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Valná hromada župy se koná v neděli 22. dubna 2018.
Zúčastní se zvolení Vyslanci.
 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
Prosíme o dodržení termínů pro zaslání ročních výkazů:
- Výkaz odboru všestrannosti T.J. …………………………………………………………… do 31.1.2018
- Seznam členské základny k 1.1.2018 ………………………………..………………….. do 9.3.2018
- Statistický výkaz ČOS – základních údajů k 1.1.2018 …….………………………. do 9.3.2018
- Výkaz vzdělavatelské činnosti za rok 2017 ..…………………..…………………….. do 9.3.2018
 Termíny pro podání žádostí o granty
- Grant OV ČOS – Projekt I. – Vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti ………… do 4.2.2018
- Grant OV ČOS – Projekt II. – Standardizace nářadí vybavení tělocvičen ………. do 4.2.2018
- Grant OV ČOS – Projekt I. – Podpora projektů veřejně přístupných akcí ……… do 4.2.2018
- Žádost o grant odboru sportu ČOS ……….……..………………………….……….…………. do 15.2.2018
 Členské známky.

V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2018:
 200 Kč pro členy do 18 a nad 65 let
 500 Kč pro členy od 19 do 64 let (ročníky narození 1954 až 1999).
 Registrace sportovních oddílů
Registrace sportovních oddílů ČOS se letos provádí elektronicky, zároveň je však nutné
formulář 3x vytisknout, podepsat, orazítkovat a zaslat na župu……………………….……….. do 15.2.2018
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 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.

Žádáme jednoty, aby zasílaly informace o termínu konání valné hromady župní kanceláři, případně i
patronovi své jednoty. Závazné pokyny pro konání valných hromad, vzor zápisu a usnesení jsou uvedeny
na http://www.sokol.eu/obsah/5429/dokumenty-ke-stazeni
Pokud provedete na valné hromadě jakoukoliv změnu ve statutárních zástupcích jednoty
nebo v kontrolní komisi jednoty, je nutné, abyste provedli změnu zápisu ve spolkovém rejstříku –
prostřednictvím župní kanceláře.
Dokumenty z valné hromady jednoty nám zašlete prosím co nejdříve – stačí elektronicky.
Dále připomínáme, že povinností každého spolku je zveřejnění účetních závěrek a výročních zpráv ve
spolkovém rejstříku. Vzor výroční zprávy vydaný MŠMT najdete na webu župy
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=6091086
 Dotace Pardubického kraje.
Žádost o dotaci Pardubického kraje můžete podat do 31.1.2018
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

 Sletové úbory a sletové náčiní, nářadí.
Proveďte prosím kontrolu ve svých jednotách, zda máte objednaný správný počet sletového
nářadí a náčiní. Nyní se uzavírá 3. kolo těchto objednávek a nářadí a náčiní již nebude možné
objednat.
Sletové úbory budou mít vypsané ještě 3. kolo v březnu.

 Upozornění na vyúčtování dotace MŠMT VIII.
Upozorňujeme jednoty, které čerpaly v loňském roce dotaci MŠMT v programu VIII., že
včasné, správné a úplné vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných prostředků do státního
rozpočtu je podmínkou pro poskytnutí dotace na následující rozpočtový rok.
Lenka Pařízková, tajemnice župy

Nazdar!
Zasílám Vám informace o vydávání časopisu Sokol v roce 2018 a jeho předplatném
Časopis Sokol bude v roce 2018 vycházet stejným způsobem jako v roce 2017, tedy: první dva měsíce ve čtvrtletí
elektronicky, třetí měsíc ve čtvrtletí tištěný (a zároveň bude k dispozici rovněž v elektronické formě), a to vždy ke konci
měsíce. V letních měsících bude časopis jako dvojčíslo (červen/červenec a srpen/září). Součástí tištěného vydání budou
přílohy Vzdělavatelské listy a Metodické listy; speciální příloha Sletový magazín bude vycházet v roce 2018 od února do
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července, přičemž březnové a červnové vydání bude tištěné. Distribuce bude v roce 2018 obdobná jako v roce 2017, tzn.
tištěné materiály jsou k dispozici na župě.
Předplatné časopisu v roce 2018
Stejně jako v předchozích letech, i na rok 2018 je možné předplatit si tištěné vydání časopisu Sokol. Výše předplatného
zůstává v nezměněné výši, tedy 196,- Kč (pro zahraničí + 4x poštovné). Předplatné se týká čtyř tištěných vydání (březen,
červen, září, prosinec). Předplatné je potřeba uhradit nejpozději do poloviny března, a to bankovním převodem, případně
složenkou nebo v hotovosti v pokladně ČOS. Číslo účtu je 27-7699580257/0100, variabilní symbol 160 2018. K předplatnému
je potřebné zaslat do redakce vyplněný kartotéční objednávkový lístek, který je v příloze Zpravodaje, případně ho naleznete
na: http://www.sokol.eu
Objednávkový lístek (viz. příloha č. 1) není jen potvrzením objednávky, ale zároveň obsahuje důležitý údaj: adresu, kam
časopis zasílat. V minulosti se již stalo, že na účet přišla platba za předplatné, ale již žádný další doplňující údaj – podle
pouhého čísla účtu, z něhož platba odešla, redakce nepozná, kam má časopis zasílat.
Zdeněk Kubín

KRAJSKÝ SLET V PARDUBICÍCH SE KONÁ 9.6.-10.6.2018
Pokračují intenzivní přípravy krajského sletu, který bude kromě hlavního programu, tzn.
předvedení sletových skladeb, obsahovat i bohatý doprovodný program. Již brzy Vás
s programem seznámíme.
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. Najdete zde různé informace, mj. dvě čísla Sletového magazínu.
První manuál sletového týdne
Všechny T.J., které nacvičují na slet, obdržely e-mailem První manuál sletového týdne
(1.až 6.července 2018). Je též uveřejněn na webu župy ve SLETOVÉM OKÉNKU a
v příloze tohoto zpravodaje.
Sokolský zpravodaj v České televizi
Od začátku prosince se diváci ČT sport pravidelně dozvídají novinky ze sokolského hnutí
a příprav XVI. všesokolského sletu. Za Sokolským zpravodajem, který má premiéru vždy
v sobotu ráno a během týdne je pak několikrát reprízován, stojí Jakub Bažant –
komentátor, dramaturg a dnes už legenda sportovní redakce České televize. A také velký
znalec Sokola.
Všechny Sokolské zpravodaje můžete jednoduše shlédnout, pokud si na webu župy
budete postupně v MEDIÁLNÍM OKÉNKU otevírat týdenní monitoringy tisku. V každém
najdete odkaz na odvysílaný Sokolský zpravodaj v příslušném týdnu.
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Navrhujeme Vám – pozvěte zpravodajský tým ČT do své tělocvičné jednoty, příp.
poskytněte tipy na natočení Sokolského zpravodaje. Propagujte své akce, jednoty,
pozvěte takto veřejnost na své akce, zviditelněte se prostřednictvím TV ve své obci nebo
ve svém městě, představte své nejvýznamnější členy. Své pozvání i návrhy řešte prosím
prostřednictvím župní kanceláře.

Zde jsou příklady tipů, které tvůrce Sokolského zpravodaje zajímají:

 zajímavá sportovní, kulturní či jiná aktivita v sokolské tělocvičné jednotě
 úspěšná činnost jednoty, důvod, proč je právě tato aktivita tak populární – tradiční i netradiční
sporty apod.

 novátorské postupy, nové sporty (např. Parkour, nové druhy posilování apod.), nové
mimosportovní aktivity

 portrét/medailon člena/ky T.J., trenéra/ky, sportovce/kyně, činovníka/ce. Při výběru nerozhoduje
věk, jestli jde o známou osobnost, ale jen, jakým způsobem přispívá činnosti T.J. Hledáme tedy
osobnosti, které velkou část své energie, kreativity, dovedností a znalostí uplatňují právě v
činnosti mateřské T.J.

 výjimečný úspěch oddílu výkonnostního sportu


výjimečná aktivita nebo čin člena ČOS mimo činnost v Sokole (záchrana života apod.)

Spolupráce s Deníkem (ve všech jeho mutacích – Pardubický, Chrudimský, Svitavský, Orlický)
V podobném duchu bude probíhat spolupráce s Deníkem ve všech jeho regionálních
mutacích. 1x týdně budeme mít k dispozici ½ strany, která by měla být naplňována
různými články, rozhovory apod. Předpokládá se, největší podíl budou mít články
z našeho regionu, z naší činnosti, někdy bude uveřejněn např. rozhovor se starostkou
ČOS, rozhovor s autory skladeb atd., který pak bude ve všech mutacích stejný.
Spolupráce s Deníkem vypukne pravděpodobně příští týden, a proto se na Vás obracíme
opět s výzvou ke spolupráci. Byla by škoda nevyužít tohoto prostoru, zašlete nám tedy
informace, zda a čím byste chtěli prostor v Deníku využít, články můžete posílat již nyní,
nejlépe i s fotodokumentací. Vše by opět mělo být koordinováno župní kanceláří.

Zde jsou příklady tipů, o čem bychom mohli v Deníku psát:
 rozhovory s cvičenci, nejmladší, nejstarší cvičenec na sletu, nejaktivnější jednota v počtu
skladeb nebo cvičenců, cvičenci s největším počtem účasti na sletech, ….

 významné osobnosti jednoty, župy


fotografie z nácviků, fotografie ze sokoloven, ze sportovních utkání, z činnosti



úspěchy sportovních oddílů i jednotlivců



nábor – proč je výhodné vstoupit do Sokola, stát se cvičitelem, trenérem, kronikářem,
vzdělavatelem, …..

Lenka Pařízková, tajemnice župy
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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
10 let uběhlo jako voda. Je to doba, která utekla od prvního ročníku župní akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“. Je
to zároveň doba, po kterou trvá přátelství
se slovenským klubem KNAC (Klub
nadšencov
amaterskej
cyklistiky
Ružomberok). 10 let se turisté a cyklisté
naší sokolské župy zúčastňují v prvním
srpnovém víkendu akce KNAC „OKOLO
LIPTOVA“, kterou podporuje obec Likávka.
Slovenští přátelé se na oplátku zúčastňují
našeho kolního výletu.
Po dohodě s prezidentem KNAC, naším
kamarádem Róbertem Fajtou, spojíme
v letošním roce naše akce OKOLO
LIPTOVA a soKOLNÍ VÝLET KOLEM, a tím
vzdáme poctu a oslavíme 3 významná
výročí

100 let založení společného státu
40. ročník akce „OKOLO LIPTOVA“
10. ročník akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“
Mirek Lebduška

V letošním roce jako každoročně probíhá registrace sportovních oddílů ČOS. V letošním roce s velkou novinkou,
a to elektronickou registrací. Na oficiální mail vaší jednoty již dorazil dopis s podrobným návodem na vyplnění
elektronického formuláře, a s přihlašovacím jménem a heslem.
Do systému se můžete přihlásit přímo z tohoto odkazu: https://sokol.ols.cz/ , který použijete pro elektronickou
registraci každého dalšího oddílu (v případě, že jich má vaše jednota více).
Z důvodu možné kontroly dat (v případě neočekávaných poruch systému) a následné autorizace jejich
správnosti (zatím není možné využít elektronický podpis) je nutné všechny registrace i letos 3x vytisknout,
podepsat (orazítkovat) a zaslat na župu do 15.2.2018.
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Pokud vaše jednota dosud neměla žádný sportovní oddíl zaregistrovaný a uvažuje o tom, můžete kontaktovat
předsedu ŽOS:
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu
Přihlašovací údaje vám budou následně zaslány.
Dále připomínáme, že registrace sportovního oddílu je jednou z podmínek pro přidělení finančních prostředků
jak na granty OS, tak na župní granty (podporu činnosti oddílů). Další nezbytnou podmínkou je zaslání zprávy o
vaší činnosti v roce 2017, která bude uveřejněna na župním webu. Těm, kteří jste zprávu již zaslali, děkujeme.
Předsedům sportovních oddílů již byly rozeslány formuláře ke grantům OS na rok 2018. Termín odevzdání na
župu byl stanoven na 15.2.2018. Formuláře k župním grantům (podpoře činnosti oddílů) budeme zasílat později.
A dále byly rozeslány přihlášky do ankety o nejúspěšnějšího sportovce ČOS v roce 2017. Pokud vaši sportovci v
loňském roce slavili úspěchy, tak se ankety rozhodně zúčastněte. Budeme rádi, pokud nám tento formulář
zašlete v kopii na župu.
Vlastimil Stenzl, předseda odboru sportu

Karate Pardubice - ZIMNÍ SEMINÁŘ 2018
Hanušovice, 13. – 14. a 20. – 21. ledna 2018
Začal nám nový rok, a to pro členy oddílu MSK Pardubice znamená
jediné, vydat se na první letošní seminář do zasněžených Hanušovic a
zdokonalit si své bojové schopnosti. Spolu s přáteli z dalších oddílů
MSK jsme zde strávili dva víkendy.
První víkend jsme se pod vedením mistra Miloslava Zezulky, VI. Dan,
zaměřili na důkladné nacvičení kopů a úderů, u kterých jsme si
všichni museli opravit drobné chybky a dopilovat startování.
Následně nám bylo krok za krokem vysvětlováno vše, co se turnaje
týče. Od psychické přípravy závodníka, přes úlohu soudců, až po naše
akce na bojišti. Pokoušeli jsme se najít ten správný taktický moment
pro zaútočení na soupeře, připravovat si nějakou taktiku a také
hledat mezery v soupeřově obraně.
Druhý víkend se nesl ve znamení turnajů. Stejně jako ten
první nás čekalo předvedení našich nejlepších forem,
kde se jednalo se o ukázku boje s imaginárním
nepřítelem. Zde začaly vysoké pasy, od kterých se nižší
pasy učily pozorováním jejich techniky. Poté přišly na
řadu boje, kde jsme prakticky využili všechny doposud
získané znalosti a zkušenosti. Zde opět začínaly vysoké
pasy a potom následovala lehčí forma boje pro oranžové
a žluté pasy. Oba víkendy jsme si užili a rozhodně jsme
neodjížděli s prázdnou. Všichni naši závodníci si odvezli
cenné umístění.
Pardubická výprava na Zimním semináři 2018
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David Puchoň zasahuje
soupeře

Martin Goláň kope soupeře

Iveta Špačková

Vážené sestry, vážení bratři.
Zdravotní komise OV ČOS připomíná, že 31. 12. 2017 skončil 2. ročník projektu "Sokolská kapka krve"
(podrobnosti např. na http://sokol.eu/obsah/5488/sokolska-kapka-krve). Počty dárců a odběrů za 2. pololetí a
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též celkový počet dárců za celý rok, zasílejte prosím do konce ledna 2018 na e-mail: vit.jakoubek@sokolliben.cz, kde též rád zodpovím případné dotazy.
S pozdravem
Vít Jakoubek
zdravotní komise OV ČOS

NABÍDKA ÚČASTI V PROGRAMU INTERNATIONAL SPORTS FOR ALL LEADERS
EDUCATION ČLENŮM ČOS V DÁNSKÉ SPORTOVNÍ AKADEMII GERLEV
Díky dlouholeté spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Gerlev Physical Education and Sports Academy mají
členové ČOS možnost studovat za výhodných podmínek na prestižní dánské sportovní akademii v programu
International Sports for All Leaders Education.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Termín
sobota 19. 8. – pátek 22. 12. 2018 (18 týdnů)
Přihlášky
do 1. 6. 2018 na adresu gerlev@gerlev.dk, v kopii na mchlumsky@sokol.eu
Cíle programu
Hlavním cílem vzdělávacího programu je nabídnout mezinárodní vzdělání cvičitelům, instruktorům, trenérům a všem,
kteří chtějí pracovat jako vedoucí mládeže v oblasti sportu, zdraví a turistiky. Vedlejším cílem je podpora
mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi z celého světa.
V roce 2018 je možné studovat v hlavních sportovních předmětech (10 hodin týdně):
•
TANEC
•
BASKETBALL
•
CROSSFIT
•
PARKOUR
•
OUTDOOR
•
NATURAL MOVEMENT (PŘIROZENÝ POHYB)
•
TRAVEL TO LEARN
Student si dále volí z nabídky vedlejších sportovních předmětů (6 hodin týdně) a teoretických předmětů (8 hodin
týdně).
Školné (běžná cena 5.139 EURO, díky podpoře Akademie sníženo pro účastníky z ČR)
EURO 720
(DKK 5.400) program, ubytování, strava
EURO 506
(DKK 3.800) týdenní teambuildingový zahraniční výlet
EURO 360
(DKK 2.700) výukové materiály
CELKEM EURO 1.586
(DKK 11.900)
Zahrnuje
ubytování, stravu 5 x denně, program, studijní materiály, fakultativní výlety po Dánsku, týdenní výlet mimo Dánsko,
funkční tričko, běžeckou bundu. Nezahrnuje náklady na dopravu do Gerlevu a zpět.
Volitelně je možné absolvovat v rámci hlavního sportovního předmětu týdenní výlet do různých evropských destinací
a do Zanzibaru.
Podmínky pro přijetí
Věk minimálně 18 let, výborný zdravotní stav, znalost AJ na komunikativní úrovni, vysoká motivace k pohybu.
Mezinárodní certifikát
Účastnici programu „International Sports for All Leaders Education získají Mezinárodní certifikát o účasti s uvedením
obsahu vzdělávacího programu,
Kontaktní osoba
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Více informací o studijním programu podá ředitel Ústřední školy České obce sokolské Mgr. Martin Chlumský (email: mchlumsky@sokol.eu), tel. 257 007 227. Případně můžete přímo kontaktovat kancelář akademie na e-mailu
gerlev@gerlev.dk nebo navštívit stránky www.gerlev.dk.
O GERLEV P. E. AND SPORTS ACADEMY

Sportovní akademie Gerlev P. E. and Sports Academy (založena v roce 1938) je mezinárodně uznávaná instituce,
která jedenáctým rokem nabízí členům České obce sokolské čtyřměsíční sportovně-vzdělávací kurzy v moderních
pohybových směrech a sportech.
Základními znaky výuky v Gerlevu je zkušenostní učení („learning through experience“), inspirující a motivující
prostředí a využití široké škály výukových metod. Většina předmětů je zaměřena na praxi a propojuje teoretické
poznatky s jejich praktickým využitím. Z teoretických předmětů lze zvolit např. sportovní psychologii nebo filozofii
sportu a pro mezinárodní studenty je určen předmět International Sports for All Education Program. Studium je
internátního typu – studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu akademie. Kromě pohybu i studia si studenti užijí i
pořádnou dávku zábavy!
Výuka probíhá v anglickém jazyce a pro přijetí ke studiu je vyžadována alespoň základní znalost anglického jazyka
(přibližně úrovně FCE), výborný zdravotní stav a vysoká motivace.
Více informací na stránkách www.sokol.eu a www.gerlev.dk/en/ a přiložené pozvánce.

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.,
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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

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL CHRUDIM
Zlatá medaile pro bratra Lövyho
Upříležitosti
osmdesátých
narozenin
dlouholetého
náčelníka T.J. Sokol Chrudim a zaslouženého
člena
náčelnictva župy udělila Sokolská župa Východočeská –
Piipichova br. Waltru Löwymu zlatou medaili Karla
Piipicha.

Bratr Walter Löwy se narodil 20.ledna 1938. Patří mezi
nejstarší členy T.J.Sokol Chrudim. Do Sokola vstoupil
jako mladý chlapec. Od začátku své cvičitelské činnosti
cvičil oddíly mladších a starších žáků, které vedl až do
r.2014.
Nacvičil a zúčastnil se se svými žáky čtyř sletů v Praze
V roce 1972 se stal spoluorganizátorem letních
sportovních táborů, kterých se aktivně zúčastňoval až
do r. 1999.
V r.1996 byl spoluzakladatelem oddílu mažoretek, kde
cca 5 let vypomáhal z jeho organizací.
Cca v roce 2000 založil v Sokole Chrudim síň tradic, o
kterou se vzorně stará dodnes a do které sehnal
spoustu exponátů.
V rámci oslav k 95 výročí úmrtí Karla Pippicha a 120
výročí založení Východočeské župy Pippichovi
uspořádal samostatnou výstavu k těmto výročím.
Několikrát do roka se zúčastňuje pietních akcí. Do
konce minulého volebního období byl náčelníkem naší
Jednoty.

Nina Nováková
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T.J. SOKOL ROVEŇ
Memoriál Miroslava Hemerky
T.J. Sokol Roveň pořádala dne 25.12.2017 tradiční
turnaj v malé kopané SG - Memoriál Miroslava
Hemerky. Za velmi příznivého počasí přijely změřit síly
po vánocích a zhubnout nějaké to kilíčko mužstva TJ
Sparta Dašice (vítěz turnaje), T.J. Sokol Roveň A (2.
místo), T.J. Sokol Moravany (3.místo) a T.J. Sokol Roveň
B alias Komárov-Popkovice (4.místo). Celý turnaj se
nesl jako vždy ve férovém až taktním duchu, ale s T.J. Sokol Roveň A : nahoře zleva : Luboš Mládek, Milan Kašpar, Radek
Král, David Šišán, dole zleva : Milan Cimfl, Vítězslav Smítal, Jiří Tesař
maximálním možným sportovním nasazením a snahou
porazit toho druhého (u některých plejerů to bylo na
hranici dýchatelnosti).
Celý turnaj odřídil se sobě vlastní grácií mezinárodní
rozhodčí Ludvík Sponner z Jaroslavi. Za celou dobu
musel kázeňsky umravňovat pouze brankáře KomárovPopkovic
Rojkoviče (pravděpodobně chytil na
hostování jiné moresy).
Bravurní finty a ukázkové fotbalové akce přilákaly jako
vždy i velmi slušnou diváckou kulisu. Diváci mohli
načerpat sílu a teplo v otevřené hospůdce Za
Sokolovnou.
Celá akce se mimořádně vydařila a většina účastníků již
přislíbila účast v příštím roce.
Mužstva hrála v následujících sestavách a jsou na T.J. Sokol Moravany : horní řada zleva : František Vaněk,
Pavel Jeníček, Leoš Petráň, Milan Mikan, dolní řada zleva :
fotodokumentaci:
Vladimír Slavík, Jaroslav Lukas, Jaroslav Matěna

TJ Sparta Dašice : Horní řada zleva : Jaroslav Hora, Pavel Shejbal, Jaromír
Krpata, David Šafařík, Milan Hora, dolní řada zleva : Petr Kabeláč, Pavel
Čermák, Josef Brunovský, Jaroslav Šibal

T.J. Sokol Roveň B ( Komárov-Popkovice ) : horní řada zleva : Roman
Valenta, Petr Motyčka, Roman Pavliš, Michael Sluka, Václav Melc, Jose (
ESP ), dole Milan Rojkovič
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Rozhodčí Ludvík Sponner a Milan Cimfl s rozhodčím

NOVOROČNÍ POCHOD

Turistický oddíl T.J. Sokol Roveň pořádal jako každoročně
novoroční pochod, který se již tradičně konal na trase Dolní
Roveň-rybník Lodrant mezi Litětinami a Uherskem. Pochodu
se zúčastnilo krásných 55 členů i nečlenů Sokola a byl s
mezinárodní účastí (4 výletníci dorazili ze Španělska). Na
otáčce došlo k opékání špekáčků a posilnění se na celý rok
troškou dobré slivovičky (chutnala i Španělům).
Počasí vyšlo náramně, a tak jsou všichni připraveni a těší se
na další pochody v roce 2018.
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Kalendář sokolských výročí.
Únor:
1.2.1899 V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu v mužských T.J.
( první ženská družstva byla v T.J. Sokol Vyšehrad a T.J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Od roku 1898-9
získaly ženy vlastní samosprávu v rámci T.J. a v r. 1890 bylo v Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892
byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen
rychle stoupal. První veřejné cvičení žen uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské
složky v Sokole převýšily početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské
tělovýchovy.
2.2.1908 byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho
sídlo přeloženo do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské organizace v
Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.
3.2.1919 byl na žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil srážkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila československá armáda z
legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v
kroji.
3.2.1944 byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen významný sokolský pracovník František
Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev na MS r. 1922, člen vítězného
družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha republice“, cvičené na X. všesokolském
- 14 -

sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2.
1896.
10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a založení sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
byl v Brandenburgu u Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

Pardubický kraj podporuje naši činnost
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 .
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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. 2. 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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Příloha č.2
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