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 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2020:
 200 Kč pro členy do 18 a nad 65 let
 500 Kč pro členy od 19 do 64 let (ročníky narození 1956 až 2001).
20 tělocvičných jednot si v letošním roce ještě známky neobjednalo.
 Zápis členů výboru T.J. a kontrolní komise T.J. do spolkového rejstříku
Připomínáme, že zápis členů výboru a kontrolní komise tělocvičné jednoty musí být proveden do spolkového
rejstříku za všechny členy, nejen za nově zvolené. Změna má být provedena co nejdříve po volební valné hromadě a
také při každé změně. Informační e-mail, jak postupovat, byl zaslán všem jednotám 17. dubna 2019. V naší župě
změnu ve spolkovém rejstříku bohužel neprovedlo 21 T.J. Nesplnění této povinnosti bude projednáváno na Výboru
ČOS, který se koná 4.7.2020.
Nabídka spolupráce župní kanceláře v této záležitosti stále platí! Splnění tohoto úkolu je také jedním z kritérií pro
přidělování dotací, příspěvků a grantů.
 Dokumenty z valných hromad tělocvičných jednot, zasílání listin do spolkového rejstříku
Děkujeme jednotám za zasílání dokumentů z valných hromad. Chápeme složitou situaci, která nastala z důvodu
koronaviru. Pokud však valné hromady po uvolnění opatření proběhly, prosíme o zaslání zápisů, usnesení a dalších
zpráv do župní kanceláře. Dále připomínáme, že povinností každého spolku je zveřejnit účetní závěrku ve spolkovém
rejstříku. Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovému soudu zaslat datovou schránkou, online podáním (! pokud
máte elektronický podpis) nebo poštou na CD/DVD na adresu Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.
 Dotace, příspěvky a granty, které budou přidělovány tělocvičným jednotám
 Dotace z Pardubického kraje
- na podporu činnosti oddílů župy
- na obnovu sokolského nemovitého majetku
- na podporu nově vzniklých oddílů, vzdělávání a školení
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Dotace, granty a příspěvky ČOS a MŠMT
- na vybavení tělocvičen projekt I a projekt II (Standardizace)
- na podporu činnosti oddílů všestrannosti
- na podporu projektů veřejně přístupných akcí a župních soutěží
- granty odboru sportu
- župní grant odboru sportu
- účast vybraných cvičitelů župy na školící nebo doškolovací akci, kdy pořadatelem není vlastní župa (zde
vyzýváme tělocvičné jednoty, aby se v případě zájmu o tento příspěvek obrátili na župní kancelář)

 Se Sokolem do života (aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky)
Registrace do nového ročníku (již pátého) byla spuštěna, můžete se tedy přihlásit. Na webových stránkách
https://www.sesokolemdozivota.cz/ najdete všechny potřebné informace. Zároveň byl spuštěn i nový facebook
https://www.facebook.com/sesokolemdozivota/, můžete se stát fanouškem a získávat nové informace k projektu.

Lenka Pařízková, tajemnice župy

Zpráva starosty župy, která byla přednesena na valné hromadě župy
Vážení přítomní, sestry a bratři, milí hosté,
před rokem jsem mluvil o tom, že máme po sletu a budeme se více věnovat běžným sportovním aktivitám. Loni se
uskutečnila řada župních soutěží, přeborů, závodů i společenských a kulturních akcí. Z některých máme radost jak co do
sportovní úrovně, tak co do počtu účastníků, některé se ale až tak nedaří. U akcí s malou účastí se budeme muset zamyslet,
zda je můžeme nějak zatraktivnit anebo naopak zrušit.
Na podzim jsme začali připravovat na naše poměry velkou akci, a to je celostátní Přebor ČOS ve sportovní
všestrannosti mladšího žactva. K pořádání nás vyzval Odbor všestrannosti v Praze. Třídenní událost měla proběhnout před
dvěma týdny, ale podobně jako další jarní akce musela být zrušena. Přebor však budeme pořádat nejméně 3 roky, takže na
podzim můžeme začít připravovat přebor roku 2021. Termín bude 28. – 30. května. Pro Vás v jednotách z toho plyne úkol
připravit své svěřence tak, aby medaile zůstaly v naší župě.
Kromě toho nás bude příští rok čekat ještě jedna akce, současným slovníkem řečeno „megaakce“. Tou bude
SokolGym neboli pod novým názvem Sokolské Pardubice. Bude to druhá největší akce po sletu. Záměrem je uspořádat ve
vybraných městech v mezidobí mezi slety akci, na které souběžně proběhnou hromadné skladby, pódiová vystoupení,
sportovní soutěže a závody i kulturní vystoupení. Účastníky budou především sokolové, ale pozvat chceme i členy dalších
sportovních organizací. Domníváme se, že jediným vhodným místem pro tuto událost bude pardubická Enteria aréna.
S pořádáním zatím počítají Brno, Ostrava a my, možná se přidá Plzeň. Měli bychom tedy mít dosah nejméně pro polovinu
Čech. Pro Vás v jednotách z toho plynou další úkoly: 1) vybrat a připravit své cvičence a sportovce k účasti na vystoupeních
a soutěžích a 2) propagovat tuto akci tak, aby se zúčastnilo co nejvíce našich členů i veřejnosti. Pro nás pak akci připravit a
také požádat o podporu kraj, město, sponzory a další partnery.
Na schůzích předsednictva často diskutujeme, snažíme se porozumět a spolu s Vámi pak naplnit požadavky, které
se na nás neustále hrmou na poli administrativy. Stačí připomenout v poslední době např. Rejstřík sportovců, Můj klub,
spolkový rejstřík. Nyní nás čekají další změny. Jedná se zejména o přechod na elektronickou evidenci členů a novou podobu
elektronického styku v rámci ČOS. Uvidíme také, jaké změny přinese přechod pod novou Národní sportovní agenturu. O
důležitosti těchto agend svědčí i to, že na závěr dnešní VH jsme připravili jejich prezentaci. Dále doporučujeme věnovat
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pozornost dobře vedenému účetnictví pro vyúčtovávání dotací a následné kontroly, stejně tak je potřeba přesně a
průběžně během celého roku vést evidenci členů, kterou potřebujete pro Můj klub i pro Rejstřík sportovců. Není toho málo,
že? ……
Loni se velmi podařil projekt dotace z Pardubického kraje podpořené bezúročnou půjčkou od župy. Že to
jednotám pomohlo a peníze se využily skutečně dobře, o tom svědčí jednak zdvojnásobení podpory z kraje pro letošní rok a
více než dvojnásobný zájem o podporu z jednot.
Loni byla také úspěšná spolupráce s loutkovým divadlem pana Štumpfa z Chrudimi. V jednotách a v mateřských
školách byla odehrána celá řada představení, zájem předčil moje očekávání. Doufám, že nezůstane jen u jednorázové akce.
Rád bych se zmínil o spolupráci s dalšími partnery. V prvé řadě musím pochválit spolupráci s Pardubickým krajem
v čele s panem hejtmanem Netolickým. Už jsem se zmiňoval, že řadě našich jednot velmi pomohla dotace na opravy
sokoloven podpořená bezúročnou půjčkou z našich zdrojů. Ale nejde jen o to. Při jakémkoliv jednání s panem hejtmanem i
dalšími zástupci Pardubického kraje cítíme, že máme podporu v naší činnosti, získáváme záštity na naše akce, diskutujeme o
naší činnosti, o našich potřebách a nacházíme pro ně pochopení, máme informace o programech, které vypisuje Pardubický
kraj. Efekty z této spolupráce má župa jako taková i jednotlivé jednoty. I když si to možná někdy ani neuvědomují.
Spolupráce s městem Pardubice jakožto sídelním městem naší župy by měla fungovat zejména u akcí, kde se Pardubice
mohou zviditelnit v rámci kraje i celých Čech. Konkrétně jde např. o slet anebo o Sokolské Pardubice.
Dalším partnerem je MŠMT, zejména se svým programem Můj klub. V tomto případě jde ale o partnera hlavně pro
jednoty, župa na tento program nedosáhne. Administrativní náročnost zde postupně klesá, žádosti jsou jednodušší, přesto
se najdou jednoty, které si o peníze nežádají, přestože by mohly. Je to především jejich škoda. Župa se snaží každé T. J.
pomoci se zpracováním žádostí i jejich vyúčtováním, ale bez spolupráce s T. J. to nejde. Nyní se připravuje přechod pod
NSA. Již nyní sem budete moci žádat o podporu v podobě úhrady poloviny nákladů nabíhajících v době uzavřených
sokoloven a sportovišť. Dále sem bude předán program Můj klub. Věříme, že k němu přibydou i další programy, zejména
bychom uvítali obnovení dotací na Provoz, údržbu a opravy TVZ. Doporučujeme jednotám, aby zvážily možnost požádat o
dotaci na náklady během koronakrize, a dále aby si hlídaly správnost a aktuálnost údajů v Rejstříku sportovců i na
spolkovém rejstříku.
Poměrně dobře funguje i spolupráce s ČOS. Máme zastoupení v celostátních orgánech, relativně dobře v rámci
možností funguje dotační podpora župy i jejích jednot, máme důvěru pořádat velké akce s celostátním rozsahem.
V některých oblastech by to ale mohlo být lepší. Např. častým bodem jednání našeho PŽ jsou majetkové záležitosti. Někdy
jde o jednoduché věci typu např. věcného břemene kvůli elektrickému vedení, někdy ale o poměrně složité záležitosti.
Jejich příprava trvá roky, jedeme i několikrát na místo samé, na naši žádost se doplňují potřebné dokumenty, ale naše
doporučení pak ČOS jako konečná instance někdy nevezme na vědomí a během pár minut žádosti zamítne. Bez udání
důvodu, bez konzultace s námi. To nás mrzí. Z pohledu T. J. ve vztahu k ČOS doporučuji nejen věnovat pozornost evidenci
členů a všem dalším statistikám a výkazům, ale také Strategii 2030. Informací na toto téma jste již získali dost, takže
nebudu opakovat, o co jde. Cílem je zatraktivnit, zmodernizovat Sokol jako takový, přivést nové členy, a to uvítáme v každé
jednotě. Takže prosím, věnujte tomu pozornost.
Jaké jsou záměry, jaký výhled na příští období? O řadě věcí, které nás čekají, jsem již mluvil. Mimo nich uvažujeme
také o modernizaci naší webové stránky a elektronické prezentace. Grafika je již zastaralá, uspořádání sekcí překonané a
některé informace jsou již dlouho neaktuální. Jenže věc má dvě, spíše tři, roviny. První je zodpovědět si otázky, pro koho je
web určen a co od něho chceme. Druhá, kdo nám web a navazující facebook a další sítě udělá. A třetí, myslím, že
nejsložitější, kdo a čím bude web naplňovat, aby byl zajímavý nejen v době vzniku, ale pořád. A to je náš největší problém.
Potřebovali bychom autory, fotografy, redaktory, přispěvovatele, kteří budou web naplňovat informacemi, pozvánkami,
výsledky, fotkami a videi z činnosti župy, ale i jednot. A to platí nejen pro webovou prezentaci, ale i pro Župní Zpravodaj.
Protože nemůžeme chtít všechno po župní kanceláři, vyzývám tímto zájemce a šikovné lidi v tomto oboru, pomozte nám.
Dalším záměrem je po koronakrizi navázat na naši činnost v plném rozsahu. Župa i jednoty musely zrušit desítky
akcí, zavřít sportoviště a každá tak přišla o desítky až stovky tisíc korun na příjmech. Naopak část nákladů běžela dál. Je tedy
těžké se otřepat a pokračovat jako by se nic nestalo. Přesto věřím, že všichni zvládneme jak návrat na hřiště a do sokoloven,
tak k pořádání komerčních akcí, abychom měli naši činnost z čeho financovat. I na župě bychom chtěli příští rok pořádat
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akce podle obvyklého kalendáře, např. župní přebor v atletice a dalších sportech, soKolní výlet, srazy a školení cvičitelů a
další.
Na závěr Vám všem přeji mnoho zdaru ve Vaší práci, mnoho sportovních úspěchů Vašim oddílům a hodně
spokojených cvičenců v sokolovnách.
Díky za pozornost.
V Pardubicích 14. 6. 2020
Jindra Kalous – starosta župy

-4-

Výpis z
Usnesení valné hromady
konané dne 14. 6. 2020 v Pardubicích
1. Valná Hromada ukládá
1.1.1

Předsednictvu župy

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
podporovat a rozšiřovat spolupráci s krajským úřadem
podporovat jednoty v žádostech o dotace na všech úrovních státní správy
realizovat dotační program připravovaný ve spolupráci s Pardubickým krajem

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Náčelnictvu odboru všestrannosti
pokračovat ve své činnosti dle schválených usnesení
zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů
podpořit a propagovat účast v župní soutěži ve sportovní všestrannosti

1.3
1.3.1

Odboru sportu
v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory

1.4
1.4.1
1.4.2

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

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Starostům tělocvičných jednot:
důsledně dodržovat termíny předkládání výkazů a hlášení pro župu a ČOS
ve spolupráci s župní kanceláří průběžně provádět aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku
aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
intenzivně sledovat dotační tituly a pomocí dotací zlepšovat finanční situaci provozu tělocvičných
jednot
zadat a aktualizovat údaje v Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Všem útvarům a orgánům a tělocvičným jednotám
Podporovat akci Sokolské Pardubice, podílet se na její přípravě a propagaci, aktivně podpořit účast svých
členů i veřejnosti
Obnovit župní akce, přebory, školení, srazy a další akce
Respektovat a plnit pokyny ČOS k sokolskému Gmailu a Elektronické evidenci členské základny
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Vážené sestry a bratři.
Tento rok byl jiný než předešlé, ale všichni jsme to zvládli na jedničku. Určitě budeme připraveni na další výzvy, které nám
čas připraví.
Župní přebor ZZZ se přesunul na podzim, a to na 19. 9. 2020 a uspořádá ho Sokol Radčice.
Po prázdninách nás čekají nácviky skladeb pro „SokolGym 2021 - Sokolské Pardubice“ Tato akce se bude konat 19.6.2021.
Již jsme na jednoty poslali předběžné informace.
Kdo bude mít zájem, může také jet i na jiná místa, kde se SokolGym 2021 bude konat (Brno, Plzeň, Ostrava).

V programech budou zařazeny i hromadné skladby. Naše župa bude nacvičovat tyto skladby:
NÁZEV SKLADBY

VEDOUCÍ SKLADBY

TELEFON

E-MAIL

JEDEME NA VÝLET

Šedivá Lenka

608 333 703

le.sediva@seznam.cz

KABELY A DRÁTY

Volková Jana

724 400 579

jvolkova@seznam.cz

KDYŽ NEMŮŽEŠ

Vymlátilová Lenka

774 067 097

vymlatilova.lenka@seznam.cz

TANČÍM S ABBOU

Fialová Barbora

601 579 674

chleba2004@seznam.cz

OPTIMISTKY

Avramovová Vlaďka

606 273 712

v.avramovova@volny.cz

BONDI

Pilař Vlastislav

724 709 598

v.pilar@centrum.cz

SPĚJME DÁL

Lišková Libuše

602 601 175
607 861 070

liskova.libuse@seznam.cz

Rybička Jan

j.rybicka@volny.cz

Přejeme Vám klidné a slunečné prázdniny, ať doplníte energii.
Světlana Pilařová
náčelnice župy

Vlasta Pilař
náčelník župy
.

V Pardubicích se konala pietní setkání
24. června uspořádala Československá obec legionářská pietní vzpomínku při příležitosti 78. výročí vypálení
obce Ležáky




Pieta ve sklepeních k připomenutí 194 obětí poprav v roce 1942
Pieta u památníčku ležáckých dětí
Prohlídka zrekonstruovaných částí Larischovy vily s expozicemi

-6-

25. června jsme položili kytice na pietním setkání k uctění památky obětí heydrichiády a vzpomínkovou akci
Silver A v areálu lesoparku Jiřího Potůčka v Pardubicích.

Jan Jelínek
vzdělavatel župy
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
OPRAVA FASÁDY ŠTÍTU SOKOLOVNY
JE UKONČENA.
Dnes, 11. 11. 2019, skončila oprava fasády Sokola, a to
instalací nápisu a sokolského znaku. Tuto opravu jsme
realizovali díky dotačnímu programu Pardubického kraje a
Župy Pippichovy. Děkujeme za podporu a děkujeme také
firmě, která realizovala stavební práce. Jmenovitě Josefu
Kovářovi a jeho kolegům.

v novodobé historii českotřebovského Sokola pořadové číslo
12. Odpolední šibřinky pro děti měly obvyklý průběh. Začaly
rozcvičkou, následoval rej masek, soutěže o drobné odměny,
cvičení a hry prokládané tancem. Zakončeny byly losováním
tomboly. V sokolském bufetu byla možnost občerstvení a
tradičně opět byla ke koupi spousta dobrot – domácí
zákusky, koláčky, preclíky, slané tyčky, které napekly sestry
sokolky. Českotřebovský Sokol si letos připomíná výročí 135
let založení, proto se letošní šibřinky nesly v duchu sportu.
Sokolky, které provázely děti programem, měly cvičební
úbory připomínající různé sokolské akce včetně sletů.
Večerní šibřinky byly zahájeny vystoupením žen – skladbou
s praporci, kterou na počest výročí nacvičily pod vedením
Lenky Strouhalové. Následovala přehlídka masek, zábava
s hudbou a tancem až do pozdních večerních hodin.
Sokolové dokazují neustále v duchu hesla „V zdravém těle
zdravý duch“, které mají napsané v tělocvičně velkým
písmem, že se nejen aktivně starají o své zdraví, ale dokážou
se i dobře bavit.

Michal Kadlec

Šibřinky v České Třebové
V českotřebovské sokolovně Na Skále se v sobotu 7. 3. 2020
uskutečnila tradiční sokolská zábava - ŠIBŘINKY, které mají
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dorost - rok narození
2003 – 2005
dospělí – rok narození
od 2002
Dospělí absolvují závod odděleně od přeboru. Bude to
soutěž dvojic.

3. Termín, přihlášky, systém postupu
Přebor se uskuteční dne 19. září 2020 v Radčicích, jako
otevřená soutěž pro všechny jednoty župy. Do přeboru může
každá jednota přihlásit pro každou kategorii nejvýše čtyři
tříčlenná družstva s jedním náhradníkem. Účast dalších
družstev po předchozím oznámení schvaluje pořadatel.
Každá účastnící se jednota přeboru má právo vyslat jednoho
rozhodčího. Při účasti na noční hře možnost přespání v herně
stolního tenisu (vytápěná) ve vlastních spacácích. Karimatky
a přezůvky sebou.
Termín podání závazné přihlášky je do 12. září 2020 na
adresu:
Václav Sodomka – e-mail: vaclavsodomka@seznam.cz, tel.
731 278 465

4. Disciplíny
- Běh terénem – 3,5 – 4,5 km
- Topografie – práce s mapou a buzolou, určení azimutů,
odhadu vzdáleností
- Překonávání přírodních i umělých překážek – potoky,
výmoly, lanové překážky
- Znalost a rozpoznávání přírodnin – rostliny, zvířata, houby,
souhvězdí, minerály
Mirka Červinková - Poznávání významných památek – stavební, přírodní, města
- Hod na cíl – svislý i vodorovný
- Šplh na laně, lezení na strom
T.J. SOKOL RADČICE
- Šošonský běh – kombinace běhu a jemné motoriky
- Vázání uzlů
- Šifrování – morseova abeceda,
- Zakládání ohnišť, rozdělání ohně, využití ohně
Rozpis
- První pomoc – teorie a praxe, anatomie lidského těla
župního přeboru ZZZ
- Znalosti z historie Sokola a jeho současnosti
- překvapení

Přebor se uskuteční v novém termínu dne 19.–20. září
5. Propozice přeboru
2020 v T. J. Sokol Radčice
Podrobné propozice závodu budou rozeslány všem
Zahájení v 10:30 hodin ve sportovním areálu Doupnice

přihlášeným jednotám (vedoucím) na základě podané
přihlášky nejpozději 3 týdny před konáním.

1. Základní ustanovení

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je soutěž sokolské
6. Ekonomické zajištění a doprava
všestrannosti. Probíhá v přírodním prostředí, kdy na cca - vlakem – výstupní stanice Žďárec u Skutče (pěšky - směr
3─4 km okruhu plní účastníci různé úkoly. Běží se na čas. Radčice) asi 1km. V župním přeboru si účastníci hradí
K dosaženému času za chybný úkol se připočítávají trestné dopravu a stravné sami (nebo proplatí vysílající jednota).
minuty.

7. Rámcový program akce

2. Kategorie
Župního přeboru se účastní tříčlenná chlapecká, dívčí nebo
smíšená družstvav kategoriích dle věku účastníků.
Kategorie: mladší žactvo - rok narození 2010 - 2012
starší žactvo - rok narození 2006 - 2009

19. 9. 2020
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10.30
10.45
11.00
14.30

prezence
porada rozhodčích
zahájení ZZZ
ukončení závodu a vyhlášení
výsledků

20. 9. 2020

15.00 hledání pramenu Žejbra
(sokolské cesty k pramenům)
20.00 táborový oheň, noční hra
přespání v herně stolního
tenisu
10.00 ukončení ZZZ

8. Vybavení jednotlivců a družstev
Vybavení na pobyt v přírodě (náhradní boty, oblečení,
pláštěnka), věci osobní hygieny, případné osobní léky. Šátek,
baterka - dobře svítící, průkaz zdravotní pojišťovny, platný
průkaz ČOS.
Psací potřeby, podložka na psaní, KPZ

9. Informace pro ubytování a stravování
Ubytování zajištěno v herně stolního tenisu ve vlastních
spacácích (vytápěno).
Možnost přespání ve vlastních stanech.
Pitný režim - čaj zajištěn.
Buřty a chleba na odpoledne a večer zajištěny. Možné
zakoupit občerstvení v areálu Doupnice.

10. Ceny
První tři družstva v každé kategorii získají medaile a drobné
ceny. Všechna zúčastněná družstva obdrží diplom.

11. Podmínky účasti
Soutěže se zúčastní pouze řádně přihlášená družstva. Každý
člen družstva musí mít členský průkaz ČOS se zaplacenou
členskou známkou na příslušný rok a fotografií. V případě
nesplnění tohoto ustanovení bude závodník, popř. celé
družstvo vyloučeno z přeboru bez náhrad. Na sokolských
soutěžích ve všech úrovních je podmínkou účasti sokolská
symbolika viditelně umístěná na cvičebním úboru.

Jména hlavních činovníků závodu
ředitel závodu – Václav Sodomka
hlavní rozhodčí – David Vařejčko
stavitel trati – Václav Sodomka ml.
zdravotník – Bohdana Menclová, Anežka Karásková

Za zdravotní stav účastníků odpovídají rodiče.
Všichni účastníci jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění
ČOS.
Zpracovali:
Václav Sodomka
starosta TJ. Sokol Radčice

Karvánek Jiří
vedoucí komise pobytu
v přírodě a ZZZ

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.
Přihlášením účastník souhlasí s použitím fotodokumentace
pro účely publikace těchto fotografií v metodických,
propagačních a ostatních materiálech župy a ČOS.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
OBNOVENÍ ČINNOSTI PO KOVIDOVÉ ODMLCE
Po vynucené odmlce v souladu s rozvolňováním se
rozběhla činnost i v naší tělocvičné jednotě. Přestože jsme
museli pozastavit pravidelná cvičení oddílů i zkoušky
souborů, naši členové nezůstali jen nečinně doma sedět.
Hned od začátku se pustily ses. Pavlína Čermáková a Kristýna
Pešková do šití ústenek, ses. Barbora Málková, Klára
Málková, Barbora Sejkorová, Jaroslava Vebrová a br. Ondřej
Sejkora se zapojili společně se skauty do roznášení ústenek
potřebným. Poděkování za tuto záslužnou práci přišlo jak od
starosty Sokola br. Jiřího Trojana, tak i od starosty města
Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka.
Za dodržení hygienických předpisů jsme se mohli
sejít na odložené Valné hromadě a konečně narovnat situaci
po odstoupení starosty O. Jiříka, který byl zvolen po své
kandidatuře v roce 2019 a krátce poté odstoupil. Novým
starostou byl zvolen br. Jiří Trojan (dosavadní místostarosta)
a místostarostou br. Mirek Lebduška.
Nyní mimo vlastní pravidelné činnosti oddílů
probíhají přípravy na odloženou oslavu 110 let od založení
naší sokolské jednoty, která se bude konat v areálu za
slatiňanskou sokolovnou 10. října 2020 a na kterou srdečně
zveme.
Ukončení první poloviny sportovního roku našich
nejmenších Sokolíků a akce „Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“ proběhlo 26. 6. 2020 pod vedením jednatelky a
cvičitelky ses. Světlany Pilařové u pergoly v sokolském
areálu. Zábavnou formou probíhaly závody a soutěže, které
děti a nakonec i dospělé zaujaly. Na závěr byli mladí
sportovci oceněni medailemi, diplomy a drobnými dárky.
Nálada byla výborná a je zároveň potřeba poděkovat
rodičům za pomoc při organizování akce.
Pár slov od ses. Pilařové:
Vážené setry a bratři,
chtěla bych se s vámi podělit o krásný zážitek na konci
cvičebního roku. Covid-19 nám znemožnil od března cvičit
s předškoláky. Proto jsme si to vynahradili 26. června 2020,
kdy jsme se sešli v plném počtu za sokolovnou.
Pro děti bylo připraveno občerstvení, kdy si každý opekl vuřt.
Mezitím však mezi sebou děti zápolily ve skoku v pytli,
hledání obrázku, a nakonec hádaly hádanky. Celým
odpolednem bylo naše motto, které kontroloval náš „Sokolík
Pepa“:
„ Sportujeme rádi, každý den.
Ten, kdo se chce přidat, ať jde rychle sem.
Cvičení je velká zábava, ten, kdo chce, sportuje,
je to paráda.“
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Počasí nám přálo a děti si mohly ještě zahrát s míčem. Také
nacvičujeme skladbu na oslavu 110 let naší sokolovny,
přijďte se na nás podívat 10. října 2020. Rozloučili jsme se
s tím, že se opět sejdeme 8. září 2020 v 16.30 hodin v naší
sokolovně. Chci poděkovat všem rodičům, kteří mi byli
nápomocni při hrách i při založení ohýnku.
Světlana Pilařová

Aby všeho nebylo málo, tak deště se záplavami postihly i
dětský tábor Zlatník, ve kterém oddíl Pohoda pořádá
každoroční dvoutýdenní soustředění. Přívalová voda se
prohnala táborem a odnesla lávku, zničila příjezdovou
komunikaci, vtrhla do skladu a kuchyně, poničila hřiště a
napáchala další škody. Jen díky br. Jirkovi Trojanovi, ses. Janě
Trojanové a rodičům, kteří nezaváhali a dali se do
odstraňování škod, bude letošní sezóna zachráněna. Díky
jejich úsilí bude do 25. července 2020, kdy je nástup do
tábora, vše pro táborníky připraveno. Za tuto nelehkou a
obětavou práci moc a moc děkujeme.

Pro informaci uvádím, že je ještě možné se do
tábora přihlásit, je několik míst volných.
Kontakt: tel.: 603 531 768, e-mail: jtrojan@t-servis.cz .
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TÁBOR ZLATNÍK PO PŘÍVALOVÉ VODĚ

A TAKOVÉ TO BUDE OD 25. 7. 2020

Po prázdninách máme naplánovanou již plnou činnost,
oddíly a soubory se na ni pilně připravují.
Jen stručně některé akce:
Oslavy 110 let, divadelní představení Dokonalá svatba,
Taneční kurzy, několik vystoupení souborů Sejkorky a
Formani, cvičení dětí a mládeže, cvičení žen, badminton, Noc
sokoloven, Památný den sokolstva, Den veteránů, výlety do
přírody, Vánoční koncert pro celou rodinu a další. Těšíme se
a věříme, že nám situace bude přát.
Mirek Lebduška

T.J. SOKOL HOLICE
ATLETICKÉ ZÁVODY NA DEN DĚTÍ
Na den dětí jsme v rámci akce Spolu na startu
uspořádali atletické závody. Když nepočítáme tradiční
meziškolní olympiádu, tak se v Holicích nepořádaly již
řadu let. Spolu na startu se potkalo 40 závodníků ve 3
věkových kategoriích. Počasí nám přálo, děti bojovaly,
rodiče fandili. Podařilo se nám uspořádat velmi pěkné
sportovní odpoledne.
Závodilo se ve 3 disciplínách: běh na 60 m, skok daleký
a hod kriketovým míčkem.
Nejrychlejší na 60 m ze všech věkových kategorií byla
Karla Hojková, která tuto trať uběhla za 9,4 s. Nejmladší
závodnice Lada Kotíková ji uběhla za 10,7 s. Nejdelší
doskok měl Kryštof Žáček z nejstarší kategorie s 377 cm.
Ondřej Sopoliga v nejmladší kategorii skočil 319 cm.
Velmi daleko dohodil Dominik Šmejc z prostřední
kategorie 2009/2010. Zapsali jsme mu 33,72 m. Mladší
bratr Jakub Šmejc se nenechal zahanbit a hodil 26,58 m.
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Rozhodně toto nebyly poslední atletické závody.
Těšíme se již na další. Ty budou slavnostní. Naše Nohejbal
jednota bude v září 2020 slavit 150 let od jejího vzniku.
A jak jinak toto výročí oslavit než sportem.
Holický nohejbal je na začátku soutěžní sezóny
ve skvělé formě. Dorostenci do ligového poháru
vstoupili velmi úspěšně, když na domácím hřišti porazili
velmi těsně MNK mobilprovás Modřice 4:3. Bylo to
hodně vyrovnané utkání. Podpora diváků motivovala a
hnala je kupředu za zaslouženým vítězstvím.
V Čelákovicích se jim také dařilo, a i zde vyhráli 4:3.
První 2 zápasy v extralize dospělých Holice
bohužel prohráli. Naopak v Holicích proti Karlovým
Varům hráli jako z partesu. Elitní tým porazili 6:3. Diváci
byli z kvalitního nohejbalu nadšení. Ještě dlouho se o
tomto vítězství v holických ulicích povídalo.

Renata Urbánková
místostarostka
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Kalendář sokolských výročí
Červenec:
12.7.1908

se v Račicích narodil Alois Hudec, mistr světa ve sportovní gymnastice (1931) a
olympijský vítěz (1936).

28.7.1914

začala 1. světová válka. Starosta ČOS JUDr. Scheiner převedl do zahraničí
finanční prostředky ČOS a dal je k dispozici české exilové vládě pro její
činnost v zahraničí.

31.7.1854

se narodila v Praze Renata Fügnerová, pozdější manželka M. Tyrše. Byla jedna
z prvních a nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek pražských,
založeného na popud M. Tyrše v roce 1869.

Srpen:
2.8.1848

se narodil v Zásmukách u Kolína zakladatel Dechové hudby Sokola Kolín
František Kmoch. později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných úspěchů, i
mezinárodních. Jeho
kapela měla složení nástrojů jako rakouské vojenské
dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku, že cca třetina hudebníků zpívala slova
písně.

8.8.1884

zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách Dr. Miroslav Tyrš,
zakladatel Sokola a první náčelník Sokola Pražského, autor českého tělocvič.
názvosloví.

23.8.1914

vznikla ve Francii česká dobrovolnická „Rota Nazdar“, jejíž jádro tvořili členové
Sokola v Paříži a bojovala na frontě proti Němcům.

Září:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky,
člen Sokola od dětských let.

12.9.1822

se v Praze narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí, první
starosta Sokola Pražského.

14.9.1937

zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.
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17.9.1832

se narodil v Děčíně dr. Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první náčelník
Sokola Pražského.

ZÁŘÍ:
3.9.1948

10.9.1822
17.9.1832
21.9.1867
29.9.1869

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky.
Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Zákolánech, pak v Praze v
Sokole Vinohrady.
se narodil v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš
Sokola. Na vybudování sokolovny T.J. Sokola Pražského věnoval celý svůj majetek.
se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš.
se narodil v Benešově JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 - 1932.
byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše založen Tělocvičný spolek paní a
dívek pražských, první jeho starostkou byla Sofie Podlipská.

ZÁVĚREM

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 15. 9. 2020

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