obdržíme od ČOS začátkem prosince. Jednotám předáme vše potřebné obratem.

❖ Neuhrazené faktury.
Žádáme jednoty, aby provedly úhradu nezaplacených faktur z roku 2017 nejpozději do
poloviny prosince t.r.

❖ Sletové okénko.
Na webu župy je vytvořena nová záložka s názvem SLETOVÉ OKÉNKO. Najdete zde informace
o XVI. všesokolském sletu, především ty, které se týkají naší župy. Budeme rádi, pokud nám
zašlete návrhy a podněty, jaké informace byste zde chtěli nalézt.

❖ Mediální okénko.
Na webu župy je vytvořena nová záložka s názvem MEDIÁLNÍ OKÉNKO. Najdete zde
monitoring tiskových výstupů se sokolskou tematikou, které nám ČOS zasílá v týdenních
intervalech.

Lenka Pařízková, tajemnice župy
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KRAJSKÝ SLET V PARDUBICÍCH SE KONÁ 9.6.-10.6.2018
Začaly intenzivní přípravy krajského sletu, který bude kromě hlavního programu, tzn.
předvedení sletových skladeb, obsahovat i bohatý doprovodný program.
Hledáme sponzory sletu - "Sokol sobě"
V souvislosti s přípravami a realizačním zajištěním krajského sletu se na Vás obracíme s
výzvou k zapojení potenciálních sponzorů této sokolské akce. Příprava akce je náročná
na finanční i materiálové zajištění, a proto bychom uvítali jakoukoliv pomoc v této
oblasti. V případě nabídky pomoci se prosím obracejte na župní kancelář.
Nová podoba webu k XVI. Všesokolskému sletu 2018
Na adrese http://slet.sokol.eu/ se vám zobrazí nová podoba webových stránek ČOS
k všesokolskému sletu.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE I
Přebor ČOS ve sportovní gymnastice žen
Praha 12.11.2017
V sokolovně T.J. Sokol Žižkov v Praze Na Balkáně uspořádal
oddíl sportovní gymnastiky Sokol Kampa přebor ČOS ve
sportovní gymnastice ženských složek.
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Moderní Sportovní Karate
Sokol Pardubice
Pardubičtí karatisté slaví úspěch na MČR
MSKA-CZ 2017
V posledních letech se stalo tradicí, že pardubičtí
karatisté z mistrovsví republiky v Moderním Sportovním
Karate neodjížděli s prázdnou. Letošní ročník MČR, který
se konal 25. listopadu v prostorách T.J. Sokol I. Smíchov
nebyl výjimkou.

Oddíl T.J. Sokol Pardubice I jela již tradičně reprezentovat
Monika Sochová v kategorii juniorek.

pardubický oddíl na MČR MSKA-CZ 2017

V kategoriích forem, neboli sestav cviků, u kterých se
hodnotí technika a nasazení, se dařilo všem našim
závodníkům. V té nejvyšší, pro hnědé a černé pasy,
dokonce stupně vítězů obsadili výhradně pardubičtí.
Následovaly boje, kde sokolové ukázali, že se s nimi není
radno zahrávat. Napříč kategoriemi to „cinkalo.“
Výsledkem je druhé místo v celkovém hodnocení oddílů.
Nedílnou součástí mistrovství je i vyhodnocení celoročních
výkonů v rámci ligy MSKA-CZ a je důvod slavit, protože náš
oddíl se s velkým náskokem 75 bodů umístil na prvním
místě s celkovými 230 body. A aby toho nebylo málo,
slavily se letošním mistrovství dvě výročí, jednak 25 let
moderního sportovního karate v České Republice a také
20 let pardubického oddílu. Lepší dárek, než tento úspěch,
jsme si k výročí nemohli přát.

Monika zahájila svoje cvičení na kladině, kde se jí poprvé
povedlo navázat obtížnou vazbu hvězda rondat. Skvělou
sestavu předvedla na bradlech, kde obdržela druhou
nejvyšší známku ze všech závodnic. Na prostných a
přeskoku předvedla vyrovnané výkony, a tak ji při
vyhlašování čekala odměna v podobě skvělého 3. místa
z 21 závodnic. V závodě startovaly závodnice ze Sokola
Kampa a Sokola Brno I, tedy oddílů, které patří
v gymnastice k republikové špičce.
Výsledek je pro Moniku velkým povzbuzením do další
přípravy, zejména na MČR II. ligy družstev, kde bude
hostovat v družstvu Loko Pardubice.
Závodu se zúčastnily i závodnice ze Sokola Chrudim.
V kategorii starších žákyň Sára Kulhavá obsadila 8. místo a
Karolína Horníková byla 17. V kategorii juniorek obsadila
Zuzka Malinská 8. místo.

Umístění našich závodníků
Formy
Adam Knajbl
Dalibor Mrňávek
Kristýna Krejzlová
Martin Goláň
David Puchoň
Boje a sparring

Trenérka Pavla Avramová
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forma 6° Set
forma 6° Set
forma 6° Set
forma 3° Tertia
forma 2° Secunda

1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo

Adam Knajbl
Kristýna Krejzlová
Martin Goláň
Jiří Michek
David Šulc
Andrea Šipošová
Iveta Špačková

boje muži absolutní
boje ženy absolutní
muži zelení
muži zelení
muži oranžoví + žlutí
ženy oranžové
ženy pod 16 let

T.J. SOKOL CHRUDIM

1. místo
4. místo
2. místo
4. místo
1. místo
4. místo
1. místo

Podzimní pohár 2017 – V. kolo
Východočeské ligy v moderní gymnastice
V sobotu 11.11. nepřijel sv. Martin do Chrudimi na bílém
koni, ale sjelo se více než sto čtyřicet moderních
gymnastek z celé východočeské oblasti – Pardubického a
Královéhradeckého kraje, aby zde při Podzimním poháru
bojovaly o co nejlepší umístění nejen na závodě, ale i
v závěrečném pátém kole Východočeské ligy v moderní
gymnastice. Závod pořádal oddíl moderní gymnastiky T. J.
Sokol Chrudim a z řad oddílu se zúčastnilo 46 děvčat.

foma 6° Set – 1. Adam Knajbl, 2. Dalibor Mrňávek, 3. Kristýna Krejzlová

pardubický oddíl se v rámci celoročních
výsledků umístil na 1. místě MSK
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V prvním závodě 0. kategorie závodilo celkem 58 dětí.
Třináct holčiček z přípravky se svého prvního velkého
závodu zhostilo na výbornou a všechny si odnesly medaili,
diplom a plyšáčka. Starší děvčátka v 0.A kategorii bojovala
o umístění se závodnicemi z oblasti. Závod vyhrála naše
Anička Nováková a bronz vybojovala klubová kolegyně
Magdaléna Žaludová.

T.J. SOKOL CHRAST
Podzimní soustředění Vysoké Mýto
Ve dnech 3.11. – 5.11. 2017 uspořádal Sokol Chrast ve
spolupráci se Sokolem Chrudim a Rybitví podzimní
soustředění ve Vysokém Mýtě. Páteční večer se nesl
v duchu seznamování. V sobotu dopoledne proběhl
atletický trénink na místním stadionu. Odpoledne se neslo
v duchu sportovní gymnastiky, kdy si holky a kluci mohli
vyzkoušet i nářadí, na kterých běžně netrénují. Chlapci se
seznámili s kladinou a děvčata potrénovala na kruzích.
Večer jsme shlédli naprosto unikátní snímek, a to záběry
z mistroství světa z roku 1938, které osobně natočil velmi
úspěšných československý gymnasta Jan Gajdoš. Všem se
nám to velmi líbilo a jsme rádi, že jsme se k takovému
materiálu vůbec dostali. V neděli jsme pokračovali ve
sportovní gymnastice. Po obědě jsme si zhodnotili
víkendové snažení a rozjeli se do našich domovů.

V poledne byl zahájen Podzimní pohár vystoupením
děvčat z místního oddílu a pak již běžel maraton stošesti
sestav ve čtyřech kategoriích. Závodilo totiž 53 gymnastek
a každá se sestavami s rozličným náčiním. Úspěch
závodnic z našeho oddílu je zřejmý, neboť naše závodnice
ve všech kategoriích získaly první místo, a to Kosolapová
Nikol, Vodičková Veronika, Wenzlová Eliška a Vodičková
Tereza. K těmto zlatým medailím přidaly ještě stříbro
Kubínová Kristýna a Šafářová Lucie.
V odpoledním
závodě
se představila
děvčata
v kombinovaném programu volné a povinné sestavy a
v závodě společných skladeb, dvojic a trojic. Bylo se na co
dívat. Na koberci se střídalo na padesát děvčat s krásnými
sestavami s různým náčiním v doprovodu líbivé hudby.
Dojem podtrhlo i jejich třpytivé oblečení. I v tomto závodě
jsme získali dvě stříbrné medaile v jednotlivkyních, a to ve
IV. kategorii Jitka Sitterová a v ženách Linda Marhanová,
která se tímto závodem rozloučila se závodní činností.
Věříme, že i nadále bude příznivcem moderní gymnastiky.
A jak „společky“? Ty přinesly do oddílu dalších patnáct
medailí.

Tímto všem děkuji za účast, klukům z Chrudimi a holkám
z Rybitví za spolupráci a těšíme se na další společný
víkend.

V závěru poháru se také hodnotila Východočeská liga
moderní gymnastiky. Rozdalo se třicet pohárů a do oddílu
moderní gymnastiky Chrudim doputovalo devět. Zlatý
pohár získala a vítězem ligy se stala Sára Musilová v 0. A
kategorii a Kristýna Kubínová v I. kategorii. V této kategorii
si stříbrné poháry odnesly Viktorka Nejedlá a Nikol
Kosolapová. Ve IV. kategorii druhé místo obsadila Lucie
Šafářová a třetí místa patřilo Elišce Wenzlové, Tereze
Vodičkové, Jitce Sitterové a Lindě Marhanové ve svých
kategoriích.
Závod ukončil moderním gymnastkám Sokola Chrudim
sezónu 2017. Byla úspěšná, a to nejen umístěním
v jednotlivých závodech ligy, získaných pohárů v lize, šesti
postupů na mistrovství republiky, ale i různých vystoupení,
která potěšila. Gratulujeme děvčatům ke krásným
umístěním, děkujeme trenérkám, které se ve svém
volném čase této činnosti věnují. A neméně i sponzorům,
městu Chrudim a rodičům, kteří náš sport podporují.
Naďa Marková
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fotografie, výsledky a další naleznete na síti – www.sokolnasavrky.wz.cz a www.facebook.com/sokol.nasavrky.
Závěrem bych rád jménem nasavrckých sokolů všem
popřál svátky plné radosti, příjemných setkání a naplněné
zdravým pohybem. Do významného roku 2018 se vrhněte
s chutí a plni úsměvů. A nejen na sletech na viděnou!
Ondřej Pavlík

II. Nasavrky předsletové

Petra Pavlíková

T.J. SOKOL NASAVRKY
I. Nasavrky (nejen) předsletové
V Nasavrkách se naplno rozjely přípravy na Všesokolský
slet 2018. 24. září projela přes Nasavrky sletová štafeta
(štafetový kolík je možné vidět ve vývěsce na sokolovně) a
symbolicky odstartovala nácvik na slet. Do nácviku se s
chutí vrhlo několik skupin. Rodiče s dětmi se připojí ke
skladbě Méďové, starší děti se zapojí do skladby Cirkus,
ženy nacvičují skladbu Siluety a z mužů se stanou Borci.
Věříme, že skladby všichni zvládnou přes zimu perfektně
vypilovat a nasavrčtí budou patřit k ozdobě nejen místních
a župních sletů, ale i XVI. Všesokolského sletu v Praze. Ale
nejen sletem živ je sokol! Nasavrčtí také pilně trénují
volejbal a badminton, ale i všechna ostatní cvičení plní
každý den naši sokolovnu. Vedle pravidelných hodin nás
do konce roku čekají následující akce: ve čtvrtek 30. 12.
navštíví sokolovnu Mikuláš a čerti. 2. prosince přivítá
sokolovna všechny badmintonisty. Přijďte poměřit síly
s našimi hráči a hráčkami, budete vítáni! Každou druhou
sobotu v měsíci bude v sokolovně probíhat Tančírna, která
naváže na tradiční taneční pro dospělé. Přijďte si do
Nasavrk zatančit! Dne 16. prosince čeká na cyklingové
nadšence Velká vánoční jízda. Ve středu 27. 12. od 17 h
zveme všechny malé i velké hračičky na „Testování
hraček“. Přijďte do sokolovny provětrat svá autíčka,
vrtulníky, …. Zasoutěžíte si a hlavně ukážete, co vaše
hračky umí a společně si pohrajeme v tělocvičně plné
překážek. Sobota 30. prosince bude patřit volejbalovému
turnaji dvojic. A je tady leden! Novoroční vejšlap jsme
přichystali na pondělí 1. ledna 2018 a budeme se těšit na
hojnou účast. Vyrážíme ve 13:30 z náměstí. Sokolský ples
je tentokrát posunut až na 16. února 2018. K tanci a
poslechu hraje skupina Chorus. Budeme se těšit na
viděnou. Podrobnosti o akcích, přípravách na slet,

Ilustrační foto

V nasavrcké sokolovně se v neděli 26. 11. konala první
secvičná sletové skladby:
„CIRKUS – SKLADBA PRO STARŠÍ ŽACTVO“
Pod vedením náčelnice župy a Sokola Slatiňany ses.
Světlany Pilařové a cvičitelek z Nasavrk celé dopoledne
pilovali skladbu společně mladí cvičenci z Nasavrk,
Lukavice a Slatiňan. Díky dobrému vedení a ukázněnosti
děvčat a chlapců byl vidět rasantní pokrok v nácviku
skladby. Skladba je to velmi pěkná, mládež baví a na
výsledku je vidět, že společné úsilí se vyplatí. Poděkování
patří nejen cvičitelkám a náčelnici, ale i mladým
cvičencům za dobrou práci.
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Mirek Lebduška
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Kalendář sokolských výročí.
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.

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.

Pardubický kraj podporuje naši činnost
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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 a lebduska.mir@seznam.cz. Jakékoliv jiné
úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 15. 12. 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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