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SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA 

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

  www.zupa-pippichova.eu   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
          

 Na všechny jednoty, které splnily podmínky pro přidělení dotací z MŠMT byly rozeslány 

smlouvy a vyžádáno od T.J. vyúčtování. V elektronické  podobě  a  v  některých  

případech i telefonicky byl prověřen  způsob vedení účetnictví a majetkové poměry v T.J.. 

Podvojné účetnictví a vlastnictví majetku, anebo dlouhodobý pronájem celého objektu 

(na dobu delší než 10 let) je podmínkou pro získání dotace. 

 

 Bylo zpracováno vyúčtování dotace z Všesportovního kolegia Pardubického kraje. Dotaci 

obdrží všechny jednoty, které splnily podmínky dotace vyplývající ze smlouvy s VKPK. 

 

 Informace k dotacím, smlouvám a pokyny k vyúčtování byly rozeslány na T.J.. Jednotě, 

která  nepředloží  vyúčtování  v  požadovaném  termínu  nemůže  být  dotace  poskytnuta  

a tyto finanční prostředky budou přerozděleny jednotám, které splní podmínky pro 

přidělení uvedených dotací. V případě jakýchkoliv nejasností je možné se obrátit na ses. 

Pařízkovou: tel. 466030072 email ucetni@zupa-pippichova.eu 

 

 Za podporu a účast na oslavách 150 let SOKOLA a 39. Župním sletu byly předány Pamětní 

listy primátorce MUDr. Štěpánce Fraňkové, hejtmanovi PK Mgr. Radko Martínkovi, radní 

PK   Ing. Janě   Pernicové,   pardubickému   arciděkanovi   Mgr.   Antonínu   Forbelskému 

 a  náměstkovi hejtmana PK Ing. Romanu Línkovi.  

  

 Dále platí, že na župě jsou k dispozici spolkové členské známky na rok 2012.  
 
 

 

 ODBOR VŠESTRANNOSTI – NÁČELNICTVO  .  

 

  
 
 

 

Školení nových cvičitelů proběhlo o víkendu 21. – 23. 9. 2012, celkem absolvovalo 18 cvičitelů a 6 

pomahatelů. Další školení proběhlo 26.- 28.10. 2012. Termín zkoušek je přesunut na 2. 12. 2012. 

 

Provedeno hodnocení sletu v Pardubicích – slet měl spád, cvičenci byli OK, jen škoda, že jich nebylo víc, 

líbil se doprovodný program sokolníků a jezdců. Příjezd hejtmana a primátorky byl velkým a milým 

překvapením. 

 

Župní srazy: 

17.11.2012       sraz mužů, žen a seniorů v České Třebové  

 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 
 

   
 

 

 Starostka ČOS zaslala br.starostovi Aligerovi děkovný dopis za práci vykonanou při 

organizaci a zajištění letošních akcí ke 150. výročí založení SOKOLA a XV. Všesokolského 

sletu.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INFORMACE Z ČOS 
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ODBOR SPORTU 
 

 

 

 

 

 

 

Sportovní karate Sokol Pardubice.  
Letos slaví náš oddíl karate 15 let od svého založení, k této příležitosti jsme uspořádali pro Sokolské oddíly karate turnaj 

"Pardubice Cup 2012".  

 
mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 

e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu 

ezentační tým 

Celá vVážené sestry a bratři, 

Zpráva o činnosti sportovních oddílů je jedním z hlavních hledisek pro rozdělování příspěvků na činnost v 

letošním roce. Letos rozdělujeme cca 200 000,-Kč z grantu Všesportovního kolégia Pardubického Kraje a OS 

ČOS. Získané prostředky budou rozděleny dle Vaší aktivity tzv. dle bodového systému ŽOS viz příslušná 

směrnice zveřejněna na webu župy. Pro letošní rok bude také zohledněna účast na sletových akcích a oslavách 

150 let ČOS. Termín zaslání zpráv o činnosti na župu je do 31.10.2012, jako každý rok. Poslední dva měsíce 

11-12/2012 budou zahrnuty do hodnocení v roce 2013. Tak nezapomeňte v lednu 2013 poslat tyto závěrečné 

zprávy. Ti co tak učinili v lednu 2012 budou zařazeni do letošního hodnocení. 

Zprávy můžete posílat také v elektronické podobě včetně fotografií na E-mail: odborsportu@zupa-

pippichova.eu, kancelar@zupa-pippichova.eu. Zprávy v elektronické podobě budou zveřejněny na webu župy. 

Řada kvalitních zpráv je tam uložena z loňska pro Vaší představu. 

 

Krátká osnova zprávy:  

Zpráva o činnosti sportovního oddílů 

Název oddílu (sportovní odvětví):  

Popis činnosti v roce 2012:  

Účast na sletových soutěží a vystoupení v rámci oslav 150 let SOKOLA: 

Dosažené výsledky v rámci ČR:  

Dosažené mezinárodní úspěchy:  

Foto:  

Odkaz na oddílový web:  

Kontakt na předsedu oddílu (e-mail, telefon):  

 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
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Všem, kteří nám zprávy již poslali, děkujeme. 

 

....................................................................................................................... 

Dále Vás prosíme o zaslání fotek s komentářem na župní web. 

........................................................................................................................ 

Další důležité termíny: 

Všechny formuláře a pokyny najdete na župním webu: http://www.zupa-

pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=CZ&oid=1058874 

................................................................................................................................  

Zájemci o pořádání Župních přeborů v roce 2013 nás neváhejte kontaktovat. Tak jako letos se je budeme snažit 

finančně podpořit. 

.................................................................................................................................. 

Končí naše tříleté volební období, já již nebudu kandidovat na post předsedy ŽOS s osobních důvodů, tak 

hledáme nové činovníky do P ŽOS. Valnou hromadu ŽOS plánujeme na sobotu v lednu nebo únoru 2013, 

termín bude upřesněn. Vaše návrhy (krátký sportovní životopis) prosím posílejte na e-mail: odborsportu@zupa-

pippichova.eu. 

.................................................................................................................................. 

Nezapomeňte na vyhlášení nejlepších sportovců OS ČOS za rok 2012, formulář přikládám v příloze.  

Také budeme vyhlašovat nejlepší oddíly naší župy za poslední 3 roky (r.2010-2012), posílejte nám své návrhy 

na e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu. Vybrané oddíly budou odměněny na VH župy v roce 2013. 

.................................................................................................................................. 

Na stránkách ČOS v sekci OS ČOS najdete zveřejněný formulář s pravidly FR 2012 - fond reprezentace. Pokud 

splňujete nějaký program, tak včas vyplněnou žádost pošlete na OS ČOS do Prahy. 

 

Předem děkuji. 

S pozdravem NAZDAR! 

 

Pavel Trunec 

předseda ŽOS (župního odboru sportu) 

Čeští mistři společně  
 
 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

T.J. SOKOL CHRUDIM 

  
 

Z činnosti oddílu mažoretek T.J. 

Sokola Chrudim od začátku roku 2012 
 

28.1.2012 Vystoupení na plese hasičů – Herálec 

21.3.2012 Vystoupení  na  Plese  seniorů 

v Chrudimi 

24.3.2012 Vystoupení  na Sokolském plese v 

České Třebové 

14.4.2012 Vystoupení na oslavě narozenin na 

Smíchovském nádraží v Praze 

14.4.2012 Jarní pohár Sokola Jinonice Praha - 

soutěž tanečních formací 

12.5.2012 Účast v průvodu a vystoupení na 

Sokolském sletu v Nasavrkách 

http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=CZ&oid=1058874
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=CZ&oid=1058874
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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24.5.2012 Vystoupení na Bambirádě - Chrudim 

16.6.2012 Vystoupení na Župním sletu 

v Pardubicích 

30.6.2012 Účast v průvodu a vystoupení na 

oslavách hasičů v Údavech 

24.8.-29.8.2012 Pětidenní soustředění - Říčky v 

Orlických horách - 10. Ročník v rámci soustředění 

  vystoupení pro místní obyvatelé a 

rekreanty na akci Loučení s prázdninami 

1.9.2012 Přehlídka mažoretek Svitavy 

2.9.2012 Vystoupení na oslavě obce Jeníšovice 

8.9.2012 Účast na  průvodu v rámci oslav 140. 

výročí dobrovolných hasičů města Chrudim 

9.9.2012 Vystoupení na akci Vinařská desítka 

2012  v Chrudimi 

 
15.9.2012 Účast v průvodu a vystoupení na 

oslavách obce Lukavice 

22.9.2012 Vystoupení na Dni zemědělců Kraje 

Vysočina ve Slatiňanech 

 
29.9.2012 Vystoupení na Svatováclavském 

posvícení ve Vlčnově 

 
5.10.-7.10.2012 Soustředění Praha 
 

Nina Nováková  
vedoucí mažoretek 

 
 

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 
 

 

Sokolové v M. Trnávce nezahálí ani po sletu 
 

Ve   čtvrtek   27. 9. 2012   se   na   hřišti  T.J.  Sokol  
v Městečku Trnávce sešlo 62 dětí spolu se svými 
sokolskými cvičiteli a rodiči na tradičním 
lehkoatletickém čtyřboji. Letos jsme váhali, kdy 
čtyřboj uskutečnit. Vždy jsme jej pořádali o víkendu, 
ale pro množství jiných sportovních akcí (např. 
pochod pro zdraví a fotbalová utkání) jsme akci 
uskutečnili ve všední den v 15 hod po ukončení 
školního vyučování. A ukázalo se, že to byla dobrá 
volba.  V   otevřeném   souboji   se   sešli   Sokolové 
i ostatní zájemci o  soutěžení. V příjemném počasí 
se stovka lidí utvrdila, že pohyb nás posiluje a 
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sbližuje. Ani po sletu nezahálíme a začali jsme se 
setkávat na pravidelném cvičení. 
                                                              

 
 

 
 

 
 

za T.J. Sokol Měst.Trnávka  
Eva Heslová 

 

 
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

SOKOLŠTÍ VOLEJBALISTÉ VEDOU BEZ 

PORÁŽKY MISTROVSKOU TABULKU 

  V loňském roce vyhráli mladší žáci 

českotřebovského Sokola II. suverénním způsobem 

bez porážky, tabulku krajského přeboru a svoje 

učinkování v soutěžích vyšperkovali i Přebornickým 

titulem na M-ČR ČOS.  

Stejně dobře vstoupili žáci i do letošního ročníku a bez 

porážky a ztráty setu vedou tabulku K.P.I.tř. (kde 

mimo jiné startuje i sousední Sokol). Díky své 

suverenitě a volejbalovému růstu budou hráči hrát 

ještě jednu soutěž a to moravsko-slezký pohár, kde 

narazí na opravdovou českou špičku a budou se 

připravovat na Mistrovství České republiky, které se 

bude konat na konci volejbalové sezony v květnu 

2013. 

 
Českou Třebovou a Sokol reprezentují: 

Martin Blažek, Lukáš Vašina, Vojta Tecl, Tomáš 

Strnad, Denis Žaba, Radim Šulc, Daniel Jaško, 

Tomáš Olejár, Ondřej Batěk, Adam Olejár, Šimon 

Horáčeka Šimon Pecháček 
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T.J. SOKOL PARDUBICE I 

 

 
TZ: Sokol se dál veze na vítězné vlně. Uspěl i na 

hřišti Kladna 
Hráči prvoligového Sokola Pardubice potvrdili stoupající 
herní pohodu. V pátém kole první ligy porazili FBC 
Kladno na jeho palubovce 7:3. V tabulce jsou tak o 
pouhé skóre na druhém místě.  
 

Páté kolo první florbalové ligy přineslo souboj dvou 
bývalých extraligových týmů. Sokol Pardubice zavítal na 
hřiště FBC Kladno, které je podle pohledu na soupisku 
odkladištěm hráčů, kteří se nedokázali prosadit v dresu 
Tatranu Střešovice. „Systém hry, který Kladno produkuje, 
je kopií toho, co hraje Tatran roky v extralize. Pro nás je 
to naštěstí hodně nezdařilá kopie. O nedostatcích v jejich 
hře dobře víme a dokázali jsme je využít,“ říká trenér 
Sokola Miroslav Janovský.  
 

 
 
Pardubičtí hráči v zápase ani jednou neprohrávali. Rychlé 
a pohledné kombinační akce v první třetině potvrdil 
krásnou křižnou přihrávkou Jaromír Lisa a střelou do 
prázdné branky Ivoš Teichman. Na tuto branku dokázalo 
Kladno ještě odpovědět, ovšem ve druhé třetině už Sokol 
dokázal díky prvnímu útoku odskočit na dvoubrankový 
náskok, který ve třetí části postupně navyšoval. Kladno 
dokázalo už pouze snížit v přesilovce pět na tři a 
naposledy inkasoval při ztrátě koncentrace v poslední 
minutě. Pardubice si tak vezou z Kladna zasloužené tři 
body za vítězství 7:3. „Rozhodující bylo, že se nám 
podařilo ve vypjaté třetí třetině nervy na uzdě. Věděli 
jsme, že Kladno má hráče, kteří dokážou rychle ztratit 
koncentraci, a my jsme toho využili. Osobně si cením 
toho, že jsme konečně dokázali dobře zahrát v obraně, 
kdy křídla plnila velice dobře svoji práci a přidali jsme i 

potřebné nasazení při blokování střel. Velice dobrý výkon 
podal také brankář Jan Pipek, který se po dvouzápasové 
přestávce vrátil do zápasu,“ dodává Janovský.  
 

 
 

 
 

 
 

Miroslav Janovský 

 

T.J. SOKOL ŽAMBERK 

 

Výroční zpráva oddílu stolního tenisu 

T.J.Sokol Žamberk za rok 2012 

 

  Oddíl stolního tenisu se v soutěžní sezóně  účastnil  tří 
soutěží okresního přeboru . 
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A tým hrál okresní přebor OP I a obsadil 3. místo. Tým  
hrál ve složení: Milan Sourada, Vít Vávra, Radim Toman  
Josef Duben a Jan Brökl. B tým hrál okresní přebor OP III 
a obsadil 3. místo, byl jen 2 body od postupu do vyšší 
soutěže. Tým hrál ve složení: Břetislav Havel, Pavel 
Krulikovský, Václav Hofman, Jakub Žák, Josef Kladivo, 
Michael Suchomel a Michal Richtr.   
C tým vyhrál okresní přebor OP IV a postoupil do vyšší 
soutěže.  Družstvo hrálo ve složení: Josef Kladivo, 
Michael Suchomel, Michal Richtr, Václav Hofman a 
Robert Hofman. 
  Oddíl stolního tenisu měl na konci sezóny 22 členů, 
z toho 8 mladších 18 let. Oddíl od roku 2008 spolupracuje 
s DDM Žamberk, kdy jeho členové vedou kroužek 
stolního tenisu, který zároveň slouží k vyhledání talentů 
pro oddíl. Této činnosti se věnuje: Milan Sourada, Milan 
Sobotka, Břetislav Havel a Josef Kladivo.   
   Oddíl stolního tenisu TJ. Sokol Žamberk pořádal soutěže 
např. Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů Memoriál 
Jiřího Kubíčka, kterého se zúčastnilo 16 hráčů v soutěži 
dospělých a 12 v soutěži mládeže. Pořádali jsme 
Velikonoční turnaj  O pohár města Žamberka 
registrovaných hráčů po OP I,  navíc jsme zorganizovali 
župní přebor ve stolním tenisu mládeže a dospělých, 
který měl letos vynikající účast. Župní přebor dospělých 
byl pořádán jako noční turnaj, čímž jsme chtěli turnaj 
něčím ozvláštnit. Turnaj si našel své místo na slunci a 
letos se jej zúčastnilo 30 aktivních hráčů.  
    Naši hráči se také zúčastňují různých turnajů, např. 
okresních přeborů dospělých a mládeže 
(letos bez výrazných úspěchů), turnaje v České Rybné 
(např. Havel obsadil 2místo), v Hylvátech, Ústí nad Orlicí.  
V letošním roce jsem navázali družbu s polským oddílem 
stolního tenisu  MKS Sudety Miedzylesie, když jsme se 
zúčastnili 2 turnajů v Polsku (Memorial Wl.Worona a 
Przeboru Gminy), jejich tým se na oplátku  zúčastnil 
župního přeboru našeho.   
    Hráči Břetislav Havel a Josef Duben se zúčastnili  
zájezdu  partnerského oddílu stolního tenisu T.J. Sokol 
Líšnice do Německa,  kde  hráli proti  týmu TSG Sehma.  
     V nové sezóně jsme postavili 4 týmy do soutěží 
okresního přeboru: A tým-OPI, B a C  týmy – OP III,  D 
tým  OP IV. Do činnosti jednotlivých týmů jsme aktivně 
zapojili naše mládežnické reprezentanty, kteří již dosahují 
vynikajících výsledků a jsou rovnocennými partnery pro 
hráče zkušené.  
     Soutěžní sezónu  2011-2012 členové oddílu stolního 
tenisu T.J. Sokol  Žamberk ukončili  výroční schůzí.  
     Někteří oddílu stolního tenisu jsou rovněž členy  
výboru  TJ. Sokol Žamberk. Břetislav Havel vykonává 
funkci starosty jednoty. 

     Na činnosti oddílu stolního tenisu v sezóně 2011-12  
přispěli : ZEZ-Silko, Kolex- Jan Kubíček, Jiří Krčál – 
účetnictví, LUX-Ident, Město Žamberk, T.J. Sokol Žamberk 
a  župa Východočeská-Pippichova, za což jim děkujeme a 
těšíme se na další spolupráci při rozvoji stolního tenisu 
v Žamberku.  

 
 ing.Břetislav Havel 

  předseda stolního tenisu 
T.J.Sokol Žamberk 

 
 

T.J. SOKOL LUKAVICE 
 
 

T.J.Sokol Lukavice u Chrudimi 
 

V sobotu 15. září si oslavou naše obec připomněla 700 let 
od její první písemné zmínky. Bohatý kulturní program 
začal slavnostním průvodem a pokračoval na hřišti, kde 
se prezentovaly všechny složky, které jsou zastoupeny 
v Lukavici. 
Vystoupením sokolů bylo možné si připomenout nedávný 
sokolský slet, doplněný ukázkámi mažoretek a 
lukavických žen. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
zúčastněným sokolům, kteří přijeli podpořit naší jednotu. 
V rámci oslav byl letos začleněn i běh O lukavický kahan. 
Poprvé byla přidána kategorie pro předškoláky, takže se 
nám ustálilo 13 kategorií. 
Účast 103 běžců je pro náš závod průměrná, svědčí o 
jeho popularitě, kdy se k nám závodníci rádi vracejí. 
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Milan  Dubský – starosta T.J.  

 

T.J. SOKOL LITOMYŠL 
 
 

Kniha Mirka Havrana 
Atlet a běžec ze Sokola Litomyšl Mirek Havran, 

laskavý člověk, vydal laskavou knihu „BĚHÁNÍ JE 

DROGA“ ve které shrnul své zážitky běžce. Mimo 

naší republiku jej viděli běhat ve státech celého 

světa. Viděla ho Kanada, Rakousko, Švýcarsko, 

Německo, Itálie, USA, Švédsko, Japonsko, Anglie, 

Slovensko, Malta, Francie a nevím kde všude, ale 

většinou se umístil, když ne na prvním, tak na 

předním místě. V úvodu knihy je vepsané 

veršované motto:  
 

„ Je požitkem běžet v krůpěji rosy, 

bez ponožek a bosý. 

Je požitkem, a v tom si buďte jisti, 

když vám pod nohama šustí listí. 

Je požitkem, a to na mou duši, 

Když vám při běhu stydnou uši. 

Ať svítí slunko, chumelí či leje, 

Krásný pocit z běhu u srdce vždy hřeje. 

Je požitkem, běhat v neděli, či ať je den všední, 

protože běh nikdy nezevšední. 

Pak zjistíte, že běhat není těžký, 

vždyť jste všude dřív, než jít pěšky. 

Je požitkem běhat, ať je kterákoliv doba, 

protože BĚHÁNÍ JE PŘECE DROGA!“ 
 

 
 

Barevně ilustrovanou knihu je možné sehnat v župní 
kanceláři. Její cena je 150,- Kč.
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T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
 
 

NECKIÁDA NA NOVOHRADCE 
 

Již tradiční letní akci pod názvem „LHOTECKÁ 

NECKIÁDA“ pořádali 25. srpna Sokolové z 

Úhřetické Lhoty. Na startu se sešly koráby nejen 

ze Lhoty, ale i z dalších jednot. Trasu od 

Úhřetického mostu až téměř k soutoku 

Novohradky s Chrudimkou zdolala všechna 

plavidla.  V cíli na námořníky i jejich doprovod a 

diváky čekalo občerstvení a doplňkové programy. 

Zábava byla družná a veselá. Vzhledem k tomu, 

že vítězem byl ten, kdo dorazil do cíle, tak vyhráli 

všichni.   
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Akce se vydařila a nashledanou za rok. 

 
 

 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
 

 
Fotbalisté v Dolním Újezdě slaví 
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VZDĚLAVATEL 

VÝROČÍ ZAKLADATELŮ SOKOLA 

Dr. Miroslav Tyrš - zakladatel Sokola - se narodil 17. září 1832 v Děčíně. 

Vystudoval filosofii a věnoval se především estetice. Byl obdivovatelem antické 

kalokagathie a její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní prosazoval pak i 

v Sokole. Jako vychovatel v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem 

Fügnerem a z jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného spolku v roce 

1862. V Sokole Pražském byl Tyrš místostarostou a náčelníkem, velel také prvnímu sokolskému sletu 

1882 na Střeleckém ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol, uvedený proslulým programovým 

prohlášením "Náš úkol, směr a cíl". V roce 1873 vyšel jeho spis "Základové tělocviku", obsahující 

promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví, které v mnohém přežívá dodnes. Svou statí "Hod 

olympijský" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her. Později dosáhl Tyrš 

docentury a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro niž se měl vzdát činnosti v Sokole. V napjaté 

situaci se léčil v tyrolském Oetzu, kde zahynul 8. srpna 1884 v horské řece Aach.  

 

Jindřich Fügner – spoluzakladatel Sokola – se narodil 10. září 1822 v Praze. 

Věnoval se obchodu, později se stal odborníkem v pojišťovnictví. V podnikání byl 

úspěšný, ale měl vyšší cíle. Stále se vzdělával, věnoval se i hudbě, společenským 

zájmům a sportu. Vlastenecké cítění jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení 

českého tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. Po vzniku 

Sokola Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se především 

o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze. Fügner zaváděl do Sokola 

demokratické vztahy mezi členstvem a staral se též o bohatou kulturní a společenskou činnost (uvedl v 

život "šibřinky" aj.). Zemřel však již ve 43 letech v roce 1865.  

 

Sokol, založený Tyršem a Fügnerem, sehrál nejen významnou roli při emancipaci českého národa ve druhé 

polovině 19. století a při vzniku Československého státu 28. října 1918. Stal se také zakladatelem a 

šiřitelem moderní tělovýchovy a sportu ve většině slovanských zemí. 

Sokolské hnutí se zařadilo k velkým tělovýchovným systémům 19. století.Ze Sokola pak vyšly i další 

tělovýchovné organizace, které se postupně vytvářely a rozvíjely v souladu s politickým rozvrstvením 

národa. 

Z Tyršova programového spisu Náš úkol, směr a cíl 

...žádná, ani ta nejskvělejší minulost, nýbrž jen zdravá a činná přítomnost zaručuje národům budoucnost, 

že národové zpátky jdou, když nejdou dál, že z nitra odumírají a že povšechný průběh událostí je odklidí, 

co beztoho již zvetešilo, co nemá více ceny v životě povšechném. ... 

...Ať odklizení ono tady již zvolna nebo násilně se děje, tolik i tu je jisto, ...každý národ zhynul jen vlastní 

vinou svojí, a taktéž že na bojištích se nerozhoduje osud národů, že je již rozhodnutý před bojem.  ... 

...Plyne z toho především pravda, že čím jsou národy menší, tím musí vyvinout větší činnost, aby při svém 

skrovnějším počtu byly a zůstaly platnými a závažnými členy lidstva, a že musí ve všem tím více dbát o 

svůj zdravý vývoj a postup.neboť zde zastavení a zkáza postihne celé tělo snáze a rychleji, kdežto u 

velkých národů to může trvat dlouho... To nám všem ukládá zvýšenou činnost a bdělost. ...z toho vyplývá, 

že žádná zevní moc, že žádná hmotná a surová síla sama o sobě nezničí národy, že život národů, pokud se 

vyvíjí na výsluní dobra, pravdy a obecného pokroku, je v tomto smyslu jak paprsek sluneční nezranitelný a 

že jej nepřemohou a nezahubí žádné temné moci, lež nebo proti němu vyslané násilí. ... 

 

 

Literatura:   Dvořáková, Zora: Miroslav Tyrš, prohry a vítězství  (Olympia, Praha 1989) 

                    Sak, Robert: Miroslav Tyrš / Sokol, myslitel, výtvarný kritik  (Vyšehrad, Praha 2012) 
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Kalendář sokolských výročí. 
ŘÍJEN  
 

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,  TG Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle 

místních podmínek) a při pokládání  květin. 

 

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. 

 

29.10.1918  ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.            

 

 

ZÁVĚREM 

 

 
Upozorňujeme, že ne ještě všechny jednoty odebraly členské spolkové známky.  
 
 

 

 

     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 15. 11. 2012 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 


