enka

Tel: 466 614 253, mob. 725 485 885,

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

Valná hromada župy se koná v neděli 22. dubna 2018.
Zúčastní se zvolení Vyslanci.
 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).
 Dokumenty z valných hromad tělocvičných jednot.

Děkujeme jednotám za zasílání dokumentů z valných hromad. Připomínáme, že povinností každého
spolku je zveřejnit účetní závěrku ve spolkovém rejstříku.
 Pojištění.
K 1.5.2018 končí tříletá hromadná pojistná smlouva, která byla uzavřena pro tělocvičné jednoty naší župy
u UNIQA pojišťovny, a.s. Předsednictvo župy provedlo nové výběrové řízení a zajistilo nabídku na nové
hromadné pojištění. Vítězem výběrového řízení se opět stala pojišťovna Uniqa. Všechny jednoty
obdržely emailem přihlášku k pojištění. Termín pro zaslání vyplněné přihlášky zpět do kanceláře župy je
16.4.2018. Přihlášku stačí zaslat oskenovanou elektronicky.
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů a úrazové pojištění zůstává sjednáno prostřednictvím Českého
olympijského výboru u pojišťovny Kooperativa, a.s. Veškeré informace jsou uvedeny na www.sokol.eu.
Lenka Pařízková, tajemnice župy
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SOKOLSKÉ SLETOVÉ SLAVNOSTI
V PARDUBICÍCH 9.6.-10.6.2018
V MĚSTEČKU TRNÁVKA 26.5.2018

Hledáme sponzory sletu - "Sokol sobě"
Stále hledáme jakoukoliv pomoc v této oblasti. V případě nabídky pomoci se prosím
obracejte na župní kancelář.
Sletové okénko na župním webu
Sledujte sletové okénko na župním webu. Aktuálně je v něm umístěn nový sletový
magazín březen 2018.
Seznam našich vystoupení
 19.5.2018
Jičín
(pouze vybrané skladby, hlavně Méďové)
 26.5.2018
Městečko Trnávka
 2.-3.6.2018
Hradec Králové
 9.-10.6.2018
Pardubice
 30.6.-6.7.2018
Praha
Informace Vám poskytnou župní vedoucí jednotlivých skladeb.
Sokolský zpravodaj v České televizi
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.
Spolupráce s Deníkem (ve všech jeho mutacích – Pardubický, Chrudimský, Svitavský, Orlický)
V Deníku vycházejí články k všesokolskému sletu i k Sokolu obecně. Všechny články jsou
shrnuty v monitoringu tisku, který je vždy v týdenních intervalech uveřejněn na webu
župy v MEDIÁLNÍM OKÉNKU.
Sletový grant OV ČOS – účastnické poplatky pro cvičence nejmladších věkových kategorií
Grant se vztahuje na hromadné sletové skladby „Noty“, „V peřině“, „Děti, to je věc“ a
„Cirkus“.

Lenka Pařízková, tajemnice župy

-2-

Nácvik skladby Borci 20.1. v Litomyšli
V sobotu 20. ledna se sešli na druhý nácvičný sraz cvičenci skladby Borci. Již první nácvičný sraz, byl úspěšný, ten se konal
ve Slatiňanech, kde bylo 35 cvičenců. Tentokrát jsme to uskutečnili v Litomyšli pro cvičence z Litomyšle, Hnátnice,
Městečka Trnávky, Horních Heřmanic, Pardubic a Břehů. Celkem nás cvičilo 36 ve velmi pěkné atmosféře, kdy jsme zvládli
nacvičit celou skladbu, i když samozřejmě s drobnými nedostatky, které, jak doufám, všichni dopilují ve vlastních
jednotách.

Všem bych chtěl poděkovat za účast a poděkovat jim za vzornou kázeň a snahu naučit se co nejvíce. Ještě jednou děkuji a
je mi ctí, že vás mohu vést a budu se těšit na další nácvičné srazy, kde to jak doufám dopilujeme, tak i na sletová
vystoupení .
Vlasta Pilař – župní náčelník

Secvičné srazy sletové skladby Siluety v plném proudu
Již od října cvičenky v jednotách Pardubice, Městečko Trnávka, Nasavrky, Brandýs nad Orlicí a Horní Jelení pilně nacvičují
skladbu Siluety. S obručemi už jsme se jakž takž sžily, teď ještě doladit pohyby a obrazce na ploše. V neděli 4.3. jsme se
-3-

proto sešly na secvičné v Brandýse, kde jsme si chtěly hlavně projet choreografii. Od 9 téměř do 14 hodin jsme si
několikrát zacvičily skladbu, zvláště pak náročný čtvrtý oddíl, kde je hodně přechodů. Doufám, že všechny cvičenky domů
odjížděly s dobrým pocitem.
Ještě ten den odpoledne jsem se svou zástupkyní Šárkou Tichou navštívila i nácvičný sraz v Holicích, na kterém se ženy
připravují na secvičnou v Městečku Trnávka.
Děkuji všem cvičitelkám, které skladbu Siluety ve svých jednotách vedou.

župní vedoucí Siluet – Alena Vlasáková
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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
10. ročník
V roce 2009 Předsednictvo Sokolské župy Východočeské –
Pippichovy na svém zasedání pověřilo tělocvičnou jednotu
Sokol Slatiňany pořádání 1. ročníku „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“.
Pro konání akce byla vybrána lokalita v okolí liptovské
přehrady a byla nazvána „OKOLO LIPTOVSKÉ MARY“. Jako
zásadní se přihodilo náhodné setkání s prezidentem klubu,
panem Róbertem Fajtou, nám doposud
neznámého sportovního spolku „ KLUB
NADŠENCOV AMATERSKEJ CYKLISTIKY
RUŽOMBEROK“ (KNAC). Netrvalo dlouho a
byla navázána spolupráce. Po naší
návštěvě v Likávce u prezidenta klubu jsme
se dohodli, že se KNAC k naší akci připojí a
to je zároveň doba, od které trvá
přátelství se slovenským klubem KNAC.
Po tuto dobu 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 našich kolních výletů.
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 společné významné výročí

100 let založení společného státu.
39. ročník akce „OKOLO LIPTOVA“ a 10. ročník akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“ se bude konat ve dnech 3. – 5.
srpna s příjezdem účastníků ve čtvrtek 2. srpna do sportovního areálu v Likávce. V pátek a sobotu budou
během dne probíhat vlastní cyklistické a turistické akce a navečer společné posezení s občerstvením,
kulturním programem a společnou zábavou. V neděli dopoledne proběhne ještě kratší cyklistický výjezd a
poté rozloučení a odjezd domů.
Zveme přátele a zájemce, kteří chtějí prožít nezapomenutelné zážitky v překrásném a přátelském prostředí,
na společný výlet. Ubytování je možno zajistit ve vysoké kvalitě v dobře vybavených dvoulůžkových pokojích
penzionu v nedaleké obci Lísková za cenu 8 EUR na osobu a den, nebo ve vlastních stanech, nebo na
karimatkách v tělocvičně. Nejlépe je zajistit si celý týden a prožijete překrásnou dovolenou.
Přihlášky budou přijímány do 31. května 2018.
Informace:
Mir. Lebduška
tel.: 7776 602 665
O podrobnějším programu budou informace v příštích číslech zpravodaje.
Mirek Lebduška
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Hledání jubilejních hájů a památníků z roku 1928
Prosba o spolupráci
V únoru jsem navštívil na Slovensku vynikajícího přítele Róberta Fajtu, prezidenta klubu nadšencou amaterskej
cyklistiky. Robert mě zavedl do lesa nedaleko likavského hradu k památnému háji, založenému v roce 1928.
Následně jsem se dozvěděl, že se zapojil do akce skupiny aktivistů z Horehroní a Liptova, která se rozhodla
vyhledat a zdokumentovat co nejvíc jubilejních hájů. Nejen mapování je jejich cílem, ale též základní oprava a
zviditelnění díla našich předků.
Jsou rozmístěné po našich lesích, většinou s nápisem RČS 1918 – 1928. Jsou jich desítky a často o nich nevědí
ani lesníci. Kamenné památníky, či větší mohyly zapomenuté v hustých lesních porostech. Jde o jubilejní háje,
lesy a hájky, které byly vysazené při příležitosti 10. výročí existence Československa.
Na pokyn tehdejšího Ministerstva zemědělství č. 17061-V/17-1928 z února 1928, který doporučoval zakládat
jubilejní háje a označovat je letopočtem 1928, vydalo již 15. února 1928 Ústředí ředitelství státních lesů a statků
v Praze závazný pokyn, ve kterém se mimo jiné praví: “Aby důstojně a trvale oslavena byla památka prvního
desetiletí Československé republiky také v lesích státních, ukládá se všem správám lesů, aby postarala se v
jubilejním roce letošním, pokut možno v celé republice o založení jubilejních hájů a je, jako takové jednoduchými
kamennými památníky, opatřenými letošním letopočtem – 1928 – trvale tak označila.”
Protože v letošním roce slavíme 100 let od založení Československa a čeští a slovenští sokolové stáli u zrodu
československých legií a tím se nesmazatelně zapsali do historie naší země, bylo by nám jistě ctí zapojit se i do
hledání zapomenutých památníků našeho společného desátého výročí. Proto prosím sokolskou veřejnost, kdo
ví o existenci jubilejní hájů a památníků, které doposud nebyly identifikované, aby mi dali vědět. Co nejpřesnější
lokalizace je vítaná.

Památné háje u Třeboně

Památník u Babic nad Svitavou
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Památný háj u Likávky na Slovensku
Za jakoukoliv informaci moc děkuji
Mirek Lebduška
lebduska.mir@seznam.cz , nebo tel.: 607 089 410

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL CHRAST
Lednové gymnastické soustředění

Ve dnech 19.1. – 21.1.2018 proběhlo v chrastecké sokolovně
gymnastické soustředění, kterého se zúčastnili kluci
z Chrudimi a holky z Chrasti, Rybitví. Páteční večer se nesl
v duchu seznamování. Tentokrát měly děti možnost poznat
své trenéry. V sobotu jsme si zacvičili, po obědě jsme
roztočili peníze v posilovacím casinu. Po večeři jsme si zahráli
živé pexeso a obrázkovou tichou poštu. Den jsme ukončili, u
dětí velmi oblíbenou, hrou na ťukanou. V neděli ráno jsme
celý víkend zhodnotili, předali cenu fair play a všem rozdali
drobné ceny. Celý víkend se nám vydařil a všichni jsme si to
moc užili.
Tímto děkuji všem dětem, které opravdu pořádně makaly a
naučily se spoustu nových věcí, trenérům, kteří zajistili
hladký průběh celé akce a rodičům, kteří nám přivezli
spoustu dobrot ke svačině či večeři.
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z Pardubic a Nasavrk u Chrudimi. První setkání se konalo na
podzim v Pardubicích. Společné nácviky jsou velmi důležité,
zvláště pro nás. Minimální počet cvičenek pro skladbu Siluety
je sice „pouze“ 8, ale základní čtverec a většinu obrazců tvoří
32 cvičenek! Představovat si v počtu osmi cvičících dalších 24
Siluet je obtížné. Zdá se to až neuvěřitelné, ale během dvou
společných nácviků, během dvou půl dnů jsme secvičily
hromadnou sletovou skladbu. Samozřejmě bylo a je
zapotřebí dalších tréninků a nemalého úsilí každé Siluety.
Další akce, které se zúčastníme, je Sokolovna v pohybu, koná
se v pátek 18. května 2018 v Brandýse nad Orlicí.
Hezký článek o Sokolské župě Východočeské – Pippichově,
jehož součástí jsou i Siluety vyšel v Orlickém deníku
orlicky.denik.cz/ostatni_region/zupa-pippichova-zapocalaexistenci-pred-vice-nez-120-lety-20180220.html.

Veronika Pavlíková

Siluety nakreslila Ema a Tereza, dcery Siluet

T.J. SOKOL BRANDÝS NAD ORLICÍ

Tereza Dobešová
Brandýs nad Orlicí

Ze života Siluety

T.J. SOKOL DONÍ ÚJEZD

Co znamená SILUETA?
Napadne Vás k tomu věta?
Je to skladba pro cvičenky,
mladé ženy, dorostenky.
Do Prahy se v létě sjedou,
ukázku vám teď předvedou.
Denda, Věrka, Lenka, Lucka, Martina,
Tereza, Jarča, Katka, Gábina.
Uslyšíte tóny známé,
SILUETY TADY MÁME!!!

Vánoční přehazovaná 2017

Takto byla uvedena skladba Siluety na Tělovýchovné
slavnosti ve čtvrtek 8. března 2018 v tělocvičně Základní
školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. První veřejné
vystoupení části sletové skladby Siluety máme úspěšně za
sebou. Pro Tělovýchovnou slavnost bylo nutné skladbu
zkrátit a poupravit, aby jednotlivé prvky i v malém počtu
cvičenek vynikly.
V neděli před slavností proběhl druhý společný nácvik Siluet.
Do Brandýsa přijela župní vedoucí skladby spolu s cvičenkami

V neděli 17.12. se v hale ZŠ uskutečnil tradiční předvánoční
turnaj v přehazované. Každá z malých volejbalistek měla
možnost postavit vlastní tým z rodinných příslušníků všech
věkových kategorií, jedinou podmínkou bylo, vzít s sebou
chuť si zasportovat. Družstva byla tříčlenná, celkem se jich
přihlásilo 13, pro nemoc 2 týmy nenastoupily. Hráli jsme
podle pravidel přehazované vždy na 5 minut, každé družstvo
muselo
odehrát
zápas
s
každým.
Sportovní a bojovná atmosféra byla oslazena dobrotami
od maminek, o ostřejší občerstvení se postaral Míra
Lipavský, jeho svařák provoněl celou školu, děkujeme.
Jak to všechno dopadlo? Dobře,... někdo vyhrál,... někdo
ne, ale pro všechna děvčata byla nachystaná dárková taška
plná překvapení a skleněný pohár. Myslím, že všichni
odcházeli spokojení a s úsměvem, a to určitě k
předvánočnímu času patří, v klidu a pohodě strávit společný
čas.
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Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám pomohli sehnat
ceny. Moc děkujeme Pavlovi Havlíkovi /firma Epimex/,
Magdě Kutové /firma Orion/, Pavlovi Fulíkovi, Lence
Doubkové a Markétě Čejkové.

A jak to letos vlastně dopadlo?

To by nebylo, abychom ani o letošních vánočních svátcích
nepohnuli
kostrou.
Na
programu byl už 8. ročník
oblíbeného
vánočního
sportování.
Nutno říci, že zájem o turnájek
je rok od roku větší a za pár let
budu muset psát pozvánky už v
září. Nebyl totiž ještě ani
prosinec a já už měla kapacitu
turnaje plně obsazenou. A tak padlo operativní rozhodnutí
rozšířit turnaj ještě o jeden tým na úkor hracího času, ale
zato s více odpočinkem. Pochvalu mají letos úplně všichni
účastníci a vlastně i neúčastníci. Nikdo se na poslední chvíli
neodhlásil a ti, co onemocněli, za sebe vzorně našli náhrady.
27. prosince se tak všichni pohybuchtiví sešli v tělocvičně,
připravili kurty a mohlo se začít hrát. K dispozici bylo
rozmanité občerstvení, které hráči (nebo asi spíše
hráčky) doma připravili. Nutno říci, že čím více lidí, tím hůř se
dělá rozlosování do týmů, aby byli všichni spokojeni a
nevznikl ani hlavní favorit ani outsider.
A pak už startuje příval zápasů. Ve 12 kolech na 3 hřištích
odehrají všechny týmy 36 zápasů po 14 minutách a jen s
minimálními pauzami, proto se velmi hodily mezery pro
zrovna nehrající týmy. Tělocvičnou to burácelo, bojovalo se z
plných sil a rvalo se o každý bod. A tak i o poslední místa byl
neuvěřitelný boj (3 týmy měly stejně bodů), ale i o vítězi se
rozhodovalo až v posledním kole, kdy jeden z favoritů
klopýtnul. I o další místa byly bitvy, takže o konečných
umístěních rozhodovala až celková skore bodů. Bohužel se
nám ani letos nevyhnula zranění a jeden kotník a jedno lýtko
vzaly za své.

Jak už bývá zvykem, po vydatných výkonech nemohlo chybět
doplnění energie v pohostinství Na Rovince, kde se povídalo
a zapíjely se úspěchy do pozdních nočních hodin.
Na závěr bych ráda poděkovala sponzorům, kteří do našeho
milého turnaje přispěli dary, díky nimž si každý tým mohl
odnést domů hodnotné ceny - SG Adfors cz, Orion, Limes,
M. Macáková, I. Pulkrábková, Ropkovi

9. místo - Tereza Králová, Dana Pešinová, Miloš Fait, Maru
Andrlová (0,8)
8. místo - Míša Frantová, Vlastík Vašek, Iva Pulkrábková,
Mgr. Marie Ropková
Pepa Samek (0,86)
7. místo - Marťa Šplíchalová, Radek Mandlík, Ivča
Hromádková, Robert Kalousek (0,91)
6. místo - Maru Ropková, Martin Ropek, Marcela Jirečková,
Míša Gultová (0,93)
5. místo - Anička Šimková, Slávek Peterka, Michal Jireček,
Verča Nováková (0,96)
4. místo -Verča Rožková, Tomáš Kotyza, Honza Kolčava,
Magda Kutová (1,03)
3. místo - Ivča Šplíchalová, Martin Jicha, Mirek Lipavský,
Janča Rejmanová (1,05)
2. místo - Káťa Rejmanová, Tomáš Rajman, Martina
Macáková, Štěpánka Králová
1. místo - Štěpánka Lázničková, Káťa Jiskrová, Hoang vu
8. ročník Vánočního volejbálku pro všechny Huy, Nguyen Sy Nam

Mgr. Marie Ropková

T.J. SOKOL PARDUBICE I
114. ŠIBŘINKY

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I uspořádala v sobotu
27.1. 2018 od 20 hodin nejstarší a nejtradičnější
společenskou událost v Pardubicích - 114. Šibřinky, které
tentokrát nesly téma „První republika“. Dámy i pánové
v dobových šatech a skupinové masky z období První
republiky udělali pořadatelům velkou radost.
Na hosty letošních Šibřinek čekal opět nabitý program. Ve
dvou tanečních sálech se mísily různé hudební žánry,
v hlavním sále se o zábavu starala hudební skupina Drops a
v malém sále probíhala diskotéka. Přehlídku módy První
republiky předvedly Sestry Chalupovy, jako půlnoční
překvapení vystoupil úžasný pár tanečníků z Tanečního
centra Pardubice v rytmu quikstepu a jivu. O soutěž o
nejlepší masku a losování prvních pěti cen tomboly byl jako
vždy velký zájem. Pobavit se přišlo na Šibřinky 500 tanečníků.
O den později, v neděli 28.2. 2018, se konaly dětské šibřinky.
O bohatý program plný soutěží a her se starala trojice
klaunů. A postavička Médi Pusíka. V programu nechyběla ani
soutěž o sokolskou superstar, kde děti mohly předvést svoje
pěvecké umění.

-9-

T.J. SOKOL SLATIŇANY
JARNÍ KONCERT PRO CELOU RODINU

Dětský folklorní soubor Sejkorky

Z důvodu probíhající generální rekonstrukce zámeckého
parku se v letošním roce nebude konat Slatiňanské
pozastavení, jehož hlavními protagonisty jsou:
NÁRODOPISNÝ SOUBOR FORMANI a DĚTSKÝ FOLKLORNÍ
SOUBOR SEJKORKY. Připravujeme náhradní program, který
se bude konat ve slatiňanské sokolovně 19. května od 16,00
hod.
Naše soubory se představí s hostem programu, dětským
folklorním souborem VRBINA PRAHA.
Jste srdečně zváni.

Národopisný soubor Formani
Mirek Lebduška

Pavla Avramová
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T.J. SOKOL NASAVRKY
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Kalendář sokolských výročí.
Březen:
4.3.1827

se ve Štýru (Rakousko) narodil MUDr. Eduard Grégr, významný český politik,
spoluzakladatel Sokola, majitel přední pražské tiskárny „Dr Eduard Grégr a syn“, ve které
byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním
mladočechem. Zemřel 1.4.1907.

5.3.1862

se v Praze, v tělocvičně Malypetrova ústavu, konalo první cvičení Sokola Pražského

7.3.1850

se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
republiky, člen Sokola od r. 1884. Zemřel 14.9.1937.

10.3.1948

tragicky zahynul, za podivných okolností, populární ministr zahraničí Jan Masaryk.
Objasnění smrti bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka se v minulosti
věnovalo několik týmů, které vždy uzavřely vyšetřování s nejednoznačným
zjištěním. Až profesor Jiří Straus po mnoha experimentech jasně určil, že Janu
Masarykovi musel v roce 1948 z okna dolů na dvůr někdo „pomoci“. Díky své
metodě také vypočítal, že nejspíš šlo o jednoho velmi silného a trénovaného muže.
Tedy jinými slovy: byla to vražda. Definitivní verdikt však musí vynést soud. (Citace
z Hospodářských novin č. 1/2010, příloha Víkend, str. 8-15). Autor Jiří Straus je
prorektorem pro vědu a výzkum a současně i vedoucím katedry kriminalistiky na Policejní
akademii v Praze. Působí rovněž jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky,
vypracoval více než 400 znaleckých posudků. Působí doma i v zahraničí.

Československé

8.-13.3.1918 v bojích u Bachmače svedly velký boj československé legie, ve kterých bylo mnoho
sokolů. Bylo to na počátku cesty čs. legií přes Sibiř do vlasti. Když čs. Legie ustupovaly
z Ukrajiny, byly ohrožovány Němci, postupujícími od Kyjeva. Dva pluky legionářů zadržovaly
Němce před Bachmačí tak dlouho, dokud tudy projely poslední vlaky s legionáři, až pak
ustoupili. Padlo 90 a zraněno bylo 200 legionářů.
19.3.1845

se narodila ve Lvově Klemeňa Hanušová, první náčelnice a cvičitelka „Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských“, který vzniknul z popudu Dr. M.Tyrše v roce 1869.

20.3.1993

zemřel v Praze doc. PhDr Boris Uher CSc,
sokolské. (1990-1992).

poslední vzdělavatel

Československé

obce

24.3.1889 při závodech lyžařů v Krkonoších tragicky zahynuli v bouři bratři B. Hanč, člen Sokola
Hrabačov u Jilemnice a V.Vrbata, místonáčelník Sokola Mřícná.
24.3.1889 se konal v Praze Valný sjezd ČOS, na kterém byla založena Česká obec sokolská a bylo
zvoleno její předsednictvo. Sokol se stal právnickou osobou a mohl tak vystupovat jako celek
doma i v zahraničí. Již téhož roku v létě se zúčastnil s velkým úspěchem mezinárodních
gymnastických závodů v Paříži.
27.3.1862 bylo v Sokole zavedeno bratrské tykání.

Duben:
1.4.1907: zemřel MUDr. Eduard Grégr, spoluzakladatel Sokola, český politik a lékař, poslanec zemského
sněmu a říšské rady, který se se svým bratrem Juliem aktivně podílel na českém veřejném a
politickém životě
11.4.1898 se konalo v Sokole Pražském první veřejné cvičení ženských složek. Poprvé pak ženy vystoupily
v r. 1901 na IV. Všesokolském sletu, kde 867 žen cvičilo s kuželi. Cvičení žen v Sokole se pak
- 12 -

rychle rozšiřovalo a na V. všesokolském sletu v roce 1907 cvičilo již 2304 žen, opět s kuželi a také
žákyně. Ženské složky pak vystupovaly na všech sokolských sletech. V současné době ženy
v Sokole převažují počtem nad muži.
12.4.1941: byla německou okupační mocí úředně zastavena činnost České obce sokolské, Majetek všech T.J.
byl zabaven a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Následovalo pronásledování předních činitelů
Sokola, jejich věznění a popravy.
21.4.1849. se narodil ve Zlonicích JUDr. Karel Pippich, starosta T.J. Sokola Chrudim, člen výboru ČOS a
krátce jeho místostarosta, člen výboru Svazu Slovanského Sokolstva, starosta sokolské župy
Východočeské. Studoval na gymnáziu v Praze a pak na právnické fakultě. Po získání právnické
praxe v Jičíně a v Praze působil v Chrudimi v advokátní kanceláři svého otce a po jeho smrti tuto
kancelář převzal. Byl velmi agilním občanem města Chrudimi, účastnil se kulturních i politických
akcí, byl městským radním, členem okresního výboru, zemským poslancem. Zasloužil se o stavbu
Muzea a sokolovny v Chrudimi, nových školních budov, veřejného osvětlení a vodovodu. Byl řadu
let předsedou hudebního a pěveckého spolku „Slavoj“, Pracoval s divadelními ochotníky, sám
napsal řadu her a některé se hrály i v Národním divadle, byl hudebním kritikem, psal do Hudebních
listů, skládal hudbu k některým básním Vrchlického, Hejduka a El. Krásnohorské. Dr. Pippich byl
zvolen v r. 1896 místostarostou Východočeské župy a po jejím rozdělení v roce 1895 na župu
Orlickou a nynější Východočeskou byl zvolen Dr. Pippich starostou naší župy a zůstal jím 24 roků
až do své smrti 29. 3. 1921. Při sletu Východočeské župy 21. 6. 1921 byla župa k uctění jeho
památky nazvána župa Východočeská-Pippichova.

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 20. 4. 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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