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ODSTOUPIL STAROSTA ŽUPY BRATR VLADISLAV ALIGER 

 
Na konci října postihla naší župu velmi špatná zpráva. Z osobních důvodů odstoupil z funkce starosty župy br. 

Vladislav Aliger. Postupná jednání bratrů Kalouse, Lebdušky a delegace ze sboru náčelnictva s cílem změnit jeho rozhodnutí 

nebyla bohužel úspěšná a župa se tedy se ztrátou velmi zkušeného a erudovaného sokolského činovníka musí vyrovnat. 

Věříme, že br. Aliger přijme kandidaturu alespoň na člena předsednictva v blížících se řádných volbách do župních orgánů na 

další volební období. 

 Jménem předsednictva Výboru župy, jménem svým a věřím, že i jménem celé župy,  bych chtěl br. Aligerovi 

poděkovat za jeho bezmála dvanáctiletou práci starosty župy. Nebyla vždy, zejména zpočátku, jednoduchá. Postupem doby 

však župa pod jeho vedením získala jasné organizační a řídící uspořádání, velmi dobré postavení v krajském měřítku, řadu 

sportovních úspěchů, a vyvrcholením byly letošní akce k výročí 150 let založení Sokola, zejména pak župní slet. Bude těžké na 

jeho práci navázat a právě proto věříme, že v nově zvoleném předsednictvu nebude chybět.  

 Br. Aligerovi chci jménem župy poděkovat také za jeho materiální a finanční podporu činnosti župy a jejích orgánů. 

Tato pomoc vyvrcholila finančním darem ve výši 100.000 Kč určeným na činnost župy, který předal v kanceláři župy rovněž 

na konci října.  

  

 Podle stanov ČOS přechází oprávnění jednat jménem župy v nepřítomnosti starosty na místostarostu župy, tedy na 

br. Jindřicha Kalouse. Na něho se obracejte v případech, kdy potřebujete jednat s voleným statutárním orgánem. Nový 

starosta župy pak bude zvolen na volební valné hromadě, která se bude konat pravděpodobně v druhé polovině dubna 2013.  

 

        Jindřich Kalous 

                 místostarosta župy 

 

 

 
 

 

          

 Probíhá vyúčtování dotací. Dotace ze Všesportovního kolegia jsou již rozeslány na T.J..  

 

 Blíží se konec roku a budou se opět vyplňovat výkazy statistiky tak jako každý rok. Za 

tento rok budou muset být odevzdány v termínech: 

 

- Výkaz všestrannosti   do 15.2.2013          

- Registrace sportovních oddílů               do 31.1.2013 

- Základní údaje o T.J.   do 10.3.2013 

- Rodná čísla v elektronické podobě do 10.3.2013 

- Výkaz vzdělavatele                 do 15.3.2013 

      

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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 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. 

 

 Jsou rozeslány smlouvy na dotace z MŠMT – Program V – Organizace sportu – dotace na 

činnost sport.oddílů v T.J. 

 

  Příští rok bude rokem volebním, a proto připomínáme, že volební valné hromady je nutné 

uskutečnit v každé T.J. a to nejpozději do 31.3.2013. Na valných hromadách musí být 

zvolen nový výbor T.J., anebo potvrzen stávající.  Dále se na valných hromadách volí 

vyslanci, delegáti a jejich náhradníci pro valnou hromadu župy. Valná hromada župy se 

uskuteční během měsíce dubna 2013. Připomínáme, že valná hromada T.J. musí schválit 

účetní závěrku za rok 2012. 

 

  Stále platí, že na župě jsou k dispozici spolkové členské známky na rok 2012. Kdo si 

známky ještě neodebral, má tak poslední možnost. Od 1.12. již nebudou k dispozici. 

 

 

 ODBOR VŠESTRANNOSTI – NÁČELNICTVO  .  

 

  
 
 

 
 

Nazdar sestry a bratři, 

 

chceme Vás upozornit na několik akcí z ústředí a akce, které připravuje župa. 

L. Kocmichová nabízí jednotám pro děti volné lístky do ZOO Praha, které platí do konce roku 2012, informace 
kancelář ČOS. 

9. 12. 2012 se koná předvánoční setkání cvičitelů z ČOS – počet omezen. 

12. – 13. 1. 2013 přišla již pozvánka na „Nejen pohybem živ je Sokol“ nepřihlašujte se, je již obsazeno.  

Připravujeme akci soKolní výlet, který bude v režii T. J. Sokol Slatiňany v termínu 25. -26. 5. 2013. 

V tomto termínu je také slet v Roudnici nad Labem, kam se máte možnost přihlásit do župní kanceláře. O účast 
mají zájem jednoty Pardubice - Jen pro ten dnešní den - 18 cvičenců, Dávej, ber -12. Česká Třebová ve skladbách 
- JPTDD – 18, Česká suita - 9 a Malá hezká chvilka 9. Manuál je na župním webu. 

3. 11. – sraz N+N – zúčastnil se br. Pilař a ses. Hoffmannová, byli informováni, že základna mírně ubývá, hlavně 
dospělí, děti mírně přibývá, celkem má ČOS 107 899 členů. Datum 8. 10. chce výbor vzdělavatelů ČOS navrhnout, 
jako „ Den Sokolů“. Středisko „Rosička“ to je sokolský tábor nabízí možnost využití v době prázdnin, nájem činí 
5 000Kč za týden- dotazy zodpoví br. Vrána – náčelník ČOS. Příští rok je výročí 40 let Tyršova Oetzu, konat se 
bude 18. - 20. 5. 2013 - zabezpečuje jednota Mnichov.  

Rozpočet sletu byl dodržen a oproti minulému dokonce snížen na polovic, jeho částka je předpokládaná 
33mil.Kč. Štafetové kolíky jsou uloženy na ústředí, ale je možno si je zapůjčit k vystavení. 

 Místostarosta župy br. Kalous informoval na posledním zasedání náčelnictvo, že starosta župy, br. Aliger, 
daroval finanční dar ve výši 100 000,- Kč, z kterého se financovala župní oranžová trička. Děkujeme. 
Župní soutěže: ZZZ bude pořádat T. J. Sokol Řečany nad Labem v termínu 13. 4. 2013. 

Všestrannost zajišťuje T. J. Sokol Pardubice v termínu 20. 4. 2013. 

Probíhá školení nových cvičitelů III. a IV. třídy, které bude ukončeno 2. 12. 2012 zkouškou, účastní se ho 24 
cvičitelů a cvičitelek. 

 

mailto:ucetni@zupa-pippichova.eu
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ODBOR SPORTU 
 

   
 

 

 Dne 15.11. proběhlo v TD pravidelné podzimní setkání starostů, tajemníků a hospodářů 

žup, kterého se zúčastnili za naši župu br.Kalous, ses.Pařízková a br.Lebduška. Zprávu 

podal br.Kalous, zápis bude rozeslán všem členům předsednictva.  

 

 P ČOS na svém zasedání v sobotu 16. 17. 11. 2012 a projednalo žádost o registraci nové 

T.J. Město Choceň. Nová tělocvičná jednota byla přijata do ČOS. 

 

 Zasedání podzimního Výboru  ČOS ve dnech 14.-15.12.2012 se za naši župu zúčastní  

 br.Kalous, br.Lebduška, ses.Pařízková a ses.Hoffmannová.         
 
 

 

 

 

 

 

 

 Župní odbor sportu navrhl udělit br.Šplíchalovi 
zlatou medaili ČOS a v případě, že tento návrh bude 
předsednictvem ČOS akceptován, přebere medaili 
dcera br.Šplíchala ses. Karlíková.  
 

 Předsednictvu župy byly předloženy návrhy na 
rozdělení dotací pro sportovní oddíly 
z Všesportovního kolegia Pardubického  kraje a 
z MŠMT, předsednictvo je schválilo a budou na 
základě bezchybného vyúčtování vyplaceny 
tělocvičným jednotám. 

 

 Župní odbor sportu předložil předsednictvu župy 
návrh rozpočtu na rok 2013 a tento bude 
zapracován do rozpočtu župy.  

 

 Br.Melichar zajistí v 11/2012 žádost na dotaci pro 
soutěže v naší župě z prostředků PK. Statutární 
zástupce župy předloží návrh ke schválení. 

 

 Žádám všechny T.J., aby doporučily nové členy do 
předsednictva Župního odboru sportu, plánujeme 
valnou hromadu ŽOS již v únoru 2013. 

 

 

 

Pavel Trunec 

předseda ŽOS (župního odboru sportu) 

 
 

 

INFORMACE Z ČOS 
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ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 

T.J. SOKOL HOLICE 

 
 

 

Ve středu 13. 11. 2012 naše řady navždy opustil 

dlouholetý Sokol, bývalý člen předsednictva župy, 

krajský zmocněnec župy a starosta Sokola Holice 

bratr Václav Kyncl. Rozloučení proběhlo 17. 11. 

2012 v holické sokolovně za účasti rodiny, Sokolů 

z Holic, zástupců naší župy, zástupců Města 

Holice a veřejnosti. Svou dlouholetou činností 

v sokolském hnutí a ve sportu se zasloužil o 

rozvoj sportu a to nejen ve své domovské 

jednotě. Z jeho iniciativy byla zrekonstruována 

sokolovna v Holicích. Dalo by se vyčíslit i mnoho 

jeho dalších zásluh. Odchodem bratra Kyncla 

jsme ztratili dobrého kamaráda a Sokola. Čest 

jeho památce. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE 
 

Florbalový klub  

Sokol Pardubice 
 

 Přestřelku s dvaadvaceti brankami ovládl 
Sokol a upevnil si vedení 

 

Dvaadvacet branek, několik zlomů v 
zápase, tvrdé zákroky i krásné 
florbalové akce a především vítězství 
Sokola Pardubice na horké půdě 
Znojma 12:10. Pardubičtí florbalisté 

vystříleli další vítězství a na čele první ligy mají už 
čtyřbodový náskok.  
 

 
 

Svatomartinské hody na jihu Moravy jsou proslavené. 
Florbalisté Sokola Pardubice ale v 9. kole první ligy 
ukázali, že umí také pořádně nadělovat. Znojmu ukázali, 
proč jsou nejproduktivnějším týmem soutěže, nastříleli 
mu dvanáct branek a donutili soupeře dvakrát vyměnit 
brankáře. Jenom díky tomu dokázali kompenzovat 
problémy v obraně a deset branek na svém kontě. 
„Znojmo na nás nastoupilo s vysunutou obranou. V 
rozehrávce nám to dělalo problémy, ale když jsme 
vysunutou obranu přehráli, měli jsme otevřenou dálnici 
pro rychlé útoky a volný prostor pro naše rychlé 
útočníky jsme bez milosti trestali,“ říká trenér Pardubic 
Miroslav Janovský.  
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Utkání bylo kromě střeleckého ohňostroje ve znamení 
divokých zvratů. Pardubice vedly už 4:1, ale soupeř 
dokázal otočit na 5:4. Sokolové sice třemi brankami 
během minuty a půl výsledek otočili, ale Znojmo 
kontrovalo a na začátku třetí třetiny šlo opět do 
jednobrankového vedení. To už Romana Vítka nahradil v 
brance Jakub Levínský. „Na začátku třetí třetiny jsme 
konečně hru trochu zklidnili a výsledek znovu otočili. 
Posledních deset minut zápasu bylo sice znovu nahoru 
dolů, ale naštěstí jsme i v této části byli produktivnější. 
Myslím si, že si zápas museli diváci užít. Dostat ale v 
zápase deset branek je opravdu moc,“ dodává Janovský.  
 

Zápas přinesl i několik zajímavostí. První branku v dresu 
Pardubic si připsal obránce Miroslav Daněk, který navíc 
vstřelil v zápase i další. Čistý hattrick v rozmezí čtyř a půl 
minuty zvládnul Jaromír Lisa a pět bodů za jeden gól a 
čtyři asistence zase Jakub Burian. Naopak předlouhé 
čekání na první gól v první lize prodloužil Tomáš Dlesk.  
 

Pardubice si díky třem bodům upevnily vedení v první 
lize. Na svém kontě mají za sedm vítězství a dvě porážky 
jedenadvacet bodů. V dalším zápase se Pardubice 
představí domácím divákům, kdy v sobotu 17. 11. 
přivítají v 18 hodin Pelhřimov. 
 

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
  

 

STARŠÍ ŽÁCI VOLEJBALOVÉHO SOKOLA 
POSTOUPILI DO PRVNÍ OSMIČKY ČESKÉHO 

POHÁRU 
   TJ.Sokol Česká Třebová II. a její družstvo starších žáků 
dosáhlo dalšího výborného úspěchu, když o víkendu 
postoupilo do první osmičky Českého poháru.   
  

  Jeho druhé kolo se hrálo ve Frýdku – Místku a naši 
mladí volejbalisté ve druhé osmičce vyhráli šest zápasů 
a pouze v jediném s SVS volejbal Brno odešlo poraženo. 
Svým druhým místem si zajistilo na dalším turnaji účast 
v elitní první osmičce v této republiokové soutěži.                                         
Základ tohoto družstva tvoří mladší žáci, kteří v Českém 
poháru mladších žáků obsadili 1.místo před čtrnácti dny 
v Přerově.                                                                                                    
Po oba hrací dny se našemu družstvu dařilo především 
na podání a dobré hře v poli a na příjmu. Ač o dva roky 
mladší družstvo, které máme oproti převážné většině 

soupeřů jsme vynikali bojovností a předností týmu je 
v této kategorii minimum nevynucených chyb. Na 
nahrávce se střídali Martin Blažek a Dominik Stasiowski, 
na univesálu si své odvedl Dominik Joza, na bloku zahráli 
nadprůměrně Štěpán Chládek, Martin Jílek, Ivo Polášek 
a na smeči zahráli ve výborné formě Adam Král a Lukáš 
Vašina. 
 

 
 

 
 

 
Českou Třebovou a Sokol II. reprezentovali:                                                                                   

Martin Blažek, Lukáš Vašina, Dominik Stasiowski, Štěpán Chládek, 
Dominik Joza, Adam Král, Martin Jílek, Ivo Polášek. 

Trenér: Lubomír Vašina, Martin Joza 

 
Lubomír Vašina 
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T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
  

 
Obrázky z cyklovýletu pořádaného 

 

 
 

 

 

 
 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
  

 
T.J. sokol Slatiňany pořádá 24. 11. 2012 

od 9. hod. ve slatiňanské sokolovně 
tradiční   
 

VÁNOČNÍ TRHY 
 

Přijďte si užít předvánoční pohody a 
doplňte dárky pro své blízké 

 
Těšíme se na Vaší návštěvu 

 

 

 

Národopisný soubor formani a  
t.j. Sokol slatiňany vás co srdečně 

zvou Na tradiční  
 

Vánoční koncert  
pro  

celou rodinu 
 

účinkují národopisné soubory: 
dykyta přerov nad labem, 

dětský národopisný soubor  
sejkorky  

z t.j. Sokol slatiňany  
a formani slatiňany 

 
v sobotu 15. 12. Od 17 hodin 

ve slatiňanské sokolovně 
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T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ 

  
 

V sobotu 17. 11. 2012 se konal v České Třebové– 
Sokolovně  na Skále 

 

župní sraz žen, mužů, seniorek a 

seniorů 

 

¨ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

T.J. SOKOL KOSTĚNICE 
 

 

T.J. Sokol Kostěnice v letošním roce 
pokračovala ve své pravidelné činnosti  se 

podílela nebo pořádala akce: 
 
Rybářské závody pro děti, posvícenský nohejbal, dětský 
den, pravidelná týdenní klubovnička, nácvik divadelního 
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představení, pálení čarodějnic ve spolupráci s SDH 
Kostěnice, turnaj ve stol. tenise, spolupráce při 
organizování společenské akce pro seniory obce 
Kostěnice, kde vystoupil taneční soubor Česká beseda.  
Dne 17.11.2012 byla předána ses. Zuzaně Hakové 
Slavnostní listina u příl. Jejího sňatku.  
 

 

 
 

T.J. SOKOL CHRUDIM 
 
 

 

 
 
 

VZDĚLAVATEL 
 

 

 

Kalendář sokolských výročí. 
 

 

 

Listopad: 

 

15.11.1865 zemřel v Praze  Jindřich Fůgner, první starosta Sokola pražského ( 1862-1865). Na jeho 

popud bylo v Sokole zavedeno tykání. 

 

15.11.1883 zemřel Josef Barák ( narodil se 25.1.1833), český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola, 

autor sokolského pozdravu „Nazdar“.  Byl významný organizátor českého kulturního života,  

vydával  svůj čtrnáctidenník Svoboda, byl  redaktor Národních listů, almanachu Máj, a  krátce  

i Dělnických listů. Za svou novinářskou činnost byl persekvován a v letech 1868-1870 vězněn. 

Politicky  patřil k Mladočechům a je označován jako jeden ze zakladatelů novodobé české 

žurnalistiky. 

 

19.11.1945 zemřel v Brně Jan Gajdoš, mistr světa ve sportovní gymnastice, aktivní člen sokolské 

odbojové organizace, Zemřel na následky věznění za II. světové války. 

Narodil se v Brně 27.12.1903, v mládí onemocněl obrnou a její následky překonal cvičením   

v Sokole. Spolu s Aloisem Hudcem patřil k našim nejlepším sportovním gymnastům. Byl   

mistr světa v gymnastice 1926,1930 (víceboj, družstva a 1938 víceboj a prostná). Dále byl   

držitel stříbrných medailí z Olympijských her 1928 (družstva)  a z mistrovství světa 1930   

(víceboj jednotlivců) a 1934 (družstva)  a řady bronzových medailí. Byl členem Sokola Brno   
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I a jako vlastenec se zapojil do sokolského odbojového hnutí.Byl zatčen, vězněn   

v koncentračním táboře v Osvětimi. Dočkal se osvobození, ale na následky věznění brzy   

zemřel. 

 

 

Prosinec: 
 

2.12.1862    byl založen Sokol Brno I, největší moravská TJ.Vyšli z ní naši nejlepší gymnasté Jan Gajdoš 

a Alois Hudec. Před 2. světovou válkou měla tato T.J. přes 4000 členů. Dodnes je  tato T.J. na 

špičce sokolské sportovní gymnastiky. 

 

15.12.1918 skončila  „ strážní služba sokolská“, která byla držena ozbrojenými oddíly Sokolů                     

k udržení pořádku a na obranu důležitých míst ve státě. Po tomto termínu převzali                    

pořádkovou a brannou činnost  vracející se čs. legionáři z Francie a Italie, kteří  utvořili                     

základ čs. armády. 

 

17.12.1787 se narodil  Jan Evangelista Purkyně,  český vědec světového významu, autor              

teze  „omne vivum ex ovo“ (vše živé je z vejce), spoluzakladatel Sokola, spolupracoval                     

s M.Tyršem na tvorbě českého tělocvičného názvosloví. Práce na českém názvosloví se                     

s M.Tyršem zúčastnil i jazykovědec Jan Gebauer, tehdy profesor reálky v Pardubicích a jeden  

                    ze zakládajících členů Sokola Pardubice.( na zakládající schůzi TJ v r. 1863 byl zvolen                     

  zapisovatelem, později přesídlil do Prahy.). 

 

19.12.1831 se narodil v Březhradě u Hradce Králové JUDr Julius Grégr, spoluzakladatel Sokola,                     

právník Sokola Pražského, český politik a novinář, autor stanov Sokola. 

 

31.12.1948  byla zrušením všech sokolských žup zahájena likvidace sokolské organizace. 
 

 

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 13. 12. 2012 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 


