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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   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
    

  

 
 

 
 

 Evidenční listy: 
Povinností tělocvičné jednoty je zaslání nově vyplněných evidenčních listů do 7 dnů po konání  valné 
hromady T.J. Tuto povinnost ještě nesplnilo několik jednot. Potvrzené evidenční listy byly tělocvičným 
jednotám zaslány poštou. 
 

 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 466 614 253 nebo e-mail: kancelar@zupa-
pippichova.eu. 
 
 

 Členské známky.  
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru příspěvkové spolkové známky pro rok 2013:  
 

                                                                   100,- Kč  pro členy do 18 a nad 65 let 
                                                                   300,- Kč  pro členy od 18 do 65 let.  
 

 Aktualizace webových stránek tělocvičných jednot na adrese www.sokol.eu – všechny T.J. 
obdržely mailem žádost o vyplnění formuláře s kontaktními údaji. Termín pro zaslání formuláře na 
adresu zkubin@sokol.eu je stanoven na 15.července 2013. V kopii zašlete též župě na e-mail: 
kancelar@zupa-pippichova.eu 
 

 10. sjezd ČOS se koná ve dnech 22.-23.6.2013 v Praze. 
 

 Patronáty. Předsednictvo župy na svém prvním zasedání rozhodlo o rozdělení patronátů nad 
jednotlivými tělocvičnými jednotami naší župy. Informace s kontaktními údaji každého patrona byly 
zaslány všem tělocvičným jednotám. 

 

http://www.zupa-pippichova.eu/
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
http://www.sokol.eu/
mailto:zkubin@sokol.eu
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
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Pozvánka pro cvičence sletových skladeb do Jevíčka 
 
 
 
 
 
 

 
 

Všichni kdo 
chtějí a můžou,  
jsou zváni  na 

cvičení sletových 
skladeb do 

Jevíčka  
23. 6. 2013. 

2013. Návratky 
jsou na župním 

webu 
 
 
 
 
 

Světlana 
Hoffmannová – 
náčelnice župy 

 

 

 

 

 

Bratři a sestry. 

 

Díky všem, kteří se zúčastnili naší akce Sokolové pod 

Řípem. Na našem webu  

 

www.sokolove.estranky.cz 

 

jsou ode dneška zveřejňovány odkazy na články a  

fotografie. Po úpravě zde bude k vidění reportáž, 

kterou natočila roudnická  

TV. 

 

Se sokolským Nazdar 

Filip Uzel 
 

 

 

 

 

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 

 

http://www.sokolove.estranky.cz/
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Vzhledem k vyhlášenému   

3. stupni  povodňové aktivity, tzn. stavu ohrožení, 

vyhlášeného Krizovým štábem hl. m. Prahy 

a Povodňovým plánem  pro provoz areálu  Tyršova domu 

s platností od 3. června 2013 do odvolání se areál Tyršova domu 

uzavírá  

pro veškerý vstup a vjezd ! 
             

Ing. Hana Moučková,v.r. starostka ČOS 

předseda povodňové komise 

 
 

 

 

VZDĚLAVATEL 
 

Armádní muzeum Vojenského historického ústavu v Praze pro mimořádný zájem 
prodloužilo do září 2013 výstavu 

 

 „POD KŘÍDLY SOKOLA“ 
 

Výstava mapuje důležité milníky sokolské historie od jeho založení přes 
významnou úlohu Sokola při vzniku našeho státu, jeho odbojovou činnost, 
význam a úspěchy až do současnosti. Výstava je umístěna ve výstavních 
prostorách Vojenského historického ústavu pod Žižkovým památníkem na hoře 

Vítkově v Praze.  Její koncepce je zajímavá a vkusná.  
 

Vzdělavatelský odbor doporučuje využít této mimořádné příležitosti k její návštěvě. V takovémto provedení 
se nebude dlouho opakovat. 
Vzdělavatelský odbor ČOS hradí dopravné zájezdům seniorů na tuto výstavu. Příležitosti využil Sokol 
Slatiňany a pořádá zájezd do Prahy 22. června.  
 

Zájemci z řad seniorů naší župy se můžou hlásit: ses. Hanušová tel.: 469 660 238, 608 970 115 
 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 
 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
  
 

 

BATTLEFIELD JAROSLAVA KLEMEŠE 
 

V sobotu 4. května od 10.00 do 17:00 hodin proběhla 
akce Československé obce legionářské s názvem Tank 

Power Show VI pořádaná v Přelouči. Při této události 
proběhlo uctění památky výsadkářům. Jedním ze 
zmiňovaných byl poslední žijící výsadkář, generál 
Jaroslav Klemeš, který patřil k parašutistům skupiny 
Platinum – Pewter, vycvičeným ve Velké Británii během 
druhé světové války a poté vysazeným na okupovaném 
území Protektorátu Čechy a Morava.  

INFORMACE Z ČOS 
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Připraven byl sportovně-zážitkový program pro celou 
rodinu a i my jsme měli své sokolské stanoviště pro 
malé i velké děti a zastoupení jak v řadách pořadatelů, 
tak i závodníků. Celková účast byla cca 2 000 lidí široké 
veřejnosti a soutěžilo více než 700 dětí. Zúčastnily se i 
děti  z dětského domova v Pardubicích a akcí byly 
nadšeny. 
 Závod pro širokou veřejnost byl rozdělen do 
dvou kategorií a to podle věku:  

 První kategorie „BRANNÝ ZÁVOD“ byla pro děti 
ve věku 3-11 let. Měla silné zastoupení kolem 500 dětí. 
Disciplíny byly následující: slalom s kolečkem, airsoft, 
hasiči z Lázní Bohdaneč, lovení rybiček, házení podkov, 
krmení Balua-hod na cíl, první pomoc a opičí dráha. Za 
úspěšné splnění dostali soutěžící razítko do svého 
soutěžního lístku.  

       Druhá kategorie byla určena dětem  od 12-15 
let a nesla název BATTLEFIELD JAROSLAVA KLEMEŠE,  
aneb „VŽIJ SE DO ROLE HRDINY“. Zúčastnilo se ho 
kolem 200 dětí. Děti musely absolvovat několik disciplín. 
Například: fyzický test, znalostní test zaměřený na 
historii a základní pojmy SOKOLA, střelba  ze 
vzduchovky, rozborka a sborka, silový test, hod 
granátem, airsoft, lanové překážky a battlefield.  

 Po úspěšném splnění všech stanovišť čekali 
borci na vyhodnocení a v tomto čase mohli svěnovat 
dalším doprovodným programům. Vyzkoušet si 
jízdu v hummerech, v obrněném vozidle BVP-1, 
aquazorbing, lanový park, pádlování v kanoích, 
projížďku motorovým člunem po Labi. Dále účastníci 
mohli shlédnout ukázku jízdy Bohuslava Čápa, mistra 
Evropy v Truck trialu s Ávií 4x4 .  
 Vyvrcholením byla bojová ukázka  s více než 50-
ti příslušníky klubů vojenské historie z celé ČR s názvem 
„čas odplaty 1945“, která všem přihlížejícím nastínila 
konec Druhé světové války. K reprodukci bitvy byly 
připraveny pyrotechnické efekty a doprovodný 
komentář v podání Ing. Františka Bobka.   
 Hlavní program byl prokládán rozhovory na 
pódiu. Kromě Legionářů, výsadkářů a vojáků proběhl 
také rozhovor se sestrami SOKOLA. Dlouholetá cvičitelka 
jednoty Nasavrky sestra Michaela Pírková podala 
vyčerpávající odpověď na otázku SOKOL a Legionáři. Za 
mladou generaci sokolů vystoupila sestra Veronika 
Hronová, která zmínila nejen svou dosavadní zkušenost 
v SOKOLE v Pardubicích, ale i svou účast na dvou 
Všesokolských Sletech v Praze a zároveň připomněla 
oslavy 150 let SOKOLA Pardubice I.  

 
Na závěrečném vyhlášení bylo oceněno několik 
účastníků „BRANNÉHO ZÁVODU“ na základě náhodného 

losování a dostávaly zajímavé ceny (od hraček až po 
jízdu tankem). V kategorii starších dětí se soutěžilo o 
pohár starostky města Přelouče a pořadí se určovalo dle 
dosažených výkonů. Na 3. místě se umístila cvičenka 
pardubického SOKOLA Veronika  Hronová. Na druhém 
místě byl Filip Šindelář a celkovým vítězem se stal 
Marek Holub.  

Zpracovaly:  
Jitka Hronová, Veronika Hronová,  

cvičitelky T.J. Sokol Pardubice I 
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T.J. SOKOL STRÁŽNÁ 

  

 

 

T.J. SOKOL KUNVALD 
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na své akce 
v roce 2013 

 

27. 7. 12.  12. Ročník pochodu „KUNVALDSKÉHO 
ŽELEZNÉHO MUŽE“ – triatlon o distancích 

500m, 21km, 4km v jednotlivcích i štafetách. 
 

Září jednodenní výlet (termín a místo budou 

upřesněny). 
 

2. 11.  1. ročník „KUNVALDSKÉHO PŮLMARATONU“  
 - a nebo  rozloučení s běžeckou sezónou.  
 (muži 21 097 m, ženy 10 000 m, nebo 21 097 m). 
 

30. 12.  PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
 - tradiční rozloučení se starým rokem, hraje 

„Brillant band Rychnov. 

 

Ve středu 8. května za krásného počasí 
uspořádala T.J. Sokol Kunvald již 30. ročník 

pochodu  
 

MUFLONÍ STOPOU 
 
Směrem na Orlickou chatu a Klášterec nad Orlicí vyrazilo 
480 pěších ve věku od pouhých tří týdnů až po 
úctyhodný věk 86 let. Na cyklotrasu přes Kačerov a 
Liberk vyjelo 67 cyklistů. Jak pěší tak cyklisté se mohli 
kochat krásnými dalekými výhledy a úžasnou jarní 
přírodou. Celkový počet 547 turistů je druhou největší 
účastí a k překonání rekordu chybělo dvacet účastníků. 
Příští rok, kdy vyrazíme jiným směrem se těšíme 
nashledanou.  

 

Tým Sokola Kunvald 
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

Přiletěly sejkorky na okýnko, 
pojďte se podívat, paňmaminko. 
Písničky zpívají, v kole se zatočí, 

až vaše srdéčko radostí poskočí.… 

 

V září 2012 se folklórní rodina rozrostla  
o dalšího člena. 

Pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl 
Dětský folklórní soubor Sejkorky. 

 

Ve dvou tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, 
zpívá a tančí více než 60 dětí od 4 do 18ti let. Soubor 
zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu 
Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je 
Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod 
vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Velkými pomocníky 
vedoucích jsou dále Zdena Pacholová a Káťa Josífová. 
Tak to jsou pouze strohá fakta, ale jak vlastně 
souborová rodinka prožívá svůj první rok života? Soubor 
úzce spolupracuje s Národopisným souborem Formani 
Slatiňany. Společně s ním také premiérově vystoupil na 
již tradičních Vánočních koncertech pro celou rodinu v 
prosinci ve slatiňanské sokolovně. Premiéra to byla 
opravdu vydařená. Dvě zcela vyprodaná představení 
byla plná andílků, čertíků i vánoční pohody a diváci při 
nich vytvořili dětem i dospělým opravdu skvělou 
atmosféru. Hned od ledna nastalo chystání nových 
vystoupení – tentokrát s jarní tématikou. Vrabeček si 
vzal na taneček sýkorku a na dvorku si spolu pěkně 
potancovali. Moc jim to spolu slušelo. Březen ze sna 
probudil zemi a oblékl jí jarní šaty. Sejkorky odnesly 
zimu a přinesly nové léto. Buďme všichni veselí – jara 
jsme se dočkali!!! Ale dalo to zabrat. Ještě na prvním 
jarním soustředění starší skupiny a muziky začátkem 
dubna nebyla nouze o sníh a led a došlo i na pořádnou 
koulovačku. Začala také výroba figurek ze šustí do 
nového souborového Betléma, který bude zdobit 
sokolovnu během příštích vánočních koncertů. Díky, 
Zuzko Dorazilová, za pomoc, trpělivost a šikovnost. A v 
dubnu ještě premiérově další soustředění – tentokrát 
mladších dětí spolu s rodiči – pokus, který se zdařil. 
Všichni si to užili a udělali pořádný kus práce na novém 
programu. Velký dík patří Danovi Vychodilovi a Milanovi 
Bartákovi za přípravu her a soutěží pro děti. Dále Kátě 
Josífové za přípravu a průběh večerního rukodělení. 
Stádo oveček už se těší na vánoční vystoupení. 20. 4. 
2013 – Přehlídka dětských folklórních souborů 
v Červeném Kostelci.  
Sejkorky přiletěly do Červeného Kostelce ve zbrusu 
nových krásných krojích (díky švadlenko, Zdeničko 
Chalupová!). Soubor také musí velmi poděkovat za 
finanční pomoc T. J. Sokolu Slatiňany, městu Slatiňany a 
samozřejmě všem rodičům, kteří také na výrobu nových 
krojů finančně přispěli. Podívat se na ně můžete na 
našich internetových stránkách www.sejkorky.cz. 
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V květnu a v červnu Vystoupily ve skanzenu v Kouřimi, 
kde Sejkorky předvedly letnicové obřady Otvírání 
studánek, obchůzku královniček a zatancovay si pod 
májkou. Samozřejmostí byla i účast na již tradičním 
Slatiňanském pozastavení v zámeckém parku, kde byl 
mimo jiné cíl soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM. Soubur 
zakončí v sobotu 8. června na MFF Pardubice – HK. Pak 
si všichni zaslouženě odpočineme přes prázdniny a v září 
opět vykročíme do další sezóny. Doufám, že v listopadu 
do Slatiňan opět vrátíme i Dětský mezinárodní festival 
TRADICE EVROPY.  
Pokud budete chtít vykročit do nové sezóny s námi, 
budeme rádi. Ve svých řadách tanečníků a zpěváků rádi 
uvítáme děti od 5ti let a i muzikanti všeho věku si s námi 
mohou přijít zahrát na lidovou notu. Hlavně zvesela! 
 

Stáňa Sejkorová,  
vedoucí souboru 

 
 

 
 

 

POZVÁNKA NA LIPTOV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cykloklub Sokola Slatiňany přijal pozvání 
spřátelené organizace „KLUB NADŠENCOV 
AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY“ ze slovenské Likávky na 
již tradiční 34. ročník rekreačně-sportovního 
setkání „OKOLO LIPTOVA“, která se koná ve dnech 
1. – 4. srpna 2013. Zveme přátele a zájemce, kteří 
chtějí prožít nezapomenutelné zážitky 
v překrásném a přátelském prostředí, na společný 
výlet. Ubytování je možno zajistit ve vysoké kvalitě 
v dobře vybavených dvoulůžkových 
pokojích  penzionu v nedaleké obci Lísková za cenu 
8 euro na osobu a den. Nejlépe je zajistit si celý 
týden a prožijete překrásnou 

 

Přihlášky budou přijímány do 15. 
června 2013.  
Informace: 
Mir. Lebduška 
 tel.: 7776 602 665 
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz 

 

Jedna z možností ubytování na Liptově 

 
 
 
 

mailto:lebduska.mir@seznam.cz
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T.J. SOKOL HOLICE 
 

Jiří Valenta – nový mistr světa  
ze Sokola Holice 

4 cyklisté - historická kola z T. J. SOKOLA Holice se ve 
dnech 23. - 25. května zúčastnili MS ve Veselí na 
Moravě.  
 

V závodu vysokých kol na 100 mil se umístil  

br. Jiří Valenta na prvním místě  
s časem 6 hodin 45 minut. 

 

Tímto se stal mistrem světa v této kategorii. V závodu 
na 1 míli byl druhý za Jos. Zimovčákem.  
 

Výborně se umístily ve svých kategoriích i další holičtí 
velocipedisté na historických kolech: 
 

- ses. Renata Valentová  50 mil  plášťová kola ženy 

- br. Karel Špitzer 50 mil plášťová kola muži 

- br. Karel Špitzer   1 mile dřevěná drezína 
 

Naši obstáli ve velké konkurenci mezi 220 účastníky ze 
17-ti států světa. Jsme na naše závodníky hrdi a velká 
gratulace patří Jirkovi. 

Anna Dvořáková 

 
 

 
 

 

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
 
 

ČESKOTŘEBOVÁK LUBOŠ VAŠINA 
POVEDE ČESKOU REPREZENTACI NA 

SVĚTOVÉ UNIVERZIÁDĚ 
 
Thajsko, Srbsko, Čína, tam všude byly předešlé světové 

univerziády a vždy vedl úspěšně naše reprezentační 
družstvo vysokoškoláků, zkušený trenér Lubomír Vašina. 
Je to tedy již čtvrtá olympiáda v řadě, tentokrát se koná 
akce, které se zúčastní 13 500 sportovců ze 161 zemí 
v Ruské Kazani (Kazaň je hlavní město Tatarstánu). 
Jednoho z nejbohatších států postsovětských republik, 
které má 3,7 mil. obyvatel. 

 

Odlet je jenom pár dní po skončení Týdne sportu, který 
jako hlavní organizátor Luboš Vašina spolu se svými 
sportovně založenými kamarády ve Třebové pořádá. 
Vládním speciálem Airbus. 
 

Na univerziádě se bude bojovat ve 27 sportech ve 351 
medailových soutěží.  Česká výprava čítá 147 sportovců 
(77 mužů a 70 žen), 60 osob doprovodu a 5 rozhodčích. Je 
to zatím nejpočetnější výprava v novodobé historii LSU.                                                                                                   
„S volejbalem jsem se podíval po celém světě (Japonsko, 
Francie, Finsko a desítky dalších zajímavých zemí) a jsem 
za to vděčen těm, kteří mě k volejbalu přivedli.   
 

Z volejbalové České Třebové byla vždy otevřená cesta do 
velkého světa volejbalu a její dobré jméno otvíralo dveře 
do nejlepších družstev a trenérských postů. Připomínám 
moje působení u reprezentace mužů a juniorů, Jirka Šiler 
u reprezentace žen, Ada Broulík u reprezentace juniorů 
Milan Džavoronok šéftrenér beachvolejbalové 
reprezentace a teď Zdenda Šmejkal u reprezentace mužů 
a čerstvě nejlepší trenér právě skončené sezóny v ČR. A to 
už nemluvím o těch vynikajících hráčích, které Třebová 
vypustila do světa, namátkou B.Mikyska, M,Pakosta, 
M.Vodička, R.Hýbl, J.Kuliha, J.Mlčuch, D. Fořt, M.Ruffer a 
mnoho dalších. Škoda jen, že takového potencionálu 
neumíme využít v našem městě. Zájem a sen představit 
nejvyšší volejbalovou soutěž pro třebováky a udělat 
zábavu a propagaci na té nejvyšší úrovni by tady byl jak 
od našich trenérů, tak od odchovanců, kteří v nejvyšší 
soutěži působí. Momentálně jsou v reprezentaci dokonce 
čtyři hráči, kteří v České Třebové působili“. 
 

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

ve dnech 24. – 25. 5. 2013 
  
Pátek 24. 5. 2013 - Mezi prvními účastníky se u slatiňanské sokolovny objevili sokolíci z Nasavrk, 
Letohradu, Pardubic a  osm přátel z KNAC ze Slovenska. Po ubytování v sokolovně, ve vlastních 

stanech, na ubytovně a v soukromí se i přes ne zrovna nejlepší počasí bavili jak v sokolovně, tak i u ohně do pozdních 
hodin a došlo i na čuníka.  
 

Sobota 25. 5. 2013 - hlavní programový den. Od 8:00 hod se v sokolovně scházeli borci u prezence účastníků dvou 
cyklistických a dvou pěších tras okolím Slatiňan.  Volný čas byl příležitostí k prohlídce výstavky zaměřené na sokolslou 
historii a činnost Sokola v regionu.  Na start dorazili účastníci z T.J. Pardubice I, Nasavrky, Letohrad, Klášterec nad Orlicí, 
Litomyšl, Chrudim, Vysoké Mýto, Lukavice, Radčice, Lázně Bohdaneč, Úhřetická Lhota, přátelé z Likávky a Sence na 
Slovensku, z Rabštejnské Lhoty, místní a další.  
 

V 9:00 hod,  po sokolské znělce, byl „soKOLNÍ  VÝLET KOLEM“ odstartován  
 Cyklotrasy:   - rovinatá 24 km. Pro náročnější okolo 56 km. 
 Trasy pro pěší: - nenáročná okolo 6 km. Pro náročnější do15 km. 
 Trasy vedly překrásnou přírodou a zajímavostmi v okolí Slatiňan (dřevěný kostelík v Kočím, pietní místo Ležáky, 
pískovcové skály, mlýn Skály s prohlídkou, výletní restaurace Monaco, lesní tělocvičny, Muzeum Kladrubského vraníka 
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(Švýcárna), Kočičí hrádek, Rozhledna „Bára“, Zámek a zámecký park, Hřebčín a další). Nebylo zapomenuto ani na tradiční 
občerstvovací stanice, kde se v Zaječicích a na Monacu podával chléb se škvarkovým sádlem a cibulí. 
 

 Cíl byl v zámeckém parku, kde se všem účastníkům předávaly účastnické diplomy a pamětní odznaky. V parku 
probíhalo „Slatiňanské pozastavení“, jehož organizátorem bylo INFOCENTRUM Města Slatiňany a Národopisný soubor 
FORMANI ze Sokola Slatiňany. Bohatý kulturní program mnohých souborů, dobový jarmark, ukázky historické drezůry 
koní, prohlídka Národního hřebčína, jízda v kočáře a mnoho dalších programových akcí byly zajímavým doprovodným 
programem. Navečer pokračovala zábava v sokolovně, na které jsme přivítali i tajemnici a jednatelku župy ses.  Lenku 
Pařízkovou s manželem. Bavili nás především muzikanti z Formanů a Sejkorek. Veselili se všichni a velkou spokojenost 
projevovali přátelé ze Slovenska. 
 

 Neděle 26. 5. 2013 - ráno po zaslouženém odpočinku po rozloučení s účastníky byla v dopoledních hodinách akce 
ukončena. 
Přes nepříznivé počasí, které nebylo nic moc, se dá říci, že se akce vydařila.  
 

Pořadatel,T.J. Sokol Slatiňany, děkuje za návštěvu starostovi župy br. Jindrovi Kalousovi, místostarostovi br. Mirkovi 
Lipavskému, náčelníku Vlastovi Pilařovi, náčelnici Světlaně Hoffmannové, všem účastníkům a především bratrům a 
sestrám z T.J. Sokol Nasavrky a Infocentru Slatiňany, kteří významně pomohli s přípravami a organizací akce. 
 

soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2013 je za námi, ať žije soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2014 
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   Avizované akce sokolských jednot a župy  
  

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

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

                         děti  v Dolním Újezdu!! 

22.-23.6.   POD KŘÍDLY SOKOLA – dětský, sportovní a kulturní víkend ke 150 LETŮM  

                 SOKOLA PARDUBICE I  

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

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

27. 7. 2013    Triatlonový závod Kunvaldský železný muž 12. ročník – T.J. Kunvald 

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

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

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

 

 

 

Kalendář sokolských výročí. 
 

Červen: 

 

2.6.1934       zemřel v Praze  JUDr  Jindřich Vaníček,  náčelník České a Československé obce 

           sokolské v letech 1892 až 1931. 

 

18.6.1882         byl v Praze uspořádán  1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení   

         M. Tyrše. 

 

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 47000 m2, mělo 10624 značek, tribuny pojaly  

                         100000 návštěvníků a byly během sletových dnů několikrát zaplněny. Seřazo-                                                                                                    

                         vací plocha  měla 28200 m2  pro 14000 cvičenců. Ve společných prostných  

                         mužů a žen  vystoupilo 11000 mužů a 5000 žen.  Na sletu cvičili také sokolo- 

                         vé z USA,  Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový  po- 

                         čet zahraničních účastníků přesáhl  6000. VI. Všesokolský slet se stal velkou 

                manifestací slovanských národů v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou  

                         slavností té doby na světě. 

 

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 Fuegnerová,  pozdější manželka M. Tyrše. Byla  

    jedna z prvních a nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek praž- 

    ských, založeného na popud M. Tyrše v roce 1869. 
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Srpen: 

 

2.8.1848        Dechové hudby Sokola Kolí. Později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných 

                      úspěchů, i mezinárodních. Jeho kapela měla složení nástrojů jako rakouské vo- 

                      jenské dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku, že cca třetina hudebníků zpí- 

                      vala 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. 

14.9.1938 

17.9.1832      se narodil v Děčíně  dr Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí  a první  

     náčelník Sokola Pražského. 

 
  

 
 

ZÁVĚREM 

 
 

Upozorňujeme, že je stále 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 31. 8. 2013 

 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 


