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Lenka Pařízková a Zuzana Ďurovcová
 Státní neinvestiční dotace MŮJ KLUB.
MŠMT vyhlásilo dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2018
MŮJ KLUB. Program je zaměřen na podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže, podporu
činnosti mladých sportovců a trenérů a na údržbu a provoz sportovních zařízení. Veškeré
informace vč. předepsaných příloh obdržely tělocvičné jednoty emailem, zároveň je vše
uveřejněno na webu MŠMT. Bohužel termín pro podání žádosti je nejpozději 29. prosince
2017. Pro případné konzultace jsme k dispozici v župní kanceláři, pro dotazy můžete využít
email mujklub@msmt.cz a do 22.12.2017 též infolinku 234812721 od 9:00 do 15:00 hodin.

 Dotace Pardubického kraje.
Upozorňujeme, že Pardubický kraj provedl změnu ve vyhlášení dotačního programu, o který
může požádat každá tělocvičná jednota samostatně. Veškeré informace jsme zaslali
jednotám emailem a jsou též k dispozici na webu Pardubického kraje.
Termín vyhlášení programu: 13. 11. 2017 (změněno 19. 12. 2017)
Lhůta pro příjem žádostí:
19. 1. – 31. 1. 2018

-1-

Jedná se o tyto dotační programy:
Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
 Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
 Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
 Program B3: Podpora sportu pro všechny
 Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
 Program B5: Podpora významných sportovních akcí
 Program F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit
Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji
 Program F2: Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku
sportovních zařízení a organizací
 Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

 Historické kroje.
Vzhledem k blížícímu se roku 2018 předkládáme jednotám k posouzení nabídku na výrobu
historických krojů. Pokud se připojíte k této nabídce, objednávku zašlete prosím obratem,
nejpozději první týden v lednu.
Cena mužského historického kroje:
Kajda
6 400,Rajtky
3 981,Lodička
906,Sokolská košile
835,Holinky
5 800,Celkem
17 922,- včetně DPH

(+ cestovné na zkoušku u švadleny)

Možno doplnit: toulec na prapor
praporečnické rukavice
pelerína

1 500,970,6 764,-

Ženský kroj:

rozdíl je v sukni
2 904,baret
1 028,polobotky vlastní______________
Celkem
11 238,- včetně DPH

(+ cestovné na zkoušku u švadleny)

 Sletový grant.
Byly vypsány sletové granty OV ČOS 2018 – informaci obdrží všechny jednoty, které jsou
přihlášeny k nácviku hromadných skladeb. V případě zájmu i z dalších jednot, které by se
ještě chtěly připojit, se obraťte co nejdříve na župní kancelář.
Grant je vypsán na:
- účastnické poplatky pro cvičence nejmladších věkových kategorií a doprovod pro skladby žactva
- účastníky hlavního programu hromadných skladeb XVI. všesokolského sletu v Praze ve dnech
5. a 6. července 2018.

 Upravené logo.
V další části Zpravodaje je uveden nový vzor loga pro případné využití. Ke změně dochází
vzhledem k zařazení XVI. VS 2018 do Kalendáře akcí MMR.

 Nové směrnice ČOS.
Všem tělocvičným jednotám byly zaslány nové směrnice ČOS. K dispozici jsou též na webu
http://www.sokol.eu/obsah/5429/dokumenty-ke-stazeni

 Sletové úbory a sletové náčiní.
V případě, že budete doobjednávat sletové úbory (2.kolo) a sletové nářadí a náčiní (3.kolo),
použijte prosím formuláře z 1. kola a pouze proveďte změnu textu v hlavičce formuláře
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA. Termín pro zaslání objednávek je nejpozději 15. ledna 2018 na
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adresu kancelar@zupa-pippichova.eu.

 Reflexní baťůžky s logem Sokola.
V další části Zpravodaje je obrázek baťůžku pro děti, které pořídila T.J. Sokol Nasavrky pro
své cvičence a další jednoty se k této nabídce připojily. V lednu bude ještě další kolo
objednávky, v případě zájmu se tedy obraťte na starostu T.J. br. Radka Bureše (tel.
605 206 432, radekburesnasa@seznam.cz).
Předpokládaná cena je 55 – 65 Kč podle množství shromážděných objednávek.
Lenka Pařízková, tajemnice župy

Sestry a bratři, vážení čtenáři,
v kalendáři máme poslední dva listy, vánoční a silvestrovsko-novoroční. Proto mi dovolte
pár slov na úvod dnešního Zpravodaje.
Končící rok začal vcelku hezky. Zima byla taková akorát, naplno se rozběhla příprava
sletu a politici dali do rozpočtu o desítky procent víc peněz na sport. Ovšem v oblasti financí
pak nastaly kotrmelce, které za 20 let nepamatujeme. Nejdříve se některé jednoty musely
popasovat s EET. V květnu byly zrušeny investiční dotace, peníze na činnost zůstaly kdesi
v nedohlednu, v září byl zrušen i program na provoz a údržbu TVZ. Následovalo vypsání
nových programů, ovšem za podmínek, o kterých si troufám říct, že měly ke spravedlnosti dost
daleko. Vrcholem pak je vypsání programů na rok 2018. Na kraji „Sport pro všechny“ zrušili a
na MŠMT spojení programu VIII a IV, tj. sportu mládeže s provozem sportovišť postrádá podle
mě logiku. Snad s výjimkou jediné: znechutit a odradit žadatele od podávání žádostí.
Ještěže se daří v ostatních oblastech. V župě se uskutečnila celá řada přeborů, výbornou
úroveň měl SoKolní výlet, na slet nacvičuje víc cvičenců než minule, ve vrcholovém sportu se
daří např. florbalistům z pardubického Sokola a fotbalistům ze Živanic. A to samozřejmě není
vše, jistě v každé z našich 66 jednot by se mohli pochlubit nějakým sportovním úspěchem,
opravou hřiště nebo sokolovny, vydařenou akcí. Jménem vedení župy děkuji členům,
sportovcům, činovníkům, brigádníkům, zkrátka všem, kteří k úspěchům a vůbec činnosti
Sokola v končícím roce přispěli.
Co můžeme očekávat v novém roce? O financích jsem se už zmínil. Evropští legislativci
nám připravili další bonbónek, kterému se odborně říká „GDPR“, česky „přemrštěná ochrana
osobních údajů“. Čeští legislativci zatím nepřipravili prováděcí předpisy, a tak nevíme, co nás
čeká a spoléháme na ústředí ČOS, že včas připraví zejména vedení evidence členské základny
dle nových podmínek.
Ale dost již nářků. Čekají nás i příjemné věci. Mám na mysli nejen každoroční soutěže,
přebory či společenské akce, ale také slet. Oblastní v Městečku Trnávka, krajský v Pardubicích
a všesokolský v Praze. Rád bych upozornil zejména na ten náš, župní. Chceme ho pojmout
šířeji než dříve a udělat z něj skutečně významnou a atraktivní akci jak pro cvičence, tak pro
návštěvníky, kteří Sokol možná ani neznají. Proto bude náš slet dvoudenní a na programu bude
poznání historických Pardubic, divadelní představení, večer v rockovém klubu Ponorka, v neděli
pak předvedení sletových skladeb a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Jménem vedení župy i jménem svým Vám všem přeji šťastné a veselé Vánoce, krásný
Nový rok a mnoho úspěchů sportovních, pracovních i osobních, pevné zdraví, plno štěstí a
krásné zážitky jak při sletech, tak při dalších sokolských akcích v roce 2018.
Jindra Kalous, starosta
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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.
Sletový Magazín
Najdete na adrese http://slet.sokol.eu/vyslo-prosincove-cislo-sletoveho-magazinu/
Nové logo:

Vážené sestry a bratři,
opět nastal čas adventu a
vánočního klidu, máme za sebou
rok přípravy na XVI. všesokolský
slet. Také ale před sebou rok,
kdy
budeme
na
sletu
vystupovat. Ještě nás čeká kus
práce. To nás ale nesmí odradit
od prožití vánočních svátků
v klidu a pohodě. Přejeme Vám,
ať prožijete uvolněné Vánoce
v příjemné společnosti svých
nejbližších. A v novém roce se
těšíme na další spolupráci! Všem
přejeme vykročit tou správnou

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok
2018
přeje náčelnictvo
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nohou do nového roku 2018.
A teď několik nových informací. 26. 5. 2018 připravujeme oblastní slet v T. J. Sokol
Městečko Trnávka, budeme rádi, pokud se tohoto sletu zúčastníte co největším počtu. Pokud
někdo budete mít zájem přijet již v pátek, je možné si zajistit nocleh v místním penzionu.
Pokud má někdo nějaký dotaz ohledně sletových skladeb, máte možnost se obrátit na
vedoucí. Máme již předběžné počty cvičenců, kteří pojedou do Prahy, bude nás kolem 500,
ale stále máte možnost naše řady rozšířit. Připomínáme, že druhé kolo objednání cvičebních
úborů je do 15. ledna. Soutěž všestrannosti proběhne 21. 4. 2018 v Pardubicích.
Světlana Pilařová, Vlastislav Pilař, náčelnice a náčelník

Komise pro práci s mládeží a seniory VO ČOS připravila v roce 2017 dvě soutěže:
1. Soutěž pro mládež „PŘÍBĚHY SOKOLSKÝCH LEGIONÁŘŮ“
Soutěže se zúčastnilo sedm družstev ze tří žup, z toho z naší župy tři družstva Sokola Nasavrky. Kromě
ocenění byl pro děti připraven zajímavý program včetně prohlídky Prahy a návštěva výstavy
s historickou tematikou.
2. Literární soutěž pro seniory „SOKOLSKÉ PERLIČKY“
Povídka o tom, co zvláštního kdo zažil na všesokolských sletech, kterých se zúčastnil. Z naší župy zaslal
povídku br. Filipi ze Sokola Pardubice. Vyhodnocené práce byly odměněny knihou a pamětním listem.
Práce budou též publikovány v připravovaném sborníku „Sletové perličky“.
Komise vyhlásila k XVI. všesokolskému sletu a stoletému výročí republiky výtvarnou soutěž pro
děti a mládež „SOKOLÍCI MALUJÍ“ na téma „OBRÁZKY ZE ŽIVOTA SOKOLA“ viz. dále uvedené propozice.
Soutěž je určena pro zájemce z odborů všestrannosti a sportu tělocvičných jednot pod vedením jejich
cvičitelů a trenérů.
Komise v uplynulém období opět připravila Setkání seniorů - představitelů klubů seniorů ČOS, které
se uskutečnilo 3. listopadu v Praze v klubu Tyršova domu. Součástí setkání, které bylo zaměřeno na
výměnu zkušeností z činnosti klubů seniorů, bylo i ocenění vedoucích registrovaných klubů a přednášky
„Medailonek o básníkovi J. Seifertovi – zajímavosti z básníkova života“ a „Senioři a psychologie zdraví“.
Z naší župy se zúčastni jen jeden zástupce.
Založení KOLEKTIVU SOKOLSKÝCH SENIORŮ (KSS) je nezávazné.
Jako KSS se mohou zaregistrovat i současné Věrné gardy T. J.
Jako podklad pro registraci a činnost KSS je metodický materiál „Závazný pokyn k organizování aktivit
v rámci péče o sokolské seniory ve vzdělavatelské oblasti“.
Příklady označení:
-VG-KSS T. J. Sokol (Věrná garda-Kolektiv sokolských seniorů T. J. Sokol Dubeč),
-KSS T. J. Sokol Dubeč ……..
Další informace: www.zupa-pippichova.eu/vzdělavatel/VO_ČOS_Péče o seniory
Vzdělavatelský odbor ČOS, podle sdělení na jednání Sboru vzdělavatelů žup (SVŽ) 4.11. 2017, se
v současné době intenzivně věnuje přípravám oslav 100. výročí založení Československé republiky a
zajištění kulturních a společenských akcí v rámci sletového roku 2018. Podrobnější informace uvedu
počátkem roku 2018.
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Vzdělavatelský odbor župy
Vážené sestry, vážení bratři, 17.10.2017 se mělo konat Setkání vzdělavatelů T. J. župy, ale vzhledem
k malému počtu přihlášek se neuskutečnilo, což mne velmi mrzí. Předsednictvo župy jsem informoval, že
toto setkání bude vhodné svolat v jarním termínu společně s odborem všestrannosti (náčelnictvo) a
odborem sportu (6. března 2018). Věřím, že účast v tak významném roce, XVI. všesokolský slet a
100. výročí založení ČSR, bude velmi dobrá.

Sestry a bratři,
protože je konec roku 2017, přeji všem sokolům pěkné Vánoce a do nového roku
2018 hodně zdraví a sokolského elánu, aby rok 2018 byl lepší než ty minulé.
Jan Jelínek
vzdělavatel župy

Výtvarná soutěž
Česká obec sokolská, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
mládež k výročí 100 letům republiky a k XVI. všesokolskému sletu s názvem

SOKOLÍCI

MALUJÍ

Propozice soutěže:
1. Téma: obrázek ze života v Sokole namalovaný libovolnou technikou – tužka, barevné pastelky, tuž, vodové nebo
temperové barvy apod.
2. Formát A4
3. Kategorie:
a) do 6 let
b) od 7 do 9 let
c) od 10 do 12 let
d) od 13 do 15 let
e) od 16 do 18 let
4. Na zadní stranu uveďte čitelně název obrázku, jméno autora, věk, jednotu, župu, vedoucího
cvičitele nebo trenéra a kontaktní spojení.
5. Jednotlivé obrázky pošlete poštou nebo přineste na Podatelnu ČOS v obálce s označením
výtvarná soutěž „Sokolíci malují“, adresa:
Vzdělavatelský odbor ČOS Tyršův dům, Újezd 450/50 118 08 Praha 1, Malá Strana
6. Všichni účastníci obdrží pamětní list za účast v soutěži. První 3 účastníci v každé kategorii
obdrží ceny.
7. Termín odevzdání do 20. 3. 2018 poštou nebo osobně v obálce. Obrázky v elektronické
podobě nepřijímáme.
8. Dotazy vyřizuje sestra Ing. Jana Rosáková, tel. 732 598 868
nebo e-mail: .rosakova@seznam.cz
9. Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů. Příspěvky zaslané do
soutěže budou zveřejňovány v tisku a na webových stránkách www.sokol.eu a využívány
pro marketingové účely.
V Praze 27. 10. 2017
Zdeněk Mička v. r.
vzdělavatel ČOS

Jitka Viktorrínová V. r.
předsedkyně komise
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Představujeme Vám další roll-upy, které si můžete zapůjčit na župě.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE I
Mikulášská akademie
v pardubické sokolovně
V předvánočním čase se v sokolovně v Pardubicích konala
Mikulášská akademie. Diváci zaplnili velký sál do posledního
místečka, spousta z nich se nevešla na připravené židle, a tak
museli stát i pod galeriemi. Po krátkém přivítání a vystoupení
starostky Lenky Pařízkové jeviště patřilo dětem, které si
připravily pod vedením Šárky Bílé pohádkové vystoupení
s anděly a čerty. Při jejich akrobacii na šálách se všem tajil
dech. Vystoupení se velmi líbilo a sklidily velký potlesk. Poté
následovala vystoupení jednotlivých skupin rodičů a dětí.
Děti předvedly s rodiči ukázku cvičení v běžných hodinách a
také část sletové skladby Méďové, kterou nacvičují
s Boženou Klimplovou a Lenkou Šedivou. Další ukázku ze

sletové skladby Cirkus si připravily mladší a starší žákyně pod
vedením Vlaďky Avramovové. V letošním roce je složka
žákyň velmi početná, a tak další skupina předvedla ukázku
country tanců, kterou s nimi nacvičila Hana Trulíková. Jako
host akademie vystoupila děvčata z oddílu sportovní
gymnastiky. Předvedla cvičení na airtracku a ukázku tréninku
s traktorovou duší. Náročné gymnastické prvky byly
odměněny potleskem publika. Na akademii nechyběla ani
nejpočetnější skupina dětí, a to předškolní žactvo. Jejich
cvičení bylo rozděleno do dvou bloků. V prvním předvedly
krátké vystoupení na hudbu ze sletové skladby Noty a
v druhém bloku cvičily na Rinosetech. V dalším vystoupení se
se svými vypracovanými těly pochlubili naši gymnasté.
V oslabeném počtu předvedli silové cvičení na kruzích. A
nemohla chybět ani složka mladších a starších žáků, kteří též
předvedli ukázku své hodiny při cvičení na bedně,
trampolínce a kruzích. Všechna vystoupení se velmi zdařila a
děti za ně dostaly odměnu z rukou Mikuláše, čerta a anděla.
Diváci odcházeli spokojeni a příjemně vánočně naladěni.
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dvojicích putoval do města Emila Holuba i bronz za třetí
místo v disciplíně trojic. 5. listopadu v Karlových Varech, kde
se utkali nejlepší starší žáci v disciplíně jednotlivců, jsme také
zanechali výraznou stopu – Dominik Veselý se stal mistrem
ČR v této disciplíně. Kvalitu našich hráčů potvrdil čtvrtým
místem Marek Vojtíšek.

Hana Trulíková

„Naše cíle na MČR v singlu jsou opět ty nejvyšší.
V Čelákovicích jsme zvítězili především díky týmovému pojetí
hry, pracovitosti a enormnímu nasazení. Nyní jsem
přesvědčen, že k těmto aspektům přidáme dostatečnou
kvalitu na servisu i v zakončení.“ (Marek Líbal – šéftrenér
mládeže)

T.J. SOKOL HOLICE
Dorostenci v konkurenci nejlepších obstáli

Přelomová sezona pro nohejbalový oddíl T.J.
Sokol Holice
Nohejbalová událost roku 2017 – tak lze bez nadsázky
označit návrat Pavla Kopa do rodných Holic. Spolu
s Jakubem Mrákavou se mistři světa, Evropy a držitelé
desítek medailí z republikových šampionátů stali
přirozenými tahouny „A“ týmu Holic, který bez jediného
zaváhání proplul třetí nejvyšší nohejbalovou soutěží do
1. ligy. A tím také rozpoutali nohejbalovou hysterii
v dobrém slova smyslu.
Starší žáci Holic zlatí na MČR

Skvělé jméno udělala celému městu nohejbalová mládež.
Starší žáci během své první nohejbalové sezony dokázali
vytvořit kompaktní tým, který na MČR v Čelákovicích šokoval
všechny odborníky i nohejbalovou veřejnost – titul mistrů ČR Těžkou sezonu za sebou mají dorostenci v Botas
v disciplíně dvojic získali starší žáci Holic! Kromě zlata ve dorostenecké lize. Ze základní skupiny nedokázali postoupit
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do osmičlenného play-off. V utkáních o konečné umístění
naši dorostenci dominovali a obsadili konečné 9. místo. Na
MČR dvojic a trojic v Rychnovku pro ně byla konečná stanice
osmifinále.
„Naše umístění v tomto ročníku Botas dorostenecké ligy
poznamenala neschopnost udržet kvalitní výkon po celou
dobu utkání, vysoká kazivost útočných herních činností i
slabší psychická odolnost některých hráčů. Přes nepříliš
lichotivé umístění však sezonu můžeme hodnotit pozitivně –
na všech hráčích je patrný výkonnostní progres. Na MČR
v Rychnovku jsme navíc soupeře hrající v západní skupině
dorostenecké ligy dokázali přehrát (s výjimkou Českého
Brodu), čímž jsme přispěli k diskuzi o zrušení regionálního
rozdělení této soutěže.“ (Marek Líbal – šéftrenér mládeže)
V bodovaném seriálu turnajů Pohár ČNS dorostenci obsadili
se ziskem 188 bodů výborné 2. místo, když dokázali
předskočit kvalitní týmy Vsetína, Českého Brodu, Prostějova,
Zbečníku či Modřic. „O našem úspěchu v této soutěži rozhodl
jednak výborný finiš, když jsme obsadili 3. místo v Českých
Budějovicích a 4. místo na posledním turnaji v Holicích,
zároveň ale také značně široký kádr, díky němuž jsme se na
jednotlivých turnajích mohli prezentovat více sestavami.“
„B“ tým dorostu se v letošní sezoně účastnil
královéhradeckého krajského přeboru. Tým tvořený
především staršími žáky a začínajícími nohejbalisty v soutěži
zvítězil způsobem start – cíl.
„Začínající starší žáci a dorostenci v této soutěži měli
dostatečné zápasové vytížení, postupem času se skvěle
rozehráli a v konečném hodnocení dokázali zvítězit před
nohejbalisty Pekla, Černčic, Zbečníku, Proseče a Rychnovku.“
(Marek Líbal – šéftrenér mládeže).

Cup Vsetín za účasti nejlepších českých extraligových trojic,
reprezentací Švýcarska, Maďarska, Francie a Polska - Pavel
Kop, Martin Krátký a Petr Kučera vybojovali skvělé třetí
místo.
Druhý víkend v dubnu začala dlouhodobá druholigová
soutěž. Náš tým hrál zodpovědně a dokráčel bez zaváhání
k jasnému vítězství v základní části. V září začala druhá a ta
důležitější část sezóny, tedy play off.
„Semifinálového soupeře Karlovy Vary B jsme pokořili
jednoznačně 2 : 0 na zápasy a čekal nás relativně silnější
soupeř ve finále tým Vsetína B. Samotné finále bylo
z pohledu holického týmu po překonání lehké počáteční
nervozity zcela jasnou záležitostí a po vítězství 2 : 0 se mohlo
slavit. Díky patří všem holickým fanouškům. Vždyť jich
chodilo na domácí zápasy 100 až 200 a někteří jezdili i na
venkovní utkání. Doufám, že nám svoji přízeň zachovají i
v následující prvoligové sezóně, budeme ji potřebovat,
chceme se poprat o extraligu.“ (Pavel Kop – kapitán a trenér
A-týmu)

Muži „B“
Již tradiční účastník 1. třídy pardubického okresního přeboru
vstupoval do mistrovské soutěže s neskromným cílem
bojovat o přední příčky. Do posledních kol živil zisk na
vítězství v soutěži. Nakonec obsadil bronzový stupínek
vítězů. Vzhledem k zapojování mladých hráčů žákovského a
dorosteneckého věku do sestavy lze sezónu hodnotit jako
úspěšnou.
Individuální ocenění

Muži „A“
V lednu letošního roku začala tvrdá příprava na tuto sezónu.
Celkem 12 hráčů mezi sebe zapojilo i několik nadějných a
perspektivních dorostenců. Holický tým před začátkem
dlouhodobé soutěže zavítal na republikové turnaje s tou
nejvyšší světovou elitou (STMEM Přerov – výborné 5. - 8.
místo, nejprestižnější nohejbalový turnaj na světě AUSTIN

Nohejbalová sezona v Holicích nebyla jen ve znamení
úspěchů týmových. Dominik Veselý zvítězil v anketě
Nohejbalista roku v kategorii starších žáků a byl odborníky
zvolen nejlepším hráčem Mistrovství české republiky starších
žáků v Čelákovicích. Marek Vojtíšek v anketě Nohejbalista
roku obsadil ve stejné kategorii bronzový stupínek. Náš hráč
Pavel Kop byl vyhlášen nejlepším hráčem AUSTIN Cupu ve
Vsetíně. Pavel Kop a Jakub Mrákava obdrželi pozvánku na
soustředění mužské reprezentace ve Švýcarsku. Trenér žáků
a dorostenců Marek Líbal se stal členem rozvojového úseku
Českého nohejbalového svazu v Komisi mládeže.
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parádní výkony, jen tak dál. V kategorii III. A ročník narození
2008 obsadila Nikola Rázková 2. místo. V kategorii IV. ročník
2006 vybojovala Justýna Halamková 3. místo, což jsme zjistili
až po kontrole výsledků doma a tak nám medaili i diplom
poslali poštou, Michaela Mrvíková obsadila 5. místo a Miluše
Jinochová se umístila na 3. místě ve finále B. V kategorii IV.
ročník 2005 se Denisa Rázková a Markéta Vojtová
nevyvarovaly pádu z kladiny. Denisa obsadila 5. místo a
Markéta zvítězila ve finále B.

Plány pro soutěžní rok 2018
Žáci – přitáhnout nové děti k nohejbalu a rozšířit členskou
základnu
Dorost – účast v BOTAS dorostenecké lize, postoupit do play Všem našim gymnastkám děkujeme za předvedené výkony,
trenérkám za přípravu a rodičům za podporu.
off, uspět na MČR
Muži „A“ – posílit hráčský kádr, bojovat o postup do
extraligy, uspět na MČR
Muži „B“ – v okresním přeboru okupovat přední příčky,
zapojovat mladé perspektivní hráče do týmu
V obecné rovině chceme rozvíjet nohejbalový klub T.J. Sokol
Holice jako celek. Nejdůležitější se nám jeví kvalitní práce
s mládeží s cílem udržitelnosti záměru. Z toho důvodu
chceme připravit zřízení tréninkového centra mládeže
s podporou ČNS. Současné hráče chceme motivovat
k budoucí práci trenéra či rozhodčího. Diváky bychom rádi
bavili kvalitním nohejbalem i v nastávající sezóně. Bez
dobrého ekonomického zázemí by toto nebylo možné.
Pavel Hojka, předseda oddílu nohejbalu a
Lukáš Horský, starosta T.J. Sokol Holice

Do roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za celý oddíl Veronika Pavlíková

T.J. SOKOL CHRAST

T.J. SOKOL KUNVAL

Vánoční závody v Náchodě
Dne 9.12.2017 se náš oddíl zúčastnil Vánočního závodu
v Náchodě. V kategorii II. rok narození 2010 obsadila Petra
Kristýna Ročňová 2. místo ve finále B. V kategorii III. B rok
narození 2007–2006 obsadila Lucie Popílková 6. místo. Pro
Péťu s Luckou to byla první závodní zkušenost a obě podaly

Život v T.J. Sokol Kunvald v roce 2017
Pochod „Mufloní stopou“
Tradičním turistickým pochodem Mufloní stopou, který se
konal 8. 5., jsme zahájili sezónu námi pořádaných akcí v
Kunvaldě. Kolem 7. hodiny jsme se sešli v naší sokolovně,
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rozdělili si organizační úkoly a pak zaujali své pozice. Někdo
zůstal u startu, další z pořadatelů byl třeba na kontrole
v pustém lese nebo přímo u svého domečku. Razítkovalo se
na plné obrátky, protože letošní 34. ročník překonal všechny
předešlé v počtu účastníků. Turistů, ať dvounohých či
čtyřnohých, dorazilo 981, což o tři stovky překonalo rekord
z roku 2012! Trasu 7 km, kterou absolvovalo nejvíc
pochodujících, jsme naplánovali přes osadu na Bubnově, na
Stezkách a okolo Bratrské lípy. Trasa 15 km se proplétala dál
ke kapli na Hladové vodě, která zelenobíle září do tmavého
lesa, a po osadě Kunačice jsme ji napojili na trasu 7 km. Ti,
kdo prošli trasu 25 km, viděli osadu Záhory, údolí Rokytenky
a Hvězdné, v Rokytnici v Orlických horách se stavili na pivku
a pak už spěchali do cíle. Tuto část trasy si prošlapali i
cyklisté, ale ti si ještě projeli Julinčino údolí, vydupali kopec
na Mezivrší a po polské straně dojeli do cíle, kde na všechny
účastníky čekaly klobása, steak, pivko, kafíčko a dobrá
nálada. Náš pochod si zopakujeme opět 8. 5. 2018.

-------------------------------

Olympijský běh
Ve středu 21. června v 18 hodin odstartoval, prostřednictvím
Českého rozhlasu Radiožurnálu, T-Mobile Olympijský běh i
v Kunvaldu. Na všech závodech po celé České republice
vyběhlo celkem 71 397 účastníků. Běh je hlavně charitativní
akcí, při které účastníci část ze startovného věnují
Olympijské nadaci.
Stejně jako vloni byly připraveny tři trasy. Letos se zúčastnilo
pouze 18 dětí a z toho jen 6 z Kunvaldu. Nejmladší účastnicí
byla ani ne dvouletá Barunka Krejsová z Pastvin, která celou
trasu zvládla za doprovodu maminky. Dospělých vyrazilo 19.
V cíli na každého čekaly perníkové medaile s olympijskými
kruhy a energii po závodě si mohli závodníci doplnit
připravenými melouny, nápoji a jiným občerstvením.

------------------------Triatlon „Kunvaldský železný muž“
Už po šestnácté se k nám sjeli 29.7. vyznavači triatlonu.
Počasí jim připravilo tentokráte ideální podmínky, ze začátku
sice trochu pršelo, to ale ve vodě nikomu nevadí, a pak se
počasí umoudřilo. Do závodu odstartovalo: 71 mužů, 7 žen a
6 štafet. Malá vodní plocha místního koupaliště nutí
pořadatele startovat ve dvou vlnách. Nejprve kategorii žen a
mužů nad 40 let a za dvacet minut muže do 40 let a štafety.
Závod opanoval Jan Skotálek z Fortu SMC Ústí nad Orlicí,
který ostatním závodníkům ukázal záda už ve vodě a v cíli byl
o 3 a půl minuty před druhým závodníkem! Za ním už
sváděly souboje skupinky závodníků a časové rozestupy byly
- 12 -

podstatně těsnější. Mezi ženami vyhrála veteránka Dana
Hyláková z Vyškova, ve štafetách tradičně obhájila prvenství
těchonínská štafeta pod názvem CZECH OUTDOOR EXTREM
TEAM.

------------------------------Sokolské cvičení „Lví silou“
Sdružení obcí Orlicko oslavilo v letošním roce 25. výročí
založení. Oslava se konala v obci Lukavice u Žamberka.
Kunvald přispěl do programu oslavy vystoupením
kunvaldského Sokola s pohybovou skladbou „Lví silou“.
Skladbu pro 20 cvičenců - 10 párů, kterou složila naše členka
Alena Kalousová před pěti roky k příležitosti oslavy 130 let
od vzniku Sokola Kunvald, bylo ale třeba znovu nacvičit. A
tak jsme se většinou v neděli scházeli na hřišti před naší
sokolovnou a nacvičovali. Díky známým sokolským písním Lví
silou, Šestého července a Spějme dál, které jsou hudebním
doprovodem skladby, jsme se brzy na cvičení rozvzpomněli.
Jaké však bylo naše překvapení v Lukavici! Kvůli nepřízni
počasí jsme naši skladbu museli zacvičit v malém prostoru
lukavické sokolovny. Zvládli jsme to ale na jedničku a těšíme
se na další vystoupení.

„Sokolský půlmaratón“
Závod, vyhlášený současně jako přebor ČOS v půlmaratónu,
jsme museli v původním termínu 29.10. bohužel zrušit.
Důvodem byla vichřice Herwart, která se prohnala
Kunvaldem takovou rychlostí a silou, že by závodníky smetla
snad až do Polska. Pořadatelský tým to ale nevzdal, rozhodl
se uspořádat závod v náhradním termínu 12.11., i za cenu
nižší účasti závodníků.
Vítězství v půlmaratónu vybojoval Pavel Dvořák z Biatlonu
Prostějov v čase 1:19:08, v ženách Barbora Nováková ze
Sokola Kunvald časem 1:32:23.
Přebornické tituly ČOS v půlmaratónu získali Jiří Miřejovský
ze Sokola Ústí nad Orlicí a Barbora Nováková z našeho
Sokola.
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Kromě hlavního závodu v půlmaratónu se u nás běhá závod potleskem, jak během představení, tak i na závěr koncertu,
na 10,5 km, tedy čtvrtmaratón. Na této trati zvítězil Jiří Žák což potěšilo především protagonisty představení.
V čase 43:13 a Tereza Tobišková z Atletiky Žamberk časem
47:42. Letos poprvé jsme na přání místních nadšenců přidali
ještě závod koloběžek na půlmaratonové trati. Vítězství si
vyjeli Jakub Švéda z Kostka racing teamu v čase 51:58 a
Alžběta Kolaříková z Pijatlonu časem 1:10:03.
Z kunvaldských závodníků a závodnic se zúčastnilo pět
půlmaratónu, pět čtvrtmartonu a závodu koloběžek dva.
Za pěkného listopadového dne závodilo na třech tratích
celkem 91 sportovců, z toho 17 koloběžců.
Za Sokol Kunvald Alena Taiberová

Formani

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Vánoční koncert pro celou rodinu

Sejkorky

V sobotu 16. prosince se ve slatiňanské sokolovně opět po
roce konal Vánoční koncert pro celou rodinu. Publiku se
letos v odpoledním a večerním představení prezentovali
slatiňanští FORMANI, SEJKORKY a milý host SLOVÁCKÝ
KRÚŽEK SVATOBOŘICE MISTŘÍN. Adventní náladu navodily
vánoční příběhy, tak jak byly zaznamenány našimi předky.
FORMANI i SEJKORKY předvedli překrásná, nově
nastudovaná pásma. SLOVÁCKÝ KRÚŽEK v nádherných
krojích, skvělou muzikou a výbornými zpěváky uchvátil
obecenstvo. Vyprodané hlediště odměňovalo účinkující

Slovácký krúžek
Organizátory potěšila i návštěva radního Pardubického kraje
Ing. Pavla Šotoly, zodpovědného za sociální péči a neziskový
sektor, župních náčelníků ses. S. Pilařové a br. V. Pilaře
se vzdělavatelem župy br. J. Jelínkem, který do Slatiňan opět
přijel s dvacetičlennou výpravou Sokolů z Nasavrk a sester ze
Sokola Chroustovice. Město Slatiňany zastupoval jeho
místostarosta Víťa Kolek, který se pravidelně účastní
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převážně všech sokolských akcí. Potěšila i návštěva zástupců
firem: STAVEBNÍ HUŤ SLATIŇANY, NOPO ZM a TRIAS.

Slovácký krúžek - muzika

Sejkorky - muzika

Formani - muzika

Po představení se dospělí účastníci sešli k předvánočnímu
posezení, jehož součástí bylo poděkování souborům a
podporovatelům. Veselí společné zábavy znělo ze sokolovny
dlouho do noci.
Za připravený překrásný a milý den patří poděkování
účinkujícím a především uměleckému vedoucímu FORMANŮ
br. Aleši Kohoutkovi, manažerovi FORMANŮ br. Ing.
Radimovi Zajíčkovi, primášce ses. Mgr. Heleně Kohoutkové,
vedoucí SEJKOREK ses. Mgr. Stáně Sejkorové, a jejím
pomocnicím ses. Zdeně Pacholové, a ses. Mgr. Kateřině
Josifové, primášce SEJKOREK ses. Mgr. Jiřině Pražanové a
také švadleně, která ušila všechny kroje, ses. ChalupovéVaňhátové.
Koncert se vydařil a všem účinkujícím i hostům můžeme jen
popřát spokojené Vánoce, překrásný rok 2018 a ať se příště
zase všichni ve zdraví sejdeme.
- 15 -

Mirek Lebduška

T.J. SOKOL NASAVRKY
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Kalendář sokolských výročí.
Leden:
1. 1. 1862
v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola
v letech 1892-1934. Druhá brněnská župa nese na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček
měl velkou zásluhu na rozvoji Sokola. Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu uspořádán
pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů, armády a široké veřejnosti.
1. 1. 1871

vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš.

4. 1. 1874
se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista
a profesor pražské konzervatoře, autor sokolského pochodu „V nový život“,
zkomponovaného pro VII. Všesokolský slet (1920). Na zasedání Vzdělavatelského sboru
ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský slet v r. 2012 nebude
komponována sletová znělka, ale jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova
pochodu.
11. 1. 1932
zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a
Československé obce sokolské (1906-1932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové
činnosti a ihned na počátku války převedl finanční majetek Sokola do zahraničí a dal jej k
dispozici Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní rady československé v
Paříži, které vedla a koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od roku
1918 byl členem předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a
vrchním inspektorem československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 28.
10. 1918 byl pověřen Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval
sokoly, kteří převzali strážní službu na území státu, odzbrojovali rakouské vojáky a
zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben s vojenskými poctami za účasti armády,
sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna pražská sokolská
župa.
11. 1. 1991
zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková,
dlouholetá náčelnice Sokola (1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932, 1938, 1948).
Při své účasti na sokolské výpravě na Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla
informována, že jí po návratu hrozí zatčení. Zůstala proto v emigraci, žila v USA a
pracovala pro zahraniční Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád TGM.
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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. 1. 2018

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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