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❖ Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále k dispozici 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).
8 tělocvičných jednot si v letošním roce ještě známky vůbec neobjednalo. Zkontrolujte prosím!
❖ Rejstříky – rejstřík sportu, spolkový rejstřík, rejstřík skutečných vlastníků
REJSTŘÍK SPORTU – www.rejstriksportu.cz Tento rejstřík přešel z MŠMT pod správu NSA (Národní sportovní
agentury). Pozor!! Podporu sportu bude NSA poskytovat pouze žadateli zapsanému v rejstříku. U sportovců (týká
se i členů všestrannosti) je nutné mít uvedena i rodná čísla (upraveno novelou zák. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře
sportu, s účinností od 1.8.2019). Podle výkladu NSA by měli být uvedeni i ti sportovci, kteří chodí pravidelně
sportovat do našich oddílů, ale nejsou našimi členy.
SPOLKOVÝ REJSTŘÍK – www.justice.cz Zápis členů výboru a kontrolní komise tělocvičné jednoty musí být
proveden do spolkového rejstříku za všechny členy co nejdříve po volební valné hromadě a také při každé změně.
Stále 21 jednot naší župy tuto změnu neprovedlo. Nabídka spolupráce župní kanceláře v této záležitosti platí i
nadále!
REJSTŘÍK SKUTEČNÝCH VLASTNÍKŮ – www.issm.justice.cz Povinnost zápisu do rejstříku (evidence) skutečných
majitelů se týká každé právnické osoby, tedy i tělocvičných jednot. Do konce tohoto roku je možné provést zápis
bezplatně. Pokud budete žádat o dotace, může být zápis v tomto rejstříku vyžadován. Vlastní zápis Vám zabere
opravdu jen několik minut času, vyzkoušeli jsme to na župě. Za každý spolek se zapisuje pouze jeden zástupce,
tzn. buď starosta nebo jednatel, nikoliv celý statutární orgán, tzn. výbor T.J. Také s žádostí o pomoc se zápisem do
tohoto rejstříku se můžete obrátit na župní kancelář.
❖ Dotace a granty
Byly rozděleny následující dotace z Pardubického kraje i neinvestiční státní dotace a příspěvky poskytované
MŠMT a ČOS pro T.J. na rok 2020
- dotace Pardubického kraje na podporu činnosti oddílů župy, na obnovu sokolského nemovitého majetku a
na náborové a vzdělávací akce a podporu nově založených oddílů
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granty OV ČOS na vybavení tělocvičen, na podporu činnosti oddílů všestrannosti, Sokol 21
(Standardizace), na podporu veřejně přístupných sportovních a tělocvičných akcí
granty OS ČOS na podporu sokolského sportu v oddílech a v župách

Prozatím nebyl zcela vyčerpán grant na školení a vzdělávání cvičitelů – Program II., který se týká účasti vybraných
cvičitelů župy na školící nebo doškolovací akci, kdy pořadatelem není vlastní župa. Pozor!! pokud máte
v tělocvičné jednotě cvičitele, kteří se zúčastnili akce, kterou pořádá ÚŠ ČOS, Oblastní vzdělávací středisko župy
Olomoucké, Oblastní středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy, nebo se zúčastnili oblastního srazu nebo jiné
akce, které pořádá jiný subjekt, než naše župa, obraťte se na župní kancelář a dohodneme možnosti proplacení
nákladů spojených s tímto školením (účastnické poplatky)
❖ Informace z Národní sportovní agentury – velmi důležité
Všem tělocvičným jednotám jsme zaslali e-mailem 27.8.2020 informaci o plánech NSA v oblasti neinvestičních i
investičních dotací v roce 2021, resp. kdy se předpokládá vyhlášení výzev (text je uveden i v tomto zpravodaji)
❖ MŮJ KLUB 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2021. Více informací k metodice podávání žádostí
naleznete na webu https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
❖ Upozornění na nové grantové programy ČOS pro sokolské jednoty a župy, kterým končí termín pro podání žádosti
28. září 2020
NOVÁ TVÁŘ SOKOLA V REGIONECH – tento příspěvek má být motivací ke zviditelnění Sokola v regionech
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ČOS NA REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NEMOVITOSTÍ – dle schválené směrnice 6/2020.
Informace byly zaslány jednotám komunikačním týmem ČOS prostřednictvím Newsletteru na konci srpna.
❖ Náčiní k zapůjčení na župě
Aktuální seznam náčiní, které si můžete zapůjčit na župě pro cvičení s dětmi:
• 1 ks Weplay zvlněný chodníček
• 1 ks Psychomotorický padák 3,1 m
• 1 sada RinoSet (4 ks)
Některé jednoty mají zapůjčeno náčiní, které je možné vyžádat a zapůjčit jiným jednotám:
• 3 ks Weplay zvlněný chodníček
• Multifunkční set pro předškolní děti
• 1 ks Psychomotorický padák 3,1 m
• 1 ks psychomotorický padák s čísly
Pokud máte zájem o zápůjčku, ozvěte se župní kanceláři.
❖ Evidence členské základny
Prvním projektem v rámci digitalizace správy ČOS je vytvoření centrální evidence členské základny (ECZ). Prioritou
v následujícím období je dokončení vývoje aplikace ECZ a zahájení příprav na ostré spuštění. Byla zřízena
informační stránka https://prosokoly.sokol.eu/elektronicka-evidence-clenstva, kde jsou základní informace o
projektu, časový plán implementace a nejčastěji kladené otázky.
❖ Sokolský Gmail
Druhým projektem v rámci digitalizace správy ČOS je sokolský Gmail. ČOS se snaží sjednotit svou komunikaci jak
uvnitř hnutí, tak i s veřejností, a to ve spolupráci se společností Google ČR. Cestou je používání e-mailů na
společné doméně sokol.eu. Člen předsednictva ČOS zodpovědný za oblast digitalizace Martin Chlumský k tomu
řekl: „nechceme nikoho nutit, aby svůj současný e-mail přestal používat den ze dne. Jednotný email @sokol.eu
ale přináší řadu výhod, které podle mne převažují. A především ho potřebujeme pro rozvoj naší vnitřní
komunikace“. Další informace najdete v časopise Sokol 09/20 a na webu https://start.sokol.eu/
Lenka Pařízková, tajemnice župy
-2-

BLÍŽÍ SE KRAJSKÉ VOLBY
Letošní krajské volby budou z pohledu naší župy výjimečné, a proto si jako starosta župy dovolím několik vět.
Nikdy jsem se nemíchal do politiky, nikdy mě nenapadlo, že bych se chtěl veřejně vyjádřit k nějaké kandidátce do
voleb. Tentokrát však udělám výjimku. Několikrát jsem se zmiňoval v Župním zpravodaji nebo na valných
hromadách, že spolupráce naší župy s Pardubickým krajem se v posledních letech vyvíjí velmi dobře. A to nejen
v podobě finanční podpory župy a potažmo našich tělocvičných jednot, ale i např. v oblasti propagace, předávání
informací, reprezentace kraje atd. A že jednání s panem hejtmanem Netolickým, která skoro vždy za župu
absolvujeme já a Lenka Pařízková, jsou velmi přínosná a zároveň příjemná. Nejde jen o jednání v kanceláři, ale i o
neformální setkávání při různých příležitostech. Velmi často například vzpomínám na aktivní účast pana
hejtmana v čele naší župy na sletovém průvodu v Praze.
Vždy jsem cítil, že respekt a přínos z jednání je oboustranný. A proto mne ani moc nepřekvapilo, když naše
tajemnice, jednatelka, cvičitelka, sokolka tělem i duší, byla oslovena s nabídkou kandidovat jako nezávislá
osobnost na kandidátce vedené panem hejtmanem Netolickým. Beru to jako ocenění práce Lenky na župě i
v Sokole Pardubice i jako ocenění činnosti celé župy. A to proto, že poměrně vysoké místo na kandidátce není
výsledkem snahy někam kandidovat, ale naopak dokladem toho, že výsledky práce Lenky jsou natolik dobře
vidět, že stojí za to chtít ji v zastupitelstvu kraje.
Budu velmi rád, pokud se rozhodnete dát svůj hlas kandidátce pana dr. Netolického a sestry Lenky Pařízkové.
Věřím, že jejich zvolením zůstane zachována kontinuita spolupráce župy a kraje a podpora našich tělocvičných
jednot.
Další slova už přenechávám přímo Lence Pařízkové.
Jindra Kalous, starosta župy
Vážené sestry, vážení bratři, vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás touto formou oslovila v době, která je velmi důležitá pro celý náš Pardubický kraj.
Říjnové krajské volby rozhodnou o tom, jakým směrem bude náš region směřovat, a já jsem potěšena, že
mám tu možnost podílet se na formování myšlenek pro jeho další rozvoj. Na základě dlouholeté a úspěšné
spolupráce naší sokolské župy se stávajícím hejtmanem Pardubického kraje panem Martinem Netolickým jsem
obdržela nabídku, abych byla součástí volební koalice 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, a to jako nezávislý
kandidát. Nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany, ale tento projekt mne oslovil, jelikož je především o
lidech, kteří žijí v našem regionu. Jedná se o úspěšné starosty, lékaře, učitele, dobrovolné hasiče, ale také
zástupce různých zájmových spolků. Jsem ráda, že mohu reprezentovat naši župu v týmu, který si uvědomuje
důležitost sportu pro všechny.
Pevně věřím, že se nám společně podaří pokračovat v práci, kterou stávající vedení Pardubického kraje
započalo. Není samozřejmostí, aby jednotlivé župy získávaly v krajích takovou podporu, jaké se můžeme těšit
my, a to nejen formou příspěvků na činnost a různé osvětové aktivity, ale také na drobné rekonstrukce našeho
majetku, přesněji majetku vašeho, tj. tělocvičných jednot sdružených v naší župě. Tato podpora, i když
nedosahuje řádů desítek milionů korun, je pro nás velmi důležitá. Jednotlivé jednoty tak mohou díky podpoře
kraje opravovat svá zázemí, která jsou bohužel často ve špatném technickém stavu.
Jsem přesvědčena, že tato podpora pro naše jednoty a celou župu bude pokračovat, pokud bude i nadále
hejtmanem kraje pan Martin Netolický. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí jeho týmu na kandidátní listině
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, a to jako kandidát s číslem 8. Budu velmi ráda, pokud tento tým získá vaši
důvěru a vyjádříte ji při volbách 2. - 3. října. Děkuji.
Lenka Pařízková, jednatelka župy
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V následujícím textu otiskujeme informaci Národní sportovní agentury (NSA), kterou přednášejí
zástupci této agentury na roadshow pro sportovní svazy a sportovní organizace po celé republice. Text
zaslala také všem tělocvičným jednotám prostřednictvím žup starostka ČOS ses. Moučková.
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Župní soutěž ve sportovní všestrannosti
V loňském roce organizovala Sokolská župa Východočeská-Pippichova na výzvu T.J. Sokol Pardubice I župní soutěž
ve sportovní všestrannosti. Byla vyhlášena 3 kola soutěže (v květnu, říjnu a v prosinci), kterých se zúčastnilo
celkem 1210 dětí z 15 T.J.
Vyhodnocení nejlepších závodníků bylo provedeno v každé věkové kategorii s více než třemi závodníky. Nejlepším
závodníkem byl ten, který se zúčastnil nejméně dvou kol a obsadil první, druhé nebo třetí místo.
Kategorie rok nar. 2012
Sopoliga Ondřej Sokol Holice
záv.2019-02 2. místo
záv.2019-03 2. místo

Kategorie rok nar. 2010
Jeníčková Natálie Sokol Pardubice I
záv.2019-02 3.místo
záv.2019-03 2.místo

Kategorie rok nar. 2007
Hajšínek Vojtěch Sokol Nasavrky
záv.2019-01 1.místo
záv.2019-02 2.místo

Kategorie rok nar.2006
Bártová Nela Sokol Jehnědí
záv.2019-01 3. místo
záv.2019-02 3. místo
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Kategorie rok nar. 2004
Kulhánek Jan Sokol Nasavrky
záv.2019-01 2.místo
záv.2019-02 1.místo

Kategorie rok nar.2004
Kříž Jan Sokol Pardubice I
záv.2019-01 1.místo
záv.2019-02 3. místo

GRATULUJEME VŠEM VÍTĚZŮM
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI JAKO ÚČASTNÍCI ZÁVODU I VŠEM ORGANIZÁTORŮM
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SOUTĚŽE – NOVÉ POKYNY MŮŽETE OČEKÁVAT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

V dalším textu přetiskujeme dopis z odboru všestrannosti ČOS, ve kterém jsou uvedeny mj. informace k projektu
ČOS Sokolgym 2021. Především zájemce o nácvik hromadných skladeb bude jistě zajímat odkaz na web ČOS, kde
lze najít ukázky těchto skladeb a další informace.
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Památný den sokolstva - 8. říjen se blíží
Pokyny, rady i potřebné materiály ke stažení jsou na stránce https://prosokoly.sokol.eu/pamatny-den-sokolstva-2020.
Najdete zde nově i plakáty na Památný den sokolstva s postavou "tváře" našeho svátku Františka Pecháčka, a také plakáty
na Večer sokolských světel. Vytištěné plakáty najdete také jako přílohu zářijového časopisu Sokol.
Prosíme o zaslání informace o vašich akcích plánovaných na 8. říjen, ať už půjde o pietní akty, vyvěšování vlajky či večery
sokolských světel. Informace s údaji o akci, prosím, zadejte do tohoto on-line FORMULÁŘE, určitě je využijeme!
Stejně jako vloni, každý sokol by měl během Památného dnu sokolstva vyjádřit svou sounáležitost s hnutím viditelným
nošením sokolské kokardy. Kokarda není určená jen sokolům, ale všem, kdo nezapomínají, že samostatnost, svoboda a
demokracie nejsou samozřejmé a že pro jejich dosažení je občas nutné přinést nejvyšší oběti. Kokardu najdete v sokolském
e-shopu https://www.obchodsokol.cz/pol/237/kokarda-Pam%C3%A1tn%C3%BD-den-sokolstva.
Pokud při objednání do poznámky uvedete údaj „kokarda 2020“, obdržíte kokardu z omezené sběratelské edice s vročením
Jan Jelínek

2020 na zadní straně!

vzdělavatel župy
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
Nakonec jsme zvládli díky pilnému výcviku a odvaze našich
legionářů porazit všechny nepřátele i živly a vrátit se zpět do 21.
století.

T.J. SOKOL KOSTĚNICE

Markéta Peterková, náčelnice

KOSTĚNICKÉ TÁBOŘENÍ
Alea iacta est aneb kostky jsou vrženy . . . . . . .
Jak trefný název pro letošní kostěnické táboření. Do poloviny
května jsme nevěděli, zda se na naše tradiční putování vydáme.
Kostky však předurčily, že se 55 dětí, 4 instruktoři a 11 vedoucích
stane na jeden týden legionáři.
Náhle jsme se objevili ve starověkém Římě. Útočištěm nám bylo
opevnění v malebném údolíčku na soutoku Valovického a
Větrnického potoka. Celé dny jsme procházeli tvrdým výcvikem,
vyráběli štíty, učili se pochodovat ve formaci, střežili hranice, a to
všechno proto, abychom uspěli v bitvách proti statným Galům.
Měli jsme štěstí, že nám byli nakloněni bohové – Afrodita, Athéna,
Iris a Flóra, jejichž náklonost jsme si též museli zasloužit. Mezi boji
byl vyhlášen mírový den „Olympijské hry“.

Hry zahájily bohyně zapálením pochodně, kterou lidem na zem
donesl statný Diskobolos. Na olympijských hrách jsme si vyzkoušeli
střelbu z luku, hod koulí, skok z místa a trojskok, držení těla
v planku, hod diskem, běh na 50 m, střelbu ze vzduchovky, hod
oštěpem. Heslo mírových olympijských her: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“ již dopředu předurčilo pohodový den. Všichni byli
na slavnostním ukončení her odměněni medailemi.
Sotva mírový den skončil, navštívil nás bůh války Áres, který opět
rozdmýchal dým sváru. Letos jsme bojovali i s přírodou.
Proměnlivé počasí nám připravilo několik neplánovaných bojových
her. Po tvrdých bojích i strategických hrách jsme byli vždy
odměněni výborným gáblíkem, který pro nás s velkým nasazením
připravovali naši kuchařští mistři.

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC N.O.
LEDŘÍČEK MÍŘÍ VYSOKO
Ochotníkům ze souboru Ledříček při T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
letos zcela zásadním způsobem zkřížila plány koronavirová
opatření. Prakticky je připravila o polovinu divadelní sezóny. O to
více je potěšil a povzbudil její závěr, kdy se s inscenací Úča musí
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pryč! zúčastnili 18. ročníku východočeské postupové přehlídky
venkovských divadelních souborů Miletínské divadelní jaro.
Jednalo se o pátou reprízu této hořké komedie z pera
známého německého dramatika Lutze Hübnera, která měla
v Klášterci premiéru v květnu 2019. Děj hry se odehrává na třídní
schůzce rodičů žáků 5. B, kteří chtějí kvůli špatným studijním
výsledkům svých ratolestí vyslovit nedůvěru třídní učitelce. Během
schůzky však vyplyne na povrch leccos zajímavého a diváci tak mají
možnost nahlédnout některé ožehavé problémy výchovy dnešních
dětí a vychovanosti (či spíše nevychovanosti) dnešních rodičů.
Koronavirus přitom pochopitelně řádně zkomplikoval život i
organizátorům miletínské přehlídky. Zprvu to vypadalo, že letošní
ročník, plánovaný na půli května, se vůbec konat nebude, nakonec
se však podařilo přehlídku zorganizovat v náhradním termínu 12. –
13. června za zpřísněných hygienických opatření a s účastí souborů
z širšího geografického okruhu, než bývá v Miletíně zvykem. Zato
zájem diváků byl po kulturní pauze vynucené nouzovým stavem
enormní. Souborů letos soutěžilo celkem šest – kromě nás a
místních to byly ještě divadelníci z Police nad Metují,
středočeských Nučic, Dobřichovic a celorepublikově známý soubor
AMADIS z Popůvek u Brna. Odborná porota v čele s profesorem
Františkem Laurinem měla jako každoročně právo jeden ze
zúčastněných souborů přímo nominovat na národní přehlídku
venkovských divadel ve Vysokém nad Jizerou a maximálně dva
soubory k účasti na této přehlídce „vyšší kategorie“ doporučit.
A jak své působení na přehlídce viděli sami klášterečtí?
„Naše představení jsme odehráli před početným publikem jako
druzí po Světácích z Police nad Metují a uzavírali jsme tak program
prvního dne přehlídky. Diváci na naše „pedagogické“ představení
reagovali veskrze pozitivně a po jeho skončení nám za něj dokonce
přišel osobně poděkovat jeden místní školou povinný ochotník,
který „ví, o čem to je“. Hodnocení poroty na následném
rozborovém semináři pro nás bylo zčásti kritické, zčásti pochvalné,
každopádně však nadmíru podnětné a obohacující. Příležitost
prodiskutovat vlastní práci na divadelních prknech s uznávanými
autoritami v oboru se ostatně nenaskýtá každý den…
(stručné zhodnocení
člena
poroty
zde:
http://www.amaterskascena.cz/clanek/miletinske-pozdni-jaro8wurh.html).
Tímto jsme tedy měli splněno a celý následující sobotní den
jsme tak měli čas na uvolněné sledování výkonů našich
ochotnických kolegů a utužování kolektivu v příjemném prostředí
miletínského Sousedského domu a přilehlé Pivovarské zahrádky
(jejich dvanáctistupňového Pytláka můžeme vřele doporučit). Po
zhlédnutí čtyř sobotních představení jsme čekali už jen na
předpůlnoční vyhlášení výsledků přehlídky.
Nijak zvlášť nás nepřekvapila nominace na Krakonošův
divadelní podzim (KDP) ve Vysokém udělená téměř profesionálně
připravené a odehrané komedii Řeči Neila Simona v podání

Dobřichovické divadelní společnosti (zajímavostí je, že v ní účinkuje
i bývalý ministr dopravy, zemědělství a středočeský hejtman
v jedné osobě), která také posbírala všechny hlavní ceny. Co jsme
však příliš nečekali, bylo rozhodnutí poroty udělit (jediné)
doporučení k postupu do Vysokého nad Jizerou nikoli vynikajícímu
AMADISu, ale naší Úče. Kromě toho jsme obdrželi dvě čestná
uznání za herecké výkony (Simona Šenkýřová a Martin Černoch) a
čestné uznání za inscenaci jako celek.
Hned po vyhlášení si nás navíc našla ředitelka KDP, aby nám
sdělila, že doporučení se letos vzhledem ke zrušení několika
regionálních přehlídek v důsledku koronaviru rovná téměř jisté
účasti. To nám bylo před několika týdny i oficiálně potvrzeno s tím,
že jsme byli požádáni odehrát na celostátní přehlídce dokonce dvě
představení za sebou, a to ve středu 14. října v 17:00 a 20:00
v divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou (informace pro
zájemce o podzimní kulturní výlet do kouzelného
podkrkonošského městečka: vstupenky je třeba po zveřejnění
programu s předstihem objednat na http://www.kdpvysoke.cz).
Ledříček se tak vůbec poprvé o krůček posunul na cestě
k českému ochotnickému Olympu, Jiráskovu Hronovu, kam lze
z KDP postoupit. Konkurence bude ve Vysokém jistě silná, proto na
takové ambice příliš nepomýšlíme, rozhodně však nechceme nic
podcenit a hodláme se na soutěžní představení náležitě připravit.
Prosíme naše věrné diváky, jakož i všechny bratry a sestry se
zájmem o amatérské divadlo, aby nám v říjnu drželi palce. Budeme
se na vás těšit buď ve Vysokém nebo na některém z našich dalších
představení v nadcházející sezóně, kterou nám snad už žádný virus
zásadním způsobem nenaruší“.

Václav Štefek, vedoucí souboru

T.J. SOKOL NASAVRKY
AKTUÁLNĚ Z NASAVRK
I přes nepříznivou dobu se naše jednota snaží rozjet novou
cvičební sezonu. Žactvo zahajuje podzim přípravou několika
družstev na zálesácký závod zdatnosti. Ke cvičení se začínají
scházet i další skupiny oddílu všestrannosti. Za přísných
hygienických podmínek začínají postupně trénovat také sportovní
oddíly – badminton, florbal a v neposlední řadě volejbal.
Volejbalový oddíl patří k naší T.J. již od roku 1951. Dlouhá léta hráli
volejbalisté na škvárovém hřišti za sokolovnou. Během desítek let
trvání volejbalového oddílu prošla naše družstva soutěžemi
okresními i krajskými. V současnosti jsou velmi úspěšné zejména
ženy v krajské soutěži. V roce 2002 se svépomocí vrhli na vytvoření
2 volejbalových kurtů. Celkem jednota investovala 240 tis. Kč a
1230 brigádnických hodin svých členů. Vznikl jeden z nejlepších
volejbalových areálů (později doplněného o hřiště na plážový
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volejbal) v okrese, který pravidelně využívá několik družstev
volejbalistů k tréninkům, mistrovským zápasům ale i k pořádání
turnajů. Nyní na kurtech pravidelně trénují 2 týmy žen, tým mužů a
minivolejbalisté. I přes pravidelnou údržbu a renovace nastal čas
ke komplexní rekonstrukci volejbalového areálu. Akci „Oprava
antukových kurtů“ plánujeme již od minulého roku. Vzhledem
k dopadům covidové krize byly na jaře zrušeny grantové programy,
do kterých jsme projekt měli přihlášen. Přesto se nám na podzim
podařilo díky sponzorům a dalším podporovatelům akci spustit.
Projekt umožnila realizovat finanční podpora těchto subjektů:
Města Nasavrky, Pardubického kraje, Východočeské župy
Pippichovy a sponzora, který nechce být medializován. Všem patří
velký dík! Výstavbu vlastního povrchu provede firma Sibera podle
vlastního patentu. Originální způsob výstavby splňuje nejnáročnější
kritéria pro profesionální volejbal. Jedná se o speciální směs škváry
a cihlářské hlíny, která se ručně rozprostírá a zpracovává podobně
jako beton. Na podklad ručně vyrovnaný a řádně zhutněný se za
mokra pokládá patentní vrstva na kterou se milimetrovými
vrstvičkami natahuje antukový kryt. Takto vytvořená hrací plocha
vyniká naprostou rovinatostí, soudržností a obrovskou sací
schopností. Celá akce by měla být ukončena do konce listopadu.
Všichni se proto těšíme na jarní část sezóny, kdy kurty pokřtíme
prvními zápasy. Věříme, že s kvalitou hřiště poroste i kvalita
výkonů našich hráčů a hráček. Zveme všechny do Nasavrk na
volejbal, ať už jako diváky či aktivní hráče.

na 150 chlapců a dívek, aby zdokonalovali své volejbalové
dovednosti pod vedením špičkových lektorů. Organizačně vyšlo
vše na jedničku, a hlavně vyšlo opět počasí.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Hned první den bylo jasné, že trenéři svým svěřencům, kteří byli
rozděleni do devíti tréninkových skupin, nedají nic zadarmo.
Zároveň je znát neutuchající chuť pracovat na sobě pod vedením
špičkových trenérů, kteří se letos opět sešli ve skvělé sestavě a
nutno podotknout, že tréninková energie vydržela celých pět dní.
Děti a dospívající mládež odjížděla z kempu spokojená a se
spoustou nových dovedností, zážitků a přátel. Je potřeba
poděkovat všem zainteresovaným ať lektorům, Léně za organizaci
na příjmu dětí a organizaci výdeje jídel, lidem kolem ubytování,
stravování a sportovišť, tak samotným frekventantům za jejich
odhodlání, vedení VOŠ, volejbalistům z Rybníka, Romče a její
obětavé obsluze restaurace na hřišti a trenérům, kteří se opět letos
sešli ve skvělé sestavě a to jak starým trenérským pardálům se
zkušenostmi s reprezentacemi a extraligovými zkušenostmi (Luban,
Šmejky, Šilda, Pavka, Jarda, Ferda, Eva), tak novým mladým
talentovaným lektorům a doufejme nástupcům (Maťa, Mates,
Luky,Vojty, Kolouch, Pavel)

Že je kemp otevřen všem zájemcům nehledě na věk, protože
sportovat se dá v každém věku, dokazují i čísla. Vždyť nejmladšímu
účastníkovi bylo 7 let a nejstaršímu 37 let. Frekventanti jsou
nejenom z České republiky, z České Třebové a okolí, ale již
tradičně jsou zastoupeny svoji účastí děti ze Slovenska (koronavir
pozastavil účast i z dalších zemí, a to především dětí z Polska) i
odtud přicestovali mladí volejbalisté na tento vyhlášený a
tradiční kemp. Jazyková bariéra nebyla překážkou, starší děti
pomáhaly a překládaly těm mladším ☺

Tak jako každý rok byli účastníci rozděleni do skupin podle věku a
výkonnosti. Trénovalo se dvoufázově, tedy dopoledne a
odpoledne, večer pak byly pro účastníky připraveny turnaje, a to
na antuce a na trávě. Družstva pro večerní turnaje byla sestavena
tak, aby je tvořili hráči a hráčky z odlišných tréninkových skupin.
K dispozici byly dva kurty v hale ZŠ Nádražní, hale a tělocvičně VDA,
čtyři přenosné kurty na travnatém hřišti na novém atletickém
stadionu a dva kurty s multifunkčním povrchem na internátě VOŠ a
SŠT Na Skalce, kde byli účastníci kempu ubytování a tady se také
stravovali.
Zkušení trenéři obstáli jak po odborné, tak i organizační stránce na
jedničku. Středa byla stejně jako roky minulé nejnáročnější.
Trénovalo se, odpočívalo, hrálo, strečovalo a stravovalo ve
sportovním areálu v Rybníku, kde měli účastníci kempu k dispozici
Pokud COVID a počasí dovolí rádi bychom 10. října uskutečnili kompletní krásné sportoviště s osmi kurty (čtyři antukové a čtyři
odložený 8. ročník Nasavrcké bludičky. Aktuální informace z naší travnaté). Tento den se úžasně vyvedl a počasí všem přálo.
Proběhly zde všechny naplánované tréninkové jednotky, turnaje a
T.J. naleznete na našem webu: http://sokol-nasavrky.wz.cz.
tradiční souboj frekventantů s lektory kempu. Pro celodenní
osvěžení využily děti protékajícího čistého potoka přímo v areálu.
Ondřej Pavlík, jednatel
Čtvrteční odpoledne patřilo regeneraci a odpočinku doplněné
návštěvou krytého plaveckého bazénu.

MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ KEMP
JIŽ PO DVAADVACÁTÉ
V České Třebové si nikdo nemohl nevšimnout velké koncentrace
kluků a dívek přesouvajících se ve sportovním oblečení po městě
ke sportovištím. Do poslední chvíle nebylo jasné, kolik se v nejisté
době koronavirové kempu zúčastní volejbalových nadšenců. Víme,
že to letos určitě nebudou volejbalisté z Polska a Itálie, to bylo
jasné. Děti ze Slovenska to nakonec zvládly, a dokonce jsme museli
z kapacitních důvodů kemp uzavřít. Počet 150 byl absolutně
limitní.
Letos již po dvaadvacáté se rozběhl mezinárodní volejbalový kemp
v České Třebové, který je jedním z největších v ČR a jeho
pořadatelem je od prvopočátku AMS-Lubomír Vašina a VK Česká
Třebová ve spolupráci s ČVS a T.J. Sokol II. Ani v tomto roce není
nouze o účastníky z řad volejbalových hráčů a hráček všech
věkových kategorií. Přesněji řečeno se letos v České Třebové sešlo
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„Na jednom tréninku, kterému jsem přihlížel, vidím trénovat Evu
Brodyovou, která si svoji přirozenou autoritou získala dívky věku 15
let a z vedlejších kurtů se ozývají pokyny od Luboše Vašiny, Jirky
Šillera, Pavla Starého, Jardy Nekoly, Ferdy Šrámka a děti tyto
pokyny hltají a snaží se je bezchybně provést. ☺ Tahákem pro
kluky bylo trénování pod vedením Zdeňka Šmejkala. Sledoval jsem
i několik tréninků mladých pušek Máti Vancla, Lukyho Vašiny,
Matese Šmídla, Vojty Baumana, odchovanců šéfa kempu Luboše
Vašiny a Matěje Koloucha, Pavla Horáka, kteří nápaditě pracovali
se svými přidělenými skupinami. Nutno podotknout, že právě
mladí nadějní a sympatičtí lektoři měli velkou popularitu
především u něžnějšího pohlaví. „Vše fungovalo jako dobře
namazaný stroj a všichni se výborně bavili, a ještě se navíc něčemu
novému přiučili“
Na závěrečném ukončení kempu sklidili všichni nekonečný aplaus a
děkovačku od účastníků kempu. A k tomu milé překvapení
v podání přednesu velice povedené básničky složené samotnými
frekventanty o kempu a jejich lektorech. Je potřeba ještě jednou
poděkovat všem, kteří se na možnosti pořádání kempu podíleli.
Samotným lektorům, vedení a personálu VOŠ a VDA za vstřícnost
a obětavost.

Lubomír Vašina – autor projektu a metodik kempu
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Kalendář sokolských výročí
ZÁŘÍ:
3.9.1948

10.9.1822
14.9.1937
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.
zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.
se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první
náčelník Sokola Pražského.
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.

ŘÍJEN
4.10.1896

zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se Svým
bratrem Eduardem Grégrem byl spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval
proti pasivní politice staročechů v boji o rovnoprávnost Čechů v RakouskoUhersku. Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Se svým
bratrem přispěl k vítězství mladočeské strany v české politice.
8.10.1941 výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha byla rozpuštěna Česká obec
sokolská a její majetek byl zabaven. Každý rok si připomínáme naše padlé bratry a
sestry během tří domácích odbojů, tento den poprvé oslavíme „PAMÁTNÝ DEN
SOKOLSTVA“ jako Významný den České republiky
8.10.1942 zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS
(1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.
24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce 1948 náčelnice čs.
Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, protože byla upozorněna přáteli, že ji
čeká zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v
zahraničí a dožila se 101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka i.m.
28.10.1918 byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní
shromáždění, které zvolilo prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali
strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali rakouské
vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do
návratu československých legií ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci uzavřel
náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs. legionáři
urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem československé
armády. Starosta ČOS Judr. J. Scheiner byl pověřen Národním výborem
organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem předsednictva
Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády. Od roku 1920 se
opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí.
Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské delegace v kroji na čestných strážích u
památníků 28. října, T.G. Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.
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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. 11. 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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