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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

 

 

 

SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA 

  Tel:  466 614 253,  fax:466 030 073,   mail: kancelar@zupa-pippichova.eu                     

  www.zupa-pippichova.eu   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
    

  

 
 

Již v sobotu 13. 4. 2013 se koná  

volební valná hromada župy. 
 

 Valné hromady se zúčastňují delegáti a vyslanci nebo jejich 

náhradníci všech tělocvičných jednot naší župy zvolení na 
valných hromadách T.J.. 

  
- delegát má mandát pro tuto valnou hromadu 
- vyslanec má mandát na tři roky a je členem výboru župy 

 
 
 
 

 Evidenční listy: 
Povinností tělocvičné jednoty je zaslání nově vyplněných evidenčních listů do 7 dnů po 
konání  valné hromady T.J. Tuto povinnost zatím splnilo pouze polovina jednot. 
Urgujeme ty, které je ještě do župní kanceláře nedodaly, aby tak urychleně zjednaly 
nápravu. Připomínáme, že evidenční listy musí být ve třech vyhotoveních jako originál 
a jedenkrát elektronicky. 

 

     
 

 Upozorňujeme všechny jednoty, které mají zájem získat jakékoliv dotace (i ty, 

které jsou přidělovány župou), musí vést podvojné účetnictví a nikoliv daňovou 
evidenci (známou pod názvem jednoduché účetnictví). Stále platí, že podvojné 

účetnictví je možno provádět ve zjednodušené formě a je k dispozici nabídka 
software od firmy KOPR. Software je zdarma. Pokud jednoty projeví zájem, 

podrobnou informaci poskytne ses. Ing. Lenka Pařízková na tel. čísle 466 030 072 

nebo e-mail: ucetni@zupa-pippichova.eu. 
 
 

http://www.zupa-pippichova.eu/
mailto:ucetni@zupa-pippichova.eu
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 V župní kanceláři jsou připraveny k odběru příspěvkové spolkové známky 

pro rok 2013:  
         opět za 100,- Kč  pro členy do 18 a nad 65 let 

                 za 300,- Kč  pro členy od 18 do 65 let.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Tentokrát máme smutnou zprávu. Během měsíce března, po životě vyplněném neúnavnou prací, 
starostí a láskou, naše řady navždy opustili bratři a významní Sokolové 

 
23. 3. 2013 

MVDr. JINDŘICH KLEIBL 
Dlouholetý člen náčelnictva župy a významný člen a funkcionář Sokola Jevíčko 

a 
28. 3. 2013 

OTTO STENZL 
Činovník a bývalý starosta Sokola Městečko Trnávka 

 
Oba se neúnavně věnovali práci v Sokole a významně se zasloužili o rozvoj 

sokolského hnutí. Ztratili jsme nenahraditelné kamarády 
 

Čest jejich památce 
 

Světlana Hoffmannová – náčelnice župy 

 
 

Pozvánka  
 

Ústřední školy ČOS  
 

Školení činovníků ČOS (základní část)  

  č. akce 17/13 
 

       Před sjezdem ČOS pořádá Ústřední škola v Tyršově domě ve dnech 26. - 27. 4. 2013 základní školení 
činovníků ČOS. Naše obec tímto školením navazuje na dnes opomíjenou dlouholetou tradici zvyšování úrovně 
všeobecných sokolských znalostí činovníků spolku. Školení, které se uskuteční za garance P ČOS, je určeno 
především zájemcům, kteří budou v letošním roce kandidovat na činovnické funkce na úrovni jednot, žup nebo 
ústředí ČOS. Účast na školení je také vhodná pro potenciální organizátory a garanty navazujících školení 
s obdobným programem, které mohou připravovat župy, příp. oblastní centra vzdělávání. Vítáni budou i další 
zájemci, především z řad mladších členů sokolské obce, kteří jako činovníci již v Sokole pracují.  

Program školení zahrnuje základní tematické okruhy, jejichž zvládnutí je nezbytné pro kvalitní řídící 

a organizátorskou činnost na všech stupních sokolské práce. Školení bude dvoudenní a jeho náplní 

nebudou pouze přednášky, významná část bude seminární formou věnována výměně zkušeností 

v diskuzích posluchačů kursu s jednotlivými lektory. Účastníci školení získají k jednotlivým vyučovaným 

tématům v písemné případně elektronické podobě základní materiály včetně odkazů na další literaturu. Po 

úspěšném absolvování kursu obdrží absolventi příslušné osvědčení, které jim umožní účast v dalších 

INFORMACE Z ČOS 

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 
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ODBOR SPORTU 
 

vzdělávacích kursech s blíže vymezeným odborným programem. Tyto kursy, směřující do jednotlivých 

oblastí řídící a organizační práce, budou vypisovány v příštích letech především na základě požadavků 

absolventů školení a sokolské veřejnosti.  
     Poplatek za školení je stanoven ve výši 300,- Kč. Ubytování bude zdarma přímo v areálu TD, stravování bude 
pro zájemce zajištěno ve vhodném stravovacím zařízení.   
      Vedení ČOS považuje uvedené školení jako krok, který má významně přispět k postupnému obnovování a 
rozšiřování okruhu sokolských činovníků a zvyšování jejich odborných znalostí. Věříme, že každá župa a 
jednota využije všech možností k získání zájemců o toto školení. Jejich přihlášku pak je nutné do 15. 4. 2013 
zaslat emailem či poštou přímo na adresu:  
 

   ÚŠ ČOS  email:  hsturcova@sokol.eu 
    Tyršův dům 450  
                              Praha 1 – Malá Strana                                                                            
                              118 01                                                           

   
 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ Z ÚNORA: 

 
23.2.2013 SE V PARDUBICKÉ SOKOLOVNĚ USKUTEČNILA  
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ŽUPNÍHO ODBORU SPORTU 

 
Na další tři roky byli zvoleni: 
 

 předseda ŽOS  br. Vlastimil Stenzl 

 členové ŽOS  br. Jaromír Hušák, br. Zbyněk Melichar 
 
 

Předseda ŽOS se v souladu se stanovami ČOS stává členem předsednictva župy 
Vlastimil Stenzl 

předseda ŽOS (župního odboru sportu) 
 

 

 
VZDĚLAVATEL 

 

16.3.2013 se uskutečnila Volební valná hromada vzdělavatelského odboru  
 
Na další tři roky byli zvoleni: 

- vzdělavatel  Jan Jelínek ,  Sokol Nasavrky 
- zástupce vzdělavatele  Miroslav Lebduška,  Sokol Slatiňany 
- členové VO Dita Karasová,  Sokol Brandýs n. Orlicí 
 Emil Spišák,  Sokol Slatiňany 
 Radomil Adámek,  Sokol Pardubice 

 
Vzdělavatelé doporučili redakční radu Zpravodaje župy a webu župy ve složení: 

- předseda  Miroslav Lebduška,  Sokol Slatiňany 
- členové Stanislav Hájek Sokol Úhřetická Lhota 

 

mailto:hsturcova@sokol.eu
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 Dita Karasová,  Sokol Brandýs n. Orlicí 
 Emil Spišák,  Sokol Slatiňany 
 
Facebook Vladimír Klusoň Sokol Dolní Újezd 

 

 
Informace vzdělavatelského odboru ČOS 
 

 připravuje se národní přehlídky sokolských divadel v Lázních Toušeň - 20 divadelních souborů 

 budou vypraveny zájezdy seniorů v rámci komise pro mládež a seniory 

 připravuje se přehlídka loutkových divadel v Přerově  

 byla zrušena výchovná komise – žádost, aby se tímto zabývala Programová komise  

 otázka, zda začlenit seniory do pravidelnější činnosti - otázka pro VO i OV 

 otázka opětovného zavedení Sokolského vzdělavatele jako přílohu e-Sokola 

 měla by se dát dohromady usnesení z minulého sjezdu a z výborů ČOS (kvůli nadcházejícímu 10. sjezdu ČOS) 

 školení činovníků – náplň školení, rozdělení úkolů atd. zajistí br. Mička a VO; ÚŠ by si vzala  na starost organizační 
zajištění  pátek 26. 4. a  sobota 27. 4. t.r.  činovníkům P ČOS bude rozeslán návrh programu k úpravám a 
k upřesnění 

Jan Jelínek, vzdělavatel župy 
 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
 

 

ODDÍL VOLEJBALU 

Vás srdečně zve na 
 

Župní turnaj Východočeské 

župy Pippichovy  

ve volejbalu žen 
 

Datum konání: sobota 11.5.2013 v 9.00 

(prezentace do 8.30 hod) 
 

Místo konání: tělocvična a venkovní hřiště ZŠ 

Dolní Újezd 
 

Kategorie: startují  ženské týmy všech soutěží 

a kategorií neomezeně i neregistrované 
 

Herní systém: hraje se dle platných pravidel 

a soutěžního řádu volejbalu. Herní systém 

turnaje bude určen podle počtu přihlášených 

družstev (při větším počtu týmů se bude hrát i 

na venkovním povrchu, proto s sebou boty 

dovnitř i ven) 
 

Podmínky účasti: družstva startují na 

vlastní náklady a nebezpečí. V případě 

potřeby poskytnou pořadateli zapisovatele a 

rozhodčího 
 

Přihlášky: do 7.5. 2013 na adresu Mgr. 

Marie Ropková, Dolní Újezd 450, 569 61, 

nebo na email: marunek@seznam.cz  

( i případné info) 
 

Startovné: 400 Kč za družstvo 
 

Ceny: za výkony určitě nachystáme pro 

každého 
 

Občerstvení: drobné občerstvení zajištěno 
 

Změny: pořadatel si vyhrazuje právo na 

případné změny v propozicích turnaje 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

 

Barevný minivolejbal 
Dolním Újezdě  

 

První květnový víkend uspořádá T.J. Sokol Dolní Újezd 
další z turnajů série barevného minivolejbalu 
v Pardubickém kraji pod názvem „ Kluci, holky 
v barvách řádí, s volejbalem kamarádí“. 
V sobotu 4. května přivítáme červený  (pro 3.- 4. třídu, 
hraný ve dvojicích pouze prsty, s možností  jednoho 
odbití nad sebe a spodním podáním) a zelený volejbal 

mailto:marunek@seznam.cz
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(pro 5.-6. třídu, hraný ve trojicích pouze prsty, s 
možností odbití jednoruč spodem a spodním podáním). 
V neděli 5. května rádi uvidíme družstva žlutého (pro 
1.-2. třídu, přehazovaná ve dvojicích) a oranžového 
volejbalu (pro 2.-3. třídu, přechod mezi přehazovanou a 
volejbalem ve dvojicích, povoleno chytání, odbití prsty). 
Ve všech kategoriích není dovoleno hrát prvním úderem 
přes síť. Výška sítě a velikost hřiště jsou přizpůsobeny 
jednotlivým barvám. 

Budeme se na vás těšit. 

 
 

 
 

 

T.J. SOKOL PŘELOUČ 
  
 

Sokolská všestrannost – oddíl Gymnastek 
kontaktní osoby:  
zástupce vedoucího:  Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS. 
608/265 802 
                   odborný cvičitel:       Zdeněk Vamberský  
 

Vyhlašuji výběrové řízení na pozici 2 CVIČITELŮ či 
CVIČITELEK!!! 

 

V novém roce z našeho cvičitelského týmu 
vypadly 2 cvičitelky z důvodů založení či rozšíření rodiny.  

Proto jsem se rozhodla touto cestou oslovit Vás 
všechny, kteří máte zkušenosti s vedením mladých lidí 
v jejich volném čase (nejlépe sportu), oplýváte dobrou 
náladou, jste spíše mladšího věku a velmi kreativní, 
máte čas každé úterý a čtvrtek od 18. hodiny do 20. 
hodin. 

 

 
 

Pokud byste měli zájem, prosím ozvěte se na 
výše uvedený telefonní kontakt, abychom se případně 
domluvili na dalších podrobnostech. Nebo se přímo 
dostavte ve sportovním oblečení v uvedené hodiny do 
tělocvičny Sokola v Přelouči. Bude s Vámi pohovořeno o 
zkušenostech či praxi na podobných pozicích. 
Vyzkoušíte si roli cvičitele či cvičitelky. Doba vyhlášení 
tohoto výběrového řízení je až do odvolání (dokud se 
tedy nenajdou vhodní kandidáti či kandidátky).   

 

Zprávy z našeho oddílu za měsíc únor 
- Našla se první cvičitelka!!! 
Již v měsíci lednu se mně podařilo najít první 
výpomoc do našeho týmu. Stala se jí Kateřina 
Skalová, maminka jedné naší malé sportovkyně. 
Byla to vlastně první osoba, které jsem se zeptala, a 
měla tak pozitivní odezvu. Za to moc Katce děkuji a 
doufám, že se rychle adaptuje a bude se jí u nás 
líbit.  
Stále však platí, že hledáme další cvičitele či 
cvičitelky. S případnými uchazeči a uchazečkami se 
rádi uvidíme každé úterý a čtvrtek do 18. hodiny.   
 

- Tým si zvolil místo závodů ve všestrannosti tvrdý 
trénink!!! 
V polovině měsíce ledna se náš tým také rozhodl 
více zapracovat na cvičení jednotlivých cviků a 
zdokonalit provedení jednotlivých dovedností na 
veškerém nářadí i zlepšit umění společného cvičení. 
Dali jsme tak přednost před účastí na závodech 
sokolské všestrannosti a atletice konající v měsíci 
dubnu. Díky odchodu 2 cvičitelek to ani nebylo 
možné. Změnily se také podmínky závodů pro 
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cvičení na nářadích a secvičit jednotlivé sestavy na 
nejvyšších bodově ohodnocených úrovních pro 
jednotlivé kategorie to není bohužel v mých silách 
za tak krátkou dobu.  

- Máme svoje internetové stránky!!! 
Před odchodem na pololetní a jarní prázdniny se 
náš tým konečně rozhoupal k vytvoření svých 
vlastních internetových stránek. Tuto kreativní 
činnost si vzala pod svou ochranu naše starší 
sportovkyně – Rebeca Součková. Všichni jsme 
v týmu nápady jen hýřili, tak uvidíme v dohledné 
době, jaký bude výsledek. Musím touto cestou 
poděkovat hlavně právě Rebece, která i nafotila 
veškeré momentky, které jsou součástí našich 
internetových stránek, celé stránky zprovoznila, 
upravila a dala si s tím moc a moc práce. Nyní již 
naše internetové stránky http://gymnastika-
prelouc.webnode.cz/ jsou veřejnosti k dispozici, 
těšíme se na Vaše ohlasy, názory i podnětné 
připomínky. 

 
 

 

      Mgr.et Bc. Petra Šimková, DiS. 
 

 

T.J. SOKOL JEVIČKO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO 
  

Jarní škola 2013 
O víkendech 9.3.-10.3.2013 a 16.3.-
17.3.2013 se uskutečnilo jarní 
celorepublikové soustředění karatistů 
s ligovým testovním turnajem 

v Hanušovicích u Šumperka. Druhého víkendu se 
zúčastnili i karatisté  vysokomýtského oddílu školy 
Moderního sportovního karate (MSK).  Velká tělocvična 
umožnila rozdělit cvičence podle pasů. Oranžové a vyšší 
stupně se zúčastnily trenérského školení zaměřeného na 
souzení pod vedením mistra Radovana Andrle, II. Dan a  
pokračovaly v systematickém nácviku forem a 
opravování chyb pod vedením koordinátora pro Českou 
republiku mistra Miroslava Zezulky, V. Dan. Žluté pasy 
natrénovaly a zdokonalily své základní techniky 
s důrazem na starty a biče v úderu pod dohledem mistra 
Adama Knajbla, I. Dan. Na tento druhý víkend 
s testovním turnajem vyslal náš oddíl 11 karatistů. 
Turnaj začal cvičením forem tj. bojem s imaginárním 
nepřítelem, kde je kladen důraz na ideální techniku. Po 
formách pokračoval turnaj sparingem – lehčí forma boje 
pro nižší pasy a sportovním bojem – kumite. Mejťáci si 
vedli opět znamenitě. A jaké jsou naše výsledky? 

 

Forma: 
Set   Martin Čipera    3. míst 
   David Mikeš  6. místo 
Quinta   Martin Čipera    2. místo 
   David Mikeš  7. místo 
Quarta   Václav Kučera            1. místo 

http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/
http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/
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Tertia   David Skopal  9.místo 
Secunda   Nikola Novotná   2.místo 
   Barbora Chaloupková 3. místo 
   Šárka Novotná   7. místo 
   Jan Přibyl  10.místo 
Prima  - 9. Kyu  Daniel Čipera            1. místo   
 -  finále   Daniel Čipera  1. místo 
 

Sparing: 
FOY16 – ženy oranžové, 
 žluté a pod 16 let  Šárka Novotná  1. místo 
   Barbora Chaloupková 3. místo 

  Nikola Novotná  4. místo 
MO – muži oranžoví Jan Přibyl               1. místo 
   Dominik Nguyen            2. místo 
M13 – muži pod 13 let  Daniel Čipera  5. místo 
 

Sportovní boj: 
  

MA – muži absolutní Martin Čipera       3. místo 
   David Mikeš                  5. - 6. místo   
MB – muži modří Václav Kučera            2. místo 
MG – muži zelení David Skopal     4. místo 

 

Horní řada zleva:  Martin Čipera, David Mikeš, Jan Přibyl, David 
Skopal a Václav Kučera. 

Dolní řada zleva:  Šárka Novotná, Dominik Nguyen, Daniel Čipera, 
Jakub Imramovský, Barbora Chaloupková a Nikola Novotná. 

. Celkově se náš vysokomýtský oddíl umístil na 1. místě  
mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České republiky. 
Díky velké bojovnosti se nám podařilo získanými 65 
body potvrdit sílu vysokomýtského oddílu MSK a ještě 
zvýšit náskok ve vedení ligy MSKA-CZ 2013.  

 

Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim 
další skvělé výsledky. 

 

www.mska.cz/vysokemyto 
Martin Čipera 

 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 
Tábornický oddíl POHODA po dlouhých letech získala 
možnost mít svou vlastní táborovou základnu a 
uspořádat v ní letní tábor. Po velice úspěšných ročnících 
se letošní táborničení uskuteční v okouzlujícím prostředí 
v sousedství potoka Zlatník za vsí Hůrka u Bojanova.  
Svoláváme tímto všechny doopravdické milovníky 
přírody a mladé zálesáky, svoláváme poctivé táborníky 

se smyslem pro humor, svoláváme tábornickou 
drobotinu. Tábor se letos koná ve dnech 3. – 17. 8. 2013 
(podrobnosti jsou v příloze zpravodaje). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mska.cz/vysokemyto
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Marián Rohlík 
 
 

T.J. SOKOL LÍŠNICE 
 

 

 

 
 

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL VE LHOTĚ 
 

Tělocvičná jednota Sokol Úhřetická Lhota uspořádala 
16. 3.2013 karnevalový rej pro děti v kulturním domě. 
Mladí i ti dříve narození Sokolové připravili překrásné 
odpoledne plné karnevalových soutěží, hudby, tance a 
veselí. Bavili se všichni, děti byly odměňovány věcnými 
i sladkými cenami a největší odměnou pro pořadatele 
byl zaplněný sál a rozzářené oči dětí. 
Akce se vydařila a těšíme se za rok nashledanou. 
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Stanislav  Hájek, jednatel  T. J. SOKOL 
 

 

 

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 

 
 

ČESKÁ TŘEBOVÁ MÁ OPĚT 

VOLEJBALOVOU EXTRALIGU 
 

Všeho čeho mohli volejbalový kadeti v letošní sezoně 

dosáhnout, se povedlo. Po jednoznačném vítězství 

v mistrovské soutěží a v českém poháru se o tomto víkendu 

hrála v Chomutově kvalifikace o extraligu kadetů. Jediný a 

nejvyšší cíl pro letošní sezonu byl postup do naší nejvyšší 

soutěže a tento cíl se podařil bezezbytku vyplnit. T.J. Sokol 

Česká Třebová II má extraligu, obrovský úspěch všech, 

kteří se okolo volejbalu motají od hráčů samotných přes 

trenéry, oddílové bafuňáře až po všechny co 

českotřebovskému volejbalu fandí. 

 

Závěrečná příprava probíhala zhruba tři týdny, i když 

trochu ve stižených časových podmínkách (od nového roku 

jsme museli kvůli financím zrušit několik tréninkových hodin 

týdně), ale zodpovědný přístup jak v docházce, tak 

v samotném tréninku byla od všech příkladná. Celá příprava 

byla zaměřena na vybroušení základních herních činností a 

součinnosti hráčů v šestkách. Velký důraz byl kladen na 

servis, který se za tu dobu markantně vylepšil hlavně ve své 

stabilitě, razantnosti a přesnosti. Samozřejmou věcí byla i 

kondiční příprava zaměřená na výbušnou sílu dolních a 

horních končetin. To vše se nakonec vyplatilo a na kvalifikaci 

jsme odjížděli jako sebevědomí tým, ale s pokorou k soupeři. 

 

 

Do Chomutova – Jirkova, kde se kvalifikace hrála, 

odjíždělo družstvo vlakem a s velkým předstihem, aby byl čas 

na odpočinek, kvalitní rozcvičení a zhlédnutí zápasu našich 

soupeřů. Mimo naše družstvo bojovalo o extraligu ještě 

dalších pět kvalitních soupeřů: Aero Odolena Voda, VK Žatec, 

VK Ervěnice, Pegas Znojmo a Sokolov (s tím jsme se setkali 

již v ČP). 

 

 

V jednom dni jsme odehráli utkání s VK Ervěnicemi 

(padající s extraligy) a Sokolovem. Vítězství nad těmito 

družstvy nám zajišťoval přímý postup. Družstva na druhém a 
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třetím místě měla ještě možnost hrát v dodatkových zápasech 

o postup ve druhém dni. 

 

Samotné zápasy měly stejný průběh. Výborný vstup 

jak do zápasu, tak do každého setu převyšovali jsme soupeře 

ve všech herních činnostech, ale to co nám především šlo, byl 

servis, kterým jsme soupeře tlačili a měli jsme tak obrovskou 

výhodu na obraně. Bylo to znát i na zablokovaných míčích, 

kolikrát soupeř nebyl schopen dostat míč na naši polovinu 

hřiště. Za zodpovědnou a obětavou hru je potřeba poděkovat 

celému kolektivu družstva kadetů nejenom za postup do 

extraligy, ale i za celou letošní sezonu. 
 

Zápasy kvalifikace a výsledky: 

T.J. Sokol Česká Třebová II - VK Ervěnice – Jirkov 

3 : 0(25:13, 25:20, 25:13) 54 min. 

T.J. Sokol Česká Třebová II - VSK ISŠTE Sokolov: 

0 (25:16, 25:17, 25:16) 69 min. 

 

 
Českotřebovský volejbal a Sokol II reprezentovali: 

 

Pavel Kubíček, Lukáš Macho, Jindřich Chudý, Radek 

Vondráček, Lukáš Vašina, David Čtvrtečka, Lukáš Chudý, 

Adam Neubauer, Adam Král, David Neubauer, Tomáš Král a 

kapitán družstva Jakub Řehák. 

 

Úspěchy družstva kadetů v sezoně 2012/2013: 

- 1. místo v Krajském přeboru I. třídy 

- 1. místo v Českém poháru 

- Postup do extraligy kadetů 

- 1. místě v okresní anketě o nejlepší družstvo mládeže 

- Vyhlášení nejlepšího kolektivu na předávání cen Města 

Česká Třebová sportovcům 

- Vyhlášení mezi nejlepšími kolektivy Sokola župy 

Pippichovi – východočeské 

- Upevnění a potvrzení statutu - Sportovní základny 

mládeže ČOS jako jediného chlapeckého družstva v ČR. 

 

Za českotřebovský volejbal a Sokol II  

Lubomír Vašina 
 

  
T.J. SOKOL HNÁTNICE 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

T.J. Sokol Hnátnice  
pořádá 21.4. 2013 

 

Turistický pochod  

Kolem Hnátnice 

 
pěší  7 a 15 km, start 9-10 hod 

 
Jan Petráček 

T.J. Sokol Hnátnice 
 

 
 

 
 

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním V. ročníku sportovní, 

turistické a kulturní akce  

Tentokrát „ KRAJEM  KNÍŽETE AUERSPERGA“ ( čte se aušperka). 
 

Akce bude pořádána ve dnech 24. – 25. 5. 2013 a je otevřená pro Sokoly a širokou veřejnost župy Východočeské - 
Pippichovy a Pardubického kraje, zaměřená na volnočasové aktivity, propagaci Sokola a regionu, určená pro všechny 
věkové kategorie.    
 

PROGRAM: 
 v pátek 24. 5. 2013  - v odpoledních hodinách sjíždění prvních účastníků do slatiňanské sokolovny, kde 

    bude probíhat do večerních společná zábava u ohně a v sokolovně při hudbě a  
    zpěvu. 
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 V sobotu  25. 5. 2013 -  hlavní programový den. Od 8:00 hod bude probíhat v sokolovně prezence  
    účastníků dvou  cyklistických a dvou pěších tras okolím Slatiňan. 
    Cyklotrasy:   - rovinatá 24 km. Pro náročnější okolo 56 km. 
    Trasy pro pěší: - nenáročná okolo 6 km. Pro náročnější do15 km. 
    Trasy povedou překrásnou přírodou a zajímavostmi v okolí Slatiňan. (pískovcové 
    skály, mlýn Skály, výletní restaurace Monaco, lesní tělocvičny, Muzeum   
    Kladrubského vraníka “Švýcárna“, Kočičí hrádek, Rozhledna „Bára“, Zámek a  
    zámecký park, Hřebčín a další 
    Společný start bude v 9:00 od sokolovny. 
    Cíl bude v zámeckém parku, kde budou všem účastníkům předány účastnické  
    diplomy a odznaky. V parku bude probíhat „Slatiňanské pozastavení“, jehož  
    součástí bude bohatý kulturní program mnohých souborů, dobový jarmark,  
    ukázky historické drezůry koní, prohlídka Národního hřebčína, jízda v kočáře a  
    mnoho dalších programových akcí. Ve večerních hodinách bude zábava   
    pokračovat v sokolovně. 
 

 V neděli 26. 5. 2013 - ráno po zaslouženém odpočinku a po snídani bude provedeno zhodnocení  
    akce a po rozloučení s účastníky bude v dopoledních hodinách akce ukončena. 

 

Župní náčelnictvo a pořadatel Sokol Slatiňany vás všechny srdečně zvou, věřte, bude to stát za to. 

„Přijďte pobejt“ 
 

    

   Avizované akce sokolských jednot a župy  
  

13. 4. 2013    Soutěž ZZZ  v jednotě Řečany nad Labem 

20. 4. 2013    Soutěž ve všestrannosti v Pardubicích I 

21. 4. 2013    Turistický pochod kolem Hnátnice, pěší 7 a 15 km, start 9-10 h 

4.-5.5.2013    Barevný volejbal v Dolním Újezdě 

8. 5. 2013      Muflonní stopou 30. ročník – T.J. Kunvald. Pěší trasy 7 a 15 km, 

                        cyklotrasa 25 km. 

11. 5. 2013     Župní turnaj ve volejbale T.J. Sokol Dolní Újezd – za všestrannost 

24. 5. 2013     Slet v Roudnici nad Labem  

24. – 26. 5. 2013   soKOLNÍ VÝLET KOLEM“ – Sokol Slatiňany 

21. – 23. 6. 2013   120. výročí T.J. Sokol Jevíčko 

22. 6. 2013      GRILOVAČKA A TRIATLON PRO VŠECHNY, doprovodný program  pro  

                         děti    -   kde? V Dolním Újezdu? 

22.-23.6.   Pod křídly Sokola – dětský, sportovní a kulturní víkend ke 150 letům  

                 Sokola Pardubice   

13. 7. 2013   Župní turnaj ve futsalu – Dolní Újezd 

20. 7. 2013       Turnaj v malé kopané – Memoriál Bohouše Nováčka – Dolní Újezd 

1. – 4. 8. 2013  Cyklistická akce na Slovensku „ OKOLO LIPTOVA“ 

17. 8. 2013    Triatlonový závod Kunvaldský železný muž 12. ročník – T.J. Kunvald 

28.9.2013    Na křídlech Sokola – slavnostní večer ke 150 letům Sokola Pardubice 

2. 11. 2013    Kunvaldský půlmaratón – T.J. Kunvald  
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ZÁVĚREM 

 

Upozorňujeme, že je možné objednávat členské spolkové známky 
na rok 2013.  
 

     Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.  

 

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě programu Word a fotografie 

v digitální podobě, neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek, samostatně 

fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma  Verdana nebo Ariel, 

velikost 10. 
 

Jakékoliv jiné úpravy nebudou publikovány. 
 

 

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 20. 4. 2013 

 
 

Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu 

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 


