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 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2019:
 200 Kč pro členy do 18 a nad 65 let
 500 Kč pro členy od 19 do 64 let (ročníky narození 1955 až 2000).
 Sletové známky.
V župní kanceláři jsou k dispozici sletové známky (více než 2000 ks), které župa zakoupila na konci
roku 2018 za jednoty, které neodebraly počet známek odpovídající počtu členů.
 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.
 Zápis členů Výboru T.J. a KK T.J. do spolkového rejstříku
Připomínáme, že zápis členů Výboru a kontrolní komise tělocvičné jednoty musí být proveden za všechny členy,
nejen za nově zvolené. Informační mail, jak postupovat, byl zaslán všem jednotám 17. dubna 2019.
 Loutkové divadlo „Kašpárek v Sokole aneb pojďme cvičit“. DOPORUČUJEME �
Loutkářský soubor AHOJ z Chrudimi ve spolupráci se župou připravil loutkové představení „Kašpárek v Sokole aneb
pojďme cvičit“. Jedná se o volné pokračování projektu pro nejmenší sokolíky „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Toto představení je určeno pro naše tělocvičné jednoty a pro mateřské školy. Informace o možnosti
objednání představení: Libor Štumpf, principál divadla, tel. 602933649, lstumpf@seznam.cz .
 Monitoring médií dále pokračuje.
Monitoring mediálních výstupů se sokolskou tematikou pokračuje i v letošním roce. Veškeré zprávy
naleznete v MEDIÁLNÍM OKÉNKU na webu župy https://www.zupa-pippichova.eu/medialni-okenko
Lenka Pařízková, tajemnice župy
-1-

Vážené sestry, vážení bratři,
20. března jsme Vám zaslali první mail týkající se Rejstříku sportovních organizací, sportovců/cvičenců,
trenérů/cvičitelů a sportovních zařízení. Žádali jsme Vás, abyste provedli první důležitý krok – zaregistrovali Vaši
Tělocvičnou jednotu jako sportovní organizaci do tohoto Rejstříku. Termín dokončení registrace je 30.6.2019, již je
tedy nejvyšší čas se této agendě začít věnovat.
Jak to vypadá v naší župě:
Pouze 28 jednot má provedenou vlastní registraci, případně vlastní registraci i registraci od nějakého sportovního
svazu.
10 jednot má provedenou registraci od nějakého sportovního svazu, případně od více sportovních svazů. Zatím se
však nezaregistrovali sami.
26 jednot zatím není v Rejstříku vůbec registrováno !!!
Registrace se netýká jen sportovců, ale všech aktivních členů T.J., tzn. včetně členů všestrannosti !
Prosím věnujte tomu skutečně pozornost. V první řadě proveďte REGISTRACI DO REJSTŘÍKU. Jako uživatelské jméno
je IČ Vaší tělocvičné jednoty, heslo si zvolíte sami. Po vyplnění údajů vytisknete žádost o registraci ve formátu PDF a
zašlete na MŠMT. Nemusíte ale čekat na žádné potvrzení přihlašovacích údajů, od této chvíle Vámi určené heslo
umožňuje vstupovat do Rejstříku a zadávat tam příslušné údaje.
Zde je několik praktických poznatků:
- Údaje do Rejstříku se zapisují ve struktuře CSV
- Prázdné soubory CSV pro vyplnění jsou k dispozici v Dokumentaci v dolní části webu
https://rejstriksportu.msmt.cz/ - je zde prázdné CSV pro sportovní organizace k vyplnění, prázdné CSV pro
sportovce a trenéry k vyplnění, prázdné CSV pro sportovní zařízení. Soubor CSV se vyplňuje podobně jako soubor
xls.
- Jsou zde také číselníky, ze kterých vybíráte při vyplňování souborů – číselník druhů sportů (např. všestrannost má
číslo 79), číselník typu objektu (v případě, že zapisujete nějaké sportoviště) atd.
- Prázdný soubor CSV si uložíte do počítače, a po vyplnění údajů ho máte připravený k nahrání do Rejstříku
- Slíbené praktické rady k vyplňování souboru CSV:
 Nenechte se znervóznit šířkou sloupců, pokud si je upravíte, vždy se Vám vrátí do původního rozsahu
 Pokud se Vám u IČ nezapisují na začátku nuly, nevadí, při překlopení se zapíší samy
 U údaje „ČLENSTVÍ_OD“ se zapisuje pouze rok
 O členech se zapisují údaje, které bude rejstřík porovnávat s registrem obyvatel. U adresy musíte bohužel
uvést samostatně obec, část obce, ulici, číslo popisné nebo evidenční, nemůžete tedy použít údaje, pokud
je máte takto zapsány v jedné buňce ve své evidenci členů, údaje musíte rozdělit a zapsat do
samostatných buněk
 Pokud máte člena, který se věnuje 2 sportům, tzn. je ve 2 oddílech, bude mít 2 zápisy (na 2 řádcích)
 Oddíl se zapisuje pouze pokud by měl vlastní IČ, což v našem případě nepřichází v úvahu
 Střecha = ČOS
 Údaje se do rejstříku zapisují přes půlnoc, tzn. teprve následující den po nahrání souboru si můžete
zkontrolovat, zda jsou údaje zapsány nebo zda je někde chyba
Lenka Pařízková

Vážené sestry, vážení bratři,
na valné hromadě župy byl představen společný projekt naší župy a Pardubického kraje na podporu obnovy a
údržby majetku, náborových a vzdělávacích akcí a nově založených oddílů a T.J. Tento projekt jsme mohli vytvořit
díky významné finanční podpoře Pardubického kraje, kterou jsme letos opět získali a kterou již máme potvrzenu na
základě uzavřené smlouvy č. OKSCR/19/22016.
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Informace o možnosti čerpání finanční podpory a formulář pro předložení žádosti na župu byl zaslán všem
tělocvičným jednotám dne 30. dubna 2019.
V případě čerpání dotace prosíme o dodržení povinnosti prezentovat Pardubický kraj, která vyplývá z uzavřené
smlouvy. Logo Pardubického kraje zašleme na vyžádání.
Samotná prezentace je volná, např.:
 zveřejnění článku ve zpravodaji,
 banner v místě realizace projektu/akce („Projekt/akce je podporován/a z dotací Pardubického kraje.“
apod.),
 použití loga Pardubického kraje (na webových stránkách, letácích akce apod.).
Věříme, že tuto příznivou zprávu rádi přijmete.
Lenka Pařízková

V neděli 28. dubna se v pardubické sokolovně konala volební Valná hromada naší župy, které se zúčastnili zástupci více
jak poloviny tělocvičných jednot. Při tradičním zahájení sokolskou znělkou všichni v jednacím sále povstali a dále
jednání vedl br. Mirek Lipavský, který požádal přítomné o minutu ticha za sokoly a sokolky, kteří nás opustili
v uplynulém období. Starosta br. Jindřich Kalous v úvodním slově přivítal přítomné delegáty a vzácné hosty. Milá byla
účast hejtmana Pardubického Kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a jednatele ČOS br. Josefa Těšitele.
Po úvodních formalitách došlo na tradiční program. Volby volební, mandátové a návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu. Se svými zprávami, ve kterých zhodnotili uplynulou činnost a představili vizi do budoucnosti,
vystoupili starosta br. Jindřich Kalous, předseda odboru sportu br. Vlastimil Stenzl, místonáčelnice ses. Monika
Svobodová, vzdělavatel br. Jan Jelínek a tajemnice ses. Lenka Pařízková. Dále se slova ujali hosté hejtman JUDr. Martin
Netolický a jednatel ČOS br. Josef Těšitel. Hejtman dal ve svém projevu najevo přízeň sokolskému hnutí a až doposud
nestandardní podporu při financování potřeb našich tělocvičných jednot. Může nás to těšit a patří za to velké
poděkování. Po přednesení zprávy o hospodaření a zpráv kontrolní komise Valná hromada schválila bez výhrad účetní
závěrku za minulý rok 2018.

Tradiční zahájení při sokolské znělce

Přítomné přivítal starosta župy br. Jindřich Kalous
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Vyslanci Valné hromady v jednacím sále

Vyhlašování nejlepších sportovců

Nejlepší sportovní kolektivy

Nejlepší sportovci - jednotlivci

Vyhlašování oceněných členů Sokola

Ocenění činovníci sokolských jednot

Na programu bylo i ocenění úspěšných sportovních kolektivů a jednotlivců, rovněž tak byli oceněni zasloužilí činovníci
sokolských jednot, kteří se podíleli na rozvoji sokolského hnutí, medailí JUDr. Karla Pippicha a diplomy.
Oceněné sportovní kolektivy:
- T.J. Sokol Dolní Újezd – oddíl volejbalu
- T.J. Sokol Vysoké Mýto – oddíl karate
- T.J. Sokol Živanice – oddíl fotbalu
Ocenění sportovci – jednotlivci:
- br. Lukáš Schauer – T.J. Sokol Líšnice – stolní tenis
- ses. Monika Sochová – T.J. Sokol Pardubice I – sportovní gymnastika (ocenění převzala náčelnice T.J. V.Avramovová)
- ses. Martin Vincenc, Ondřej Pulc – T.J. Sokol Žamberk – orientační běh
Ocenění zasloužilí činovníci:
- ses. Soňa Paulusová – dlouholetá člena náčelnictva, vedoucí PD – T.J. Sokol Chrudim
- br. Bohumír Štusák – dlouholetý starosta T.J. – T.J. Sokol Lhotka Česká Třebová
- br. Pavel Buřil – dlouholetý cvičitel, náčelník a bývalý starosta T.J. – T.J. Sokol Slatiňany
- ses. Ing. Věra Richterová – dlouholetá cvičitelka, bývalá náčelnice T.J. – T.J. Sokol Slatiňany (ocenění převzal
místostarosta T.J. br. J.Trojan)
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Hejtman pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Místonáčelnice župy ses. Monika Svobodová

Předseda odboru sportu br. Vlastimil Stenzl

Vzdělavatel župy br.Jan Jelínek

Valná hromada jako nejvyšší orgán župy si na svém zasedání zvolila
roky ve složení:
br. Ing. Jindřich Kalous
- starosta župy
br. Ing Miroslav Lipavský
- místostarosta župy
ses. Ing. Lenka Pařízková
- tajemnice a jednatelka župy
br. Ing. Milan Cimfl
- člen předsednictva župy
br. Ing. Pavel Havelka
- člen předsednictva župy
br. Radek Bureš
- člen předsednictva župy
br. Jan Duffek
- člen předsednictva župy
br. Otto Jiřík
- člen předsednictva župy
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osm zástupců do předsednictva župy na další tři
T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí
T. J. Sokol Dolní Újezd
T. J. Sokol Pardubice I
T. J. Sokol Dolní Roveň
T. J. Sokol Dolní Újezd
T. J. Sokol Nasavrky
T. J. Sokol Kerhartice
T. J. Sokol Slatiňany

Odborné útvary delegovaly v souladu se Stanovami ČOS do předsednictva župy své zástupce ve složení:
br. Vlastislav Pilař
- náčelník župy
T. J. Sokol Lukavice
ses. Světlana Pilařová
- náčelnice župy
T. J. Sokol Slatiňany
br. Mgr. Vlastimil Stenzl
- předseda odboru sportu
T. J. Sokol Městečko Trnávka
br. Ing. Jan Jelínek
- vzdělavatel
T. J. Sokol Nasavrky
Dále valná hromada zvolila:
Kontrolní komisi župy
br. Ing. Michal Kadlec – T.J. Sokol Česká Třebová
ses. Monika Svobodová - T.J. Sokol Vysoké Mýto
ses. Ing. Jana Volková - T.J. Sokol Chrudim
Vyslance do Výboru ČOS
br. Radek Bureš – T.J. Sokol Nasavrky
br. Ing. Miroslav Lipavský - T.J. Sokol Dolní Újezd
br. Mgr. Vlastimil Stenzl - T.J. Sokol Městečko Trnávka
Náhradníky vyslanců do Výboru ČOS
br. Ing. Milan Cimfl – T.J. Sokol Roveň
br. Jan Duffek - T.J. Sokol Kerhartice
br. Ing. Jindřich Kalous – T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
ses. Ing. Lenka Pařízková - T.J. Sokol Pardubice I
Delegáta na sjezd ČOS
br. Břetislav Havel – T.J. Sokol Žamberk
Po rozpravě a schválení usnesení proběhla velmi zajímavá prezentace projektu „sokolovny na Wikipedii“ (prezentaci
v souboru pdf. najdete na webu župy https://www.zupa-pippichova.eu/valna-hromada-zupy). Poté starosta župy
poděkoval za účast a ukončil Valnou hromadu.
Přestože Valná hromada byla usnášení schopná, neznám jediný důvod, proč se jednání některé jednoty nezúčastnily,
když na svých Valných hromadách mají povinnost volit vyslance a jejich náhradníky, kteří zastupují svou tělocvičnou
jednotu na Valné hromadě župy. Každá tělocvičná jednota má právo na zastoupení v župních orgánech a co navíc,
informace získané na takovémto zasedání je nutné znát pro dobrý chod jednoty. Vím, jak těžké je shánět kvalitní
informace ohledně financování a dalších potřeb pro chod jednot, a proto mě mrzí, když někdo o tyto informace nestojí.
O to víc si vážím těch, kteří se těchto zasedání zúčastňují a tím prospívají své jednotě.
Mirek Lebduška
Výpis z usnesení z valné hromady župy konané dne 28.4.2019
1. Valná Hromada ukládá:
1.1

Předsednictvu župy:
1.1.1 rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
1.1.2 napomáhat při přibližování sokolství mladé generaci
1.1.3 podporovat a rozšiřovat spolupráci s obecními a krajským úřadem na úrovni jednot i župy
podporovat jednoty v žádostech o dotace na všech úrovních státní správy
1.1.4 realizovat dotační program připravovaný ve spolupráci s krajským úřadem Pardubického
kraje

1.2

Náčelnictvu odboru všestrannosti:
1.2.1 pokračovat ve své činnosti dle usnesení schválených na VH náčelnictva
1.2.2 nadále pokračovat v pořádání současných župních přeborů a soutěží
1.2.3 zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů

1.3

Odboru sportu:
1.3.1 pokračovat v pořádání VH odboru sportu
1.3.2 v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
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1.4

Vzdělavatelskému sboru
1.4.1 zkvalitňovat vzdělavatelskou činnost
1.4.2 přiblížit a popularizovat vzdělavatelskou činnost mladé generaci

1.5

Starostům tělocvičných jednot:
1.5.1 důsledně dodržovat termíny předkládání výkazů a hlášení pro župu a ČOS
1.5.2 ve spolupráci s župní kanceláří provést aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku
1.5.3 aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
1.5.4 intenzivně sledovat dotační tituly a pomocí dotací zlepšovat finanční situaci provozu
tělocvičných jednot
1.5.5 provést registraci sportovců do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a
sportovních organizací a dále do evidence členů ČOS

Valná hromada odboru všestrannosti, která se konala dne 2.4.2019, zvolila náčelnictvo župy v následujícím složení:
Ses. Světlana Pilařová
Ses. Monika Svobodová
Ses. Vladislava Avramovová
Ses. Zuzana Janíková
Ses. Božena Klimplová
Ses. Libuše Lišková
Ses. Lenka Pařízková
Ses. Lenka Šedivá
Ses. Jana Volková
Ses. Lenka Vymlátilová

T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Vysoké Mýto
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Chrudim
T.J. Sokol Městečko Trnávka

náčelnice, starší žákyně
místonáčelnice, ml. žákyně
ženy
zdravotnice
školení
seniorky
zdr. TV
RD
PD

Br. Vlastislav Pilař
Br. Ondřej Pavlík
Br. Jiří Karvánek
Br. Vít Musil
Br. Jan Rybička

T.J. Sokol Lukavice
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Řečany n.L.
T.J. Sokol Jevíčko
T.J. Sokol Pardubice I

náčelník, muži
místonáčelník, ml. a st. žáci
ZZZ, pobyt v přírodě
florbal
senioři

Výpis z usnesení z valné hromady odboru všestrannosti ze dne 2.4.2019
Valná hromada
1. Ukládá
župnímu náčelnictvu, náčelníkům a náčelnicím z jednot zajistit činnost ve spolupráci s župou ve všech
následujících bodech:
1.1.
Systematická práce s cvičiteli – organizace školení, seminářů, srazů, sledování účasti;
1.2.
Systematická práce s mládeží – organizace závodů, soutěží (Pohár komise florbalu všestrannosti ČOS,
župní přebor ZZZ, župní přebory v sokolské všestrannosti, v atletice, apod.), organizace táborů, kulturních a
společenských akcí;
1.3
Práce se seniory - zaměřit se na vhodný program, organizovat turistické vycházky a výlety, zapojit seniory
do organizace T.J.;
1.4
Posílení funkce rodiny – organizovat akce pro celé rodiny, společné cvičební hodiny, soutěže aj.;
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1.5
1.6.
1.7.
1.8.

Propagace Sokola – akce Sokolení, Mowe Week, Noc sokoloven, soKolní výlet, šibřinky aj.;
Zvyšování úrovně tělovýchovného procesu;
Včasné předkládání statistických výkazů a zpráv o činnosti a evidence členské základny;
Včasné objednání a odebrání členských známek.

________________________________________________________________________________________________

ODBOR SPORTU
Přebor ČOS v kopané – kategorie mladší žáci
Ve druhý květnový sváteční den se uskutečnil další ročník Přeboru ČOS v mládežnické kopané. Letos byl vypsán pro
kategorii mladších žáků r. narození 2006. Turnaj pořádal oddíl kopané T.J. Sokol Troja ve spolupráci s komisí kopané ČOS.
Pořadatelé měli šťastnou ruku ve výběru termínu, protože po celou dobu turnaje panovalo příjemné jarní počasí. Do
pražské Troje se sjela mužstva z 5 žup, a to: Sokol Městečko Trnávka, Sokol Dolní Újezd, Sokol Bedřichov, Sokol Bělčice,
Sokol Praha Břevnov a Sokol Troja. Na perfektně připraveném hřišti si to rozdala družstva systémem „každý s každým“, se
7 hráči v poli + brankář. Zúčastněná družstva hrají pravidelně okresní nebo krajské soutěže, takže byla výkonnostně
srovnatelná, což určitě přispělo i k velmi dobré sportovní úrovni turnaje. Ta byla podpořena i spolehlivým rozhodováním
rozhodčích po celou dobu turnaje.
Ve všech zápasech bylo znát, že mladí fotbalisté mají do hry chuť, takže i početný divácký doprovod mohl vidět parádní
fotbalové akce. Žádné sporné okamžiky ani vážnější zranění hráčů nebylo nutné řešit, všechny zápasy probíhaly v duchu
fair play.
Turnaj tradičně dává možnost zúčastněným družstvům poměřit síly se soupeři, se kterými se v běžných soutěžních
zápasech nepotkávají a zahrát si i na jiných hřištích (turnaj je organizován každý rok jiným sokolským oddílem). Navíc, ze
zúčastněných oddílů bude vybráno společné družstvo, které bude reprezentovat ČOS na mezinárodním turnaji v polské
Wroclawi.
Vzhledem k velkému počtu zápasů nebyl vyvrcholením turnaje finálový zápas, ale celkového vítěze nakonec určila
konečná tabulka po všech utkáních. Po sečtení výsledků se celkovým vítězem stalo družstvo Sokola Bedřichov, který těsně
bodově následovala družstva Sokola Městečko Trnávka na druhém místě a Sokola Dolní Újezd na třetím místě.
Organizátoři udělili také individuální ceny, a to: Matějovi Kalašovi z Břevnova jako nejmladšímu hráčovi turnaje, Jaroslavu
Švejdovi z Bělčic za nejlepšího brankáře, Adamu Kloudovi z Troje za nejlepšího střelce a Alexandře Protivánkové za
nejlepšího hráče turnaje.
Turnaj se po všech stránkách vydařil a věříme, že si všichni účastníci odvezli hezké fotbalové zážitky. Je snahou pořádat
tento turnaj i do budoucna a pokusit se přilákat k účasti i další sokolské fotbalové oddíly.
Komise kopané ČOS děkuje tímto organizátorům ze Sokola Troja za jeho vzornou organizaci a společnému sokolskému
týmu přejeme hezké sportovní zážitky ve Wroclawi.
Konečné pořadí:
1. Sokol Bedřichov
2. Sokol Městečko Trnávka
3. Sokol Dolní Újezd
4. Sokol Bělčice
5. Sokol Troja
6. Sokol Břevnov
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Stále probíhá

Literární soutěž nejen pro seniory – JAK JSME OBNOVOVALI SOKOL

http://www.sokol.eu/priloha/34914/document-page-004.jpg
Termín odevzdání je 28. října 2019.
V letošním roce slaví některé naše tělocvičné jednoty významné výročí svého založení. Při této příležitosti je
možné požádat vzdělavatelský odbor ČOS o pamětní stuhu (za předpokladu, že má jednota svůj vlastní
prapor). Žádost o udělení pamětní stuhy ČOS musí být doručena Vzdělavatelskému odboru ČOS minimálně tři
měsíce před předáním. Formulář žádosti a další informace naleznete na
https://www.sokol.eu/obsah/19779/rady-cos-a-dalsi-smernice
Jan Jelínek, vzdělavatel župy

ZE ŽIVOTA JEDNOT
nabrat zkušenosti. Po skončení soutěží kata se postupně
rozjela část kumite (boje), na kterou jsme již nedočkavě
čekali. Většina členů z naší výpravy na podobných akcích

T.J. SOKOL PARDUBICE I
Velká cena Trutnova 2019
Trutnovský domácí klub bojových umění pořádal letošní
ročník Velké ceny města Trutnova v karate s velkou účastí
350 karatistů z 42 oddílů včetně čtyř zahraničních klubů z
Polska a Slovenska. No a naši zástupci se rozhodli, že se této
již tradiční akci zúčastní a bylo na co koukat.
Nejdříve proběhla soutěž kata, na kterou jsme se jen dívali,
protože jsme si jen přijeli zabojovat pod jinými pravidly a
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Nejdříve proběhla soutěž kata, na kterou jsme se jen dívali,
protože jsme si jen přijeli zabojovat pod jinými pravidly a
nabrat zkušenosti. Po skončení soutěží kata se postupně
rozjela část kumite (boje), na kterou jsme již nedočkavě
čekali. Většina členů z naší výpravy na podobných akcích
teprve začíná sbírat zkušenosti a za velké morální podpory
našeho kouče, mistra Radovana Andrle, se stupňující se
napětí udrželo v patřičných mezích a celý tým dosáhl
pěkného výsledku.
Tabulka umístění v kumite (Pardubická část výpravy
MSKA-CZ)
Adam Knajbl
Kumite muži +84 kg
1. místo
Kumite muži (Bez rozdílu
Adam Knajbl
3. místo
hmotnosti)
Dalibor
Kumite muži -84 kg
3. místo
Mrňávek
Martin Goláň
Kumite muži +84 kg
3. místo
Adam Knajbl

Na cvičení předškoláků v Pardubicích přiletěla
čarodějnice

V pondělí 29. dubna přiletěla na cvičení předškoláků
čarodějnice, která je učila plnit různé čarodějnické
úkoly. Protože to byla hodná čarodějnice, děti byly moc
spokojené a odnesly si čarodějnické potvrzení o splnění
všech úkolů. Čarodějnice děti rozproudila v počátečním
reji. Pak následovalo plnění různých úkolů: děti vařily
čarodějné lektvary, házely škrpálem, podlézaly koště,
na kterém se mohly proletět. Nakonec procházely
temným lesem a už se spěchaly pochlubit do šatny
svým rodičům.
Lenka Pařízková
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T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Šibřinky 2019 v České Třebové
V sobotu 16. 2. 2019 žila sokolovna Na Skále po celý den
šibřinkami. Tradiční sokolská akce se konala v novodobé
historii českotřebovského Sokola již pojedenácté. Na
odpolední dětské šibřinky přišlo 105 dětí. Programem je
provázela Beruška s Ferdou Mravencem a partou mravenců,
jejich pomocníků. Hudbu opět skvěle zajistila Katka
Bednářová a děti se bavily nejen tancováním, ale i cvičením,
hrami a soutěžemi.

Nechyběly drobné odměny, losování tomboly, občerstvení
v sokolském bufetu, ani možnost zakoupit si zákusky, koláčky
a slané pečivo, vše zaručeně domácí, které napekly sestry
sokolky. Šibřinky pro dospělé byly letos zcela vyprodány.
Večerní program byl zahájen vzpomínkou na XVI.
všesokolský slet zkrácenou ukázkou cvičení žen. Pak
následoval rej masek, kterých jsme napočítali na 38. Ani ve
večerním programu nechyběly malé sportovní soutěže a
večer vyvrcholil losováním tomboly. Šibřinky 2019 se
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vydařily! Díky patří všem, kteří pomáhali, a hlavně obětavým
sestrám ze sokolské všestrannosti a jejich náčelnici Lence
Strouhalové.
Mirka Červinková

T.J. SOKOL BRANDÝS NAD ORLICÍ
O BRANDÝSKÉ PLÁCANÉ
Toto povídání vzniklo díky čtyřem ženám - Jarmile
Janouškové, iniciátorce plácané, Věře Hrdličkové a
Zdeně Benešové, aktivním cvičenkám a cvičitelkám a
Janě Dobešové, cvičitelce, která nás naučila plácanou
ve cvičení žactva.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Mladý Sokol a již slavný kontrabasista
Br. Ondřej Sejkora

Brandýská plácaná je týmová míčová hra s pravidly
podobnými volejbalu. Místo sítě hřiště rozdělují švédské
lavičky. V každém poli hraje 2-6 hráčů. Míč se odbíjí o
podlahu. Podání se vhazuje. Dále se míč přihrává
úderem (plácnutím) ruky. Technika hry se zdokonaluje
při každém utkání.

Před mnoha lety si ženy cvičení sokolské všestrannosti
obohatily o novou hru. Díky snadné přípravě hřiště a
nenáročné technice se stala plácaná velmi oblíbenou.
Plácanou postupně zahrnuly do cvičební hodiny
dorostenky i žactvo, znají ji i děti v Tělovýchovném
kroužku při ZŠ.
Od března začalo hrát plácanou pár nadšenců, kteří se
schází vždy v pátek ve školní tělocvičně…
Nazdar brandýské plácané!
Tereza Dobešová

Br. Ondřej Sejkora je vycházející hvězda kontrabasové scény.
Narodil se v Kunčí u Slatiňan do sokolské rodiny a sám je již
v páté generaci Sokol. Jeho první krůčky k muzice směřovala
jeho matka, ses. Stáňa Sejkorová, vedoucí dětského
folklorního souboru „Sejkorky“ ve Slatiňanech. Ondra
nejprve hrál na housle a pamatuji si, kdy jsem ho viděl při
zkoušce sokolské Prodané nevěsty, vzít poprvé do ruky
kontrabas, který mu učaroval natolik, že ho začal studovat.
Na ZUŠ ho učil Radek Pokorný, na pardubické konzervatoři
studoval v dělené třídě Radka Pokorného a Františka
Machače. Je laureátem soutěže Františka Černého a Jana
Geissela (2016), absolutním vítězem soutěže Františka
Simandla v Blatné (2016), absolutním vítězem soutěže Pro
Bohemia (2013) a může se pyšnit též čestným uznáním ze
soutěže konzervatoří. Sólově debutoval provedením
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Bottesiniho Somnambuly s Filharmonií Hradec Králové.
Spolupracoval též se souborem Barocco sempre giovanne, se
kterým spolu s Petrem Pavlíčkem uvedli Bottesiniho Gran
Duo v úpravě pro dva kontrabasy. Hostoval jako sólista
s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, s Filharmonií Hradec
Králové, s Pardubickou komorní filharmonií a já nevím kde
ještě. Přinesl si již spoustu ocenění z domácí scény i ze
zahraničí. Stačí připomenout, že byl vybrán mezi osmnáct
nejlepších kontrabasistů světa a uspěl v Detroitské soutěži
v Severním Texasu. Pokud vím, tak poslední ocenění přinesl
ze soutěže Jana Geisslera a Františka Černého (rodáků
z Východních Čech a zakladatelů České kontrabasové školy).
V kategorii do třiceti let se stal vítězem a jako ocenění získal
mistrovský smyčec. Na závěr soutěže byl oceněn cenou pro
absolutního vítěze, kterou byl velice kvalitní kontrabas. Byl
jsem na několika jeho koncertech v Pardubicích a na
Slovensku. Naposledy na jeho druhém absolventském
koncertě, kde vystupoval se svými přáteli a profesory. Na
housle ho doprovázela jeho sestra Barbora Sejkorová (také
talentovaná slatiňanská sokolka) a on sám předvedl svůj
krásný a silný baryton. Být na jeho koncertě je vždycky
zážitek. Chystá se dále pokračovat ve studiu na vysoké škole
a má nabídky z Prahy, Brna, Bratislavy, Budapešti a Berlína.
Br. Ondra nezapomněl na to, kde začínal a nadále vystupuje
s Národopisným souborem „Formani“. Potkáváme se s ním
v slatiňanské sokolovně a můžeme ho vidět stále na
mnohých Formanských vystoupeních.
Jsme na „basáka“ Ondru hrdí a přejeme mu úspěšnou
karieru, na kterou má slušně našlápnuto.
Mirek Lebduška

T.J. SOKOL SVRATOUCH

Oslavy 100. výročí založení
Tělocvičné jednoty SOKOL
Svratouch
Vážené sestry a bratři,
dovolujeme si Vás pozvat na oslavy u příležitosti 100.
výročí založení Tělocvičné jednoty SOKOL ve
Svratouchu. Tyto oslavy se uskuteční ve dnech 22. a 23.
6. 2019.

Program oslav
Sobota 22. 6. 2019

Toulky Žďárskými vrchy“
akce pořádaná pod záštitou
Sokolské župy Východočeské - Pippichovy
8,00 do 8,45 hod.

prezence účastníků pochodu a
cyklovýletu v areálu fotbal. Hřiště

9,00 – 13,00 hod.

cyklovýlet okolím Svratouchu,
trasa 19 km a 31 km

9,00 – 13,00 hod.

pochod okolím Svratouchu, trasa 8
km pro rodiče s dětmi.
trasa 16 km pro zdatnější turisty

Oslava 100. výročí založení T. J. SOKOL
Svratouch
14,00 – 14,30 hod.

slavnostní zahájení oslav a převzetí
pamětní stuhy ČOS

14,30 – 15,00 hod.

vystoupení taneční skupiny ZŠ a
MŠ Svratouch

15,00 – 19,00 hod.

fotbalový zápas staré gardy
Svratoucha proti fotbalovému
týmu ARABELA, kulturní
program zpěváků a herců

19,00 – 19,30 hod.

vzlet balónu (v případě vhodných
povětrnostních podmínek)

od 20,00 hod.

diskotéka na hřišti

Neděle 23. 6. 2019
14,00 – 15,00 hod. Fotbal - přátelské utkání mladší
přípravky
15,00 – 15,30 hod. vystoupení oddílu žen T. J. Sokol
Svratouch
15,30 – 17,15 hod. Fotbal - přátelské utkání mužů
20,00 hod.
zakončení oslav
V rámci oslav proběhne v sokolovně výstava věnovaná
historii naší tělocvičné jednoty. Otevřena bude otevřena
následovně:
21. 6. 2019
22. 6. 2019
23. 6. 2019

15,00 – 18,00 hod.
09,00 – 13,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.

Během oslav pro Vás bude v areálu fotbalového hřiště
připravené občerstvení a dne 22. 6. 2019 bohatá tombola,
speciální tréninkový cyklistický trenažer týmu BORA
HANSGROHE a skákací hrad.

XI.ročník

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
PŘIJĎTE POBEJT

„soKOLNÍ VÝLET KOLEM“.
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Kašpárek v Sokole aneb pojďme cvičit

Objednávky představení u principála divadla:
Libor Štumpf, tel. 602933649, lstumpf@seznam.cz
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ROZPIS
ŽUPNÍHO PŘEBORU V LEHKÉ ATLETICE 2019
Pořadatelé: T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, Sokolská župa Východočeská-Pippichova

Datum konání: 25. května 2019
Místo konání: Lehkoatletický stadion, Ústí nad Orlicí
Časový průběh:
● Prezence závodníků
● Porada rozhodčích
● Zahájení
● Ukončení

7:30 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00
do 15:00

Kategorie:
● Předškolní děti (2013 a mladší)
● Mladší žákyně/žáci I (2010 - 2012)
● Mladší žákyně/žáci II (2008 - 2009)
● Starší žákyně/žáci III (2006 - 2007)
● Starší žákyně/žáci IV (2004 - 2005)
● Dorostenky/dorostenci (2001 - 2003)
● Ženy/muži (2000 a starší)
Podmínky účasti:
● V plném rozsahu platí „Soutěžní řád“ schválený náčelnictvem ČOS dne 13. 10. 2006.
● Soutěž je otevřená.
● Do výsledků župního přeboru budou zařazeni pouze členové ČOS.
● Každá zúčastněná jednota vyšle 1 rozhodčího a 1 vedoucího družstva
na každých 5 svých závodníků v žákovských a předškolních kategoriích.
V opačném případě nebude přihláška akceptována.
Přihlášky:
Závazné přihlášky se jmenným seznamem závodníků (s rokem narození) rozdělených do jednotlivých
kategorií, vedoucím družstva a rozhodčím zašlete na
e-mail župy (kancelar@zupa-pippichova.eu) nejpozději do 17. května 2019.
Náklady:
Jízdné závodníkům a vedoucím zajišťuje jednota. Rozhodčím hradí jízdné župa.
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Oznamujeme všem, kteří znali bývalou zaměstnankyni župy, aktivní cvičitelku a nadšenou
organizátorku ses. Evu Topkovou, že již není mezi námi. Čest její památce.

- 18 -

Kalendář sokolských výročí.
Květen
2.5.1889

ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního odboru ČOS (od r. 1926), starosta
ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva (od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála
Syrového. Jako významný účastník sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním táboře
Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem byla pojmenována vyškovská župa.

8.5.1945 skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj za osvobození si vydával v
domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky domácího odboje, zakládali vlastní
odbojové skupiny.
Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:
3 388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy koncentračních táborů)
11 611 sokolů bylo vězněno
654 sokolů padlo na barikádách
30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno.
27.5.1942 byl v Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na jeho přípravě se významně
podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.
28.5.1884 se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš,druhý prezident Československé republiky

Červen:
2.6.1934

zemřel v Praze JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce sokolské
v letech 1892 až 1931.

2.6.1935
18.6.1882

byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení M. Tyrše.

21. 6. 1939

vstoupil v platnost výnos říšského protektora o zavedení Norimberských zákonů v ČSR.

28. 6. 1914

úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu (první sv. válka).

29. 6. 1914

se narodil Rafael Kubelík, český dirigent († 11. srpna 1996)

27.-30.6.1912 se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně prvním sletem Svazu
slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí založení Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47 000 m2, mělo 10624
značek, tribuny pojaly 100 000 návštěvníků a byly během sletových dnů několikrát zaplněny. Seřazovací plocha
měla 28 200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných prostných mužů a žen vystoupilo 11000 mužů a 5000 žen.
Na sletu cvičili také sokolové z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet
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zahraničních účastníků přesáhl 6000. VI. Všesokolský slet se stal velkou manifestací slovanských národů
v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou slavností té doby na světě.
JUDr. Jindřich Vaníček
se narodil 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (Martinický palác)
v chudé rodině jako nejmladší z pěti dětí. Vystudoval malostranské gymnázium a
právnickou fakultu a v roce 1898 získal titul JUDr. Roku 1910 si otevřel vlastní
advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně. V šestnácti letech vstoupil do
smíchovského Sokola a o dva roky později byl přijat mezi cvičitele. V letech 1892
– 1930 byl náčelníkem ČOS. Připravil a vedl šest sokolských sletů. Věnoval se
šermu, boxu, veslování a dalším sportům. Po vzniku ČSR pracoval jako přednosta
výchovného odboru Ministerstva národní obrany a s Josefem Scheinerem v červnu
1919 organizoval ozbrojenou podporu Slovenska proti Maďarům. Měl velkou
autoritu, byl oceňovaný pro obětavou, nadšenou a poctivou práci ve prospěch
Sokola i celého národa. Na jeho počest byla r. 1934 pojmenována Sokolská župa
Dr. Jindry Vaníčka v Brně. Zemřel v Praze 2. června 1934.

____________________________________________________
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 .

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 30. 6. 2019
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu župy.
Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
Sestavila: Lenka Pařízková, Miroslav Lebduška
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