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PF 2013 
Mnoho hezkých chvil  

v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví,  
hodně štěstí a lásky v novém roce  

Vám přeje vedení  
Sokolské župy Východočeské - Pippichovy 

 
 

 Adventní úvodník 
 

Doba adventní bývá dobou zvláštní. Většina z nás se pokouší stihnout, co dosud nestihla, muži se zpravidla na 
poslední chvíli trápí přemýšlením, čím potěší své blízké, ženy často tráví čas v kuchyni a připravují útoky na chuťové 
buňky. Kouzlo doby adventní je však také v tom, že alespoň chvilkami se zastavíme a zamyslíme. Někdo může rozjímat 
v souladu s křesťanským smyslem Vánoc, někdo se pokouší alespoň myšlenkově zvítězit nad komerčním pojetím. Velmi 
často však naše zamyšlení souvisí s koncem kalendářního roku. Bilancujeme, co se nám během roku povedlo nebo co se 
mohlo povést lépe, spřádáme plány, co a jak v nadcházejícím roce.  

V životě sokolském je bilancování roku 2012 velmi příjemné. Oslavy 150 let Sokola, všesokolský slet, účast 
sokolských sportovců na olympiádě v Londýně stejně jako neutuchající pravidelná každodenní činnost v jednotách 
v obcích i městech, to vše znamenalo obrovské množství práce a obětavosti sokolských sportovců, činovníků a 
pořadatelů, ale také ohromný vzestup prestiže a uznání Sokola ve společnosti. To platí nejen v celostátním, ale také 
v našem župním potažmo krajském měřítku. Zamysleme se, jak tohoto kreditu využijeme, jak naši sokolskou činnost dál 
rozvineme.    

Čeká nás rok volební, rok valných hromad žup i celosokolský sjezd. Příležitostí pochlubit se svými nápady a 
myšlenkami bude proto v nadcházejícím roce víc než jindy. Pojďme tedy využít těchto shromáždění aktivně, diskutujme o 
nových nápadech, nových možnostech, vyberme ty nejschopnější z nás, kteří sokolské jednoty, župu a celou obec 
sokolskou dál pozvednou.  

Dovolte mi, abych Vám všem jménem předsednictva výboru župy i jménem svým poděkoval za vše, co jste pro 
Sokol letos udělali, za všechen čas, který jste mu věnovali, za všechny ty nádherné akce, které se Vám letos podařilo 
v jednotách i v župě uskutečnit. Přeji Vám, aby v novém roce Vás neopouštělo nadšení, aby vítězství převládaly nad 
porážkami, aby se Vám dařilo v životě pracovním, osobním i sokolském a aby zdraví a štěstí byly Vašimi každodenními 
společníky. 

        Jindřich Kalous- místostarosta župy 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

 

 

 
 
Blíží se konec roku, čas sváteční, čas bilancování a pro nás to znamená vypořádat se s ročními uzávěrkami, veškerými 
povinnými statistikami a ročními výkazy. Rok 2013 je rokem volebním, kdy stávajícím výborům tělocvičných jednot 
končí mandát a tak na volebních valných hromadách bude voleno nové vedení T.J., kontrolní komise T.J. a zároveň 
vyslanci, delegáti a jejich náhradníci na valnou hromadu župy, která se bude konat v sobotu 13. dubna 2013. 
 

Valné hromady jednot musí být svolány nejpozději do konce měsíce března 2013 a kromě voleb se na této valné 
hromadě musí schválit zpráva kontrolní komise a roční účetní závěrka T.J.. 

 

Počty delegátů a vyslanců budou na jednoty rozeslány do 15. 1. 2013. Připomínáme, že delegát se volí s mandátem 
pro valnou hromadu a vyslanec se stává členem výboru župy (schází se 1x za rok) a může být volen do předsednictva 
župy a navržen do orgánů ČOS. Nikde není určeno, kolik se volí náhradníků za delegáty a vyslance. Všeobecně platí 
čím více, tím lépe. Vyhnete se možnosti, že v případě zaneprázdněnosti některého zvoleného vyslance nebo delegáta 
nebudete mít svého zástupce v orgánech župy.  
 

Pokud máte ve své jednotě někoho, kdo by byl vhodným kandidátem do předsednictva župy nebo i do ČOS, zašlete 
jeho doporučení zároveň se zápisem a usnesením z valné hromady do župní kanceláře nejpozději do 1. 4. 2013. 
          
 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře 

 

- Výkaz všestrannosti   do 31.1.2013  

- 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 
      

 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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 

 

mailto:ucetni@zupa-pippichova.eu
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ODBOR SPORTU 
 

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. 

 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. Manuál je na 
župním webu. 

 Středisko „Rosička“ to je sokolský tábor nabízí možnost využití v době prázdnin, nájem činí 5 000 Kč 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.  

 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. 

  
 

 

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

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

   
 

 

 

 

INFORMACE Z ČOS 
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Mistrovství České republiky MSKA 2012 
Úspěchy oddílu karate MSK Sokol Pardubice na Mistrovství ČR 

dne 1.-2. prosince 2012 v Praze 

zleva nahoře – Andrea Šipošová, Stanislava Kubešová, Jiří Michek, Jan Kučera, Martin Goláň, Jan Varmuža, Jana 
Záhorská 

zleva dole - mistr Pavel Trunec, mistr Pavel Stránský, Aleš Hajdák, Eva Marečková, Dalibor Mrňávek, 
Ondřej Vachek, Jakub Brokl a mistr Adam Knajbl 

 
Karate oddíl MSK Sokol Smíchov I., se letos 1.-2.12.2012 opět ujal pořadatelství 

mistrovství ČR v moderním sportovním karate s mezinárodní účastí. Soutěže se zúčastnilo cca 15 
českých klubů (oddílů) a několik zahraničních borců a tak hala praskala ve švech. Na pořadu 
soutěže, o vrcholné trofeje Mistrů ČR, byly formy (kata), pravidly řízený boj sparing a ve vyšších 
kategoriích sportovní boj, tudíž dvě minuty čistého času pro boj. Součástí tohoto turnaje bylo také 
zakončení a vyhodnocení celého roku 2012 a vyhlášení LIGOVÉ soutěže. 

Naši Pardubičtí borci i na turnaji s tak vysokou konkurencí ukázali, že patří mezi špičku 
ČR a vybojovali 10 cenných míst na stupni vítězů. O kvalitě cvičenců Pardubického oddílu svědčí 
skutečnost finálového boje o 1. místo v nejvyšší kategorii mužů absolutních, kde si to rozdali borci 
z našeho oddílu MSK Sokol Pardubice. 
 
Úspěchy našich členů na Mistrovství ČR 2012:  
Forma Quinta – F°5  Stránský Pavel   3.místo  
Forma Quarta – F4° Hajdák Aleš  2.místo  
Forma Tertia – F3° Marečková Eva  1.místo 
Forma Secunda - F2° Brokl Jakub  1.místo 
Forma Secunda - F2° Kučera Jan  3.místo  
Forma Prima - F1° Vachek Ondřej  2.místo  
 
Boje mužů absolut. – MA Stránský Pavel  1.místo 
Boje mužů absolut. – MA Knajbl Adam  2.místo 
Boje mužů modrých – MB Hajdák Aleš  3.místo 
Boje mužů oranž. – MO  Michek Jiří  4.místo 
Boje chlapců pod 16 let – M16 Mrňávek Dalibor 1.místo   
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 Žádám všechny T.J., aby doporučily nové členy do předsednictva Župního odboru sportu, plánujeme valnou hromadu ŽOS 
již na 23. února 2013. 

 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. 

Pavel Trunec 

předseda ŽOS (župního odboru sportu) 

 
 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE 

 
Sokol srovnal účty s Havlíčkovým Brodem. 

Opět padla desítka 
 

Pardubický Sokol opět potvrdil pozici lídra první 

florbalové ligy mužů a trápící se Havlíčkův Brod 

porazil 10:3. Další desetibrankový příděl znamená již sedmou 

výhru v řadě. 
 

Ve 13. kole první ligy zavítali pardubičtí florbalisté na 

palubovku týmu Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod. 

Tým z Vysočiny je spolu s Královskými Vinohrady jediným 

celkem, který dokázal Pardubicím sebrat v letošním ročníku 

body.  
 

Sokol se však z lekce, kterou jim tento soupeř uštědřil již ve 2. 

kole poučil, a od prvních minut potvrzoval současné postavení 

v tabulce. Pardubice na svého soka vlétli a již v 11. minutě 

vedli o tři branky, kdy se postupně trefili Dlesk, Teichman a 
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Janeček. Domácí trenér na to zareagoval brzkým time outem, 

při kterém se snažil probrat svůj celek, ale ani tento krok své 

ovoce nepřinesl. Do konce první části přidal při přesilovce 

čtvrtou branku Burian a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. 
 

Pardubičtí si až na pár pasáží ve druhé třetině hlídali vývoj 

zápasu a postupně svůj náskok navyšovali. Letos poprvé 

vstřelili dva hráči Pardubic v jednom utkání hattrick. Nejprve 

zkompletoval svoji tříbrankovou sbírku Teichman, kterého 

následně freestylově napodobil Matys, který byl vyhlášen 

hráčem utkání. 
 

Poslední zápas letošního kalendářního roku sehrají Sokolové v 

neděli 16. prosince. Na domácí palubovce přivítají 

předposlední tým tabulky Hippos Žďár nad Sázavou. 

Pardubický klub připravil pro hráče všech kategorií speciální 

předvánoční focení, které bude probíhat během tohoto zápasu. 

Utkání začíná v 18 hodin.  
 

Sokol Erupting Dragons vs. Sokol Pardubice 3:10 (0:4,2:2,1:4) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sestava Pardubice: Pipek - Šťastný, Daněk, Brychta, Ďopan, Lutonský - 

Bahník, Matys, Janeček, Burian, Teichman, Lisa, Chmelař, Dlesk, 

Formánek, Junek, Krigovský 

 

 
 

Soustředění mladých volejbalistek Sokola Pardubice I  
 v Jablonném nad Orlicí 

 

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
  
 

 
 

KADETŠTÍ VOLEJBALISTÉ SOKOLA II VEZOU 

VÍTĚZSTVÍ ZE SOKOLOVA V ČESKÉM 

POHÁRU 

Družstvo kadetů hraje krajský přebor s družstvy vyšší 
kategorie (junioři) a ČP. Cílem je vítězství  v Českém poháru a 
v K.P.I.tř. a  postup do kvalifikace o nejvyšší kadetskou soutěž 
extraligu. 
 ČESKÉKÝ POHÁR – SOKOLOV:. 
  Do Sokolova odjížděli naši hráči již v pátek, tak aby byli 
připraveni a odpočatí na sobotní utkání proti soupeřům v ČP. 
Na turnaji v západočeském Sokolově nakonec nemělo 
družstvo kadetů T.J. Sokola Česká Třebová II  konkurenci. Se 
čtyřmi vítězstvími a bez ztráty jediného setu stanuli na stupni 
nejvyšším. 
  Na druhém místě skončil SK Volejbal Kolín, třetí TJ Turnov, 
čtvrtý VSK ISŠTE Sokolov a pátý volleyball.cz ČZU Praha. 
 Úroveň pohárových zápasů byla velmi slušná, všechny týmy 
vynikaly bojovností a nasazením. Naše družstvo hrálo 
koncentrovaně a převyšovalo soupeře ve hře na síti jak na 
útoku, tak na obraně.                                                                                                                     
Všechna utkání se hrála v hale středního učiliště (podle 
informací se 700 žáky), kde se dali postavit dva plnohodnotné 
kurty a to tato škola měla v záloze ještě jednu větší halu 
s hledištěm pro 600 diváků. Družstva ze Sokolova hrají i pod 
hlavičkou této školy. Bylo všude vidět jak je tento sport v této 
škole podporován, je pravda, že ředitelem školy je volejbalista 
a bývalým ředitelem hejtman karlovarského kraje Josef 
Novotný. 



- 7 - 

 

 

 
 

 
Naše město a Sokol II reprezentovali: 

Jakub Řehák, David Čtvrtečka, Jindřich Chudý, Lukáš Macho, Pavel Kubíček, 
Tomáš Král, Adam Neubaurer a Lukáš Vašina 

Lubomír Vašina 
 
 

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 

  
 

 

 

ADVENT 
V západní tradici je advent dobou zklidnění. Symbolem 
adventu je adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi. V tomto 
období se pravidelně koná v Úhřetické Lhotě turnaj ve stolním 
tenise. V širokém okolí znám též pod názvem O POHÁR 
STAROSTY SOKOLA a další věcné ceny. Letos se konal VI. 
ročník. Zaregistrováno bylo 29 hráčů, kteří soutěžili ve čtyřech 
kategoriích.  Muži, ženy a dívky a chlapci. K dispozici bylo 
velké množství lahodného jídla a pití pro různé věkové 
kategorie. Ve volném čase sledovali hráči DVD z historie T. J. 
Sokol Úhřetická Lhota. Akce se velice vydařila ke spokojenosti 
všech soutěžících a také pořadatelů. Těšíme se na další akci a 
tou bude SOKOLSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL. Kterou 
připravujeme nejenom pro členy T. J. SOKOL ale i pro širokou 

veřejnost. SOKOLU KE SLÁVĚ, ŽUPĚ KE CTI.    
Stanislav Hájek, jednatel  

 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
  

Slatiňanská sokolovna již tradičně ožila 
předvánočním folklórem 

 

Sokolský Národopisný soubor FORMANI uspořádal  

Vánoční koncert pro celou rodinu 
Hostem představení byl folklorní soubor DYKYTA ze 
Sokola Přerov nad Labem a poprvé se představil nový 
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dětský folklorní soubor SEJKORKY ze Sokola Slatiňany 
Na jevišti se svými pásmy vystřídalo téměř 100 
účinkujících s třeni lidovými muzikami. Původně bylo 
počítáno s jedním vystoupením, ovšem pro mimořádný 
zájem se folkloristi představili ve 14. a v 17. hodin. 
Účinkující navodili se svými vtipnými a odlehčenými 
vánočně laděnými vstupy prostoupenými tradiční 
lidovou a výborně provedenou hudbou pokojnou 
sváteční náladu. Závěrem Sokol Slatiňany předal 
souboru DYKYTA, Heleně Kohoutkové, Stáně Sejkorové 
a švadleně krojů Zdeně Vaňkátové květiny. Starosta 
Sokola předal Aleši Kohoutkovi-vedoucímu Formanů, 
Radimu Zajíčkovi-managerovi Formanů, Heleně 
Kohoutkové - primášce formanské hudby, Stáně 
Sejkorové-vedoucí souboru Sejkorky, souboru FORMANI 
a Mariánu Rohlíkovi-sletovému vlajkonoši, pamětní listy 
za reprezentaci župy a aktivní účast na oslavách 150 let 
Sokola, 39. Župním sokolském sletu a XV. Všesokolském 
sletu v Praze.  Diváci dvakrát vyprodané sokolovny 
odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem.  
 

Po představení účinkující splynuli v jedno přátelské 
těleso a pokračovali při pohoštění, které připravili 
Formani, ve veselé a družné zábavě. Po vánoční nadílce 
se zpěv a hudba ozývaly ze slatiňanské sokolovny do 
pozdních přespůlnočních hodin.  
 

 
 

 
 

 
 

 
Ilustrační fota z normanského  vánočního vstupu 
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T.J. SOKOL KOSTĚNICE 

 

 

TJ. SOKOL KOSTĚNICE POŘÁDÁ  24. PROSINCE OD 9: 00 HOD.  
V KULTURNÍM DOMĚ KOSTĚNICE 

 

OTEVŘENÝ VÁNOČNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISE 

 
MUŽI O POHÁR STAROSTY OBCE KOSTĚNICE 

 
ŽENY O POHÁR STAROSTY SOKOLA 

 
 

KOSTĚNIČTÍ SOKOLOVÉ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU 
 

 
 

 
 

VZDĚLAVATEL 
 

PŘÁNÍ VZDĚLAVATELE 
 

Blíží se konec slavného sokolského roku, kdy jsme si připomněli 
150. výročí založení první sokolské tělocvičné jednoty v Praze i 
jubilea hlavních zakladatelů, Dr. Miroslava Tyrše a 
Jindřicha Fügnera. Oběma, bez ohledu na to z jakého prostředí 
vyšli, byl poctivým a základním cílem zájem na skutečném 
fyzickém a morálním růstu českého národa. Dokázali skloubit 

své nejlepší vlastnosti a znalosti.  
Filozofa a estetika Tyrše neoslovil pouze sport a tělovýchova, ale právě 
myšlenka osobní svobody člověka – občana, pocit sounáležitosti se svou 
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vlastí a zodpovědnost za ni. Řecko a jeho ideje se mu tak staly vzorem pro 
budování Sokola, jako výchovné organizace svobodných a zodpovědných lidí. 
Sestry a bratři, přeji vám příjemně prožité vánoční svátky a do roku 2013 
hodně zdraví, úspěchů osobních, pracovních i sokolských, odvahu pro 
dobrovolnou a obětavou práci při realizaci odkazu Miroslava Tyrše, také 
radost ze společných úspěchů a šťastné vykročení do dalšího roku. 
 

Jan Jelínek , vzdělavatel župy 
 

 

 
Kalendář sokolských výročí. 

 

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 

a  právník Sokola Pražského, český politik a novinář, autor stanov Sokola. 
 
31.12.1948  byla zrušením všech sokolských žup zahájena likvidace sokolské organizace. 

 
 

Leden: 
 
1.1.1862 v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 

1892-1934. Druhá brněnská župa nese na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček měl 
velkou zásluhu na rozvoji Sokola. Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu uspořádán 

pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů, armády a široké veřejnosti. 
 
 1.1.1871   vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš. V prosinci 2010 vyšlo 

dočasně z finančních důvodů jeho poslední číslo. 
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4.1.1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor 
pražské konzervatoře, autor sokolského pochodu „V nový život“, zkomponovaného pro 

VII.  Všesokolský slet (1920). Na zasedání Vzdělavatelského sboru ČOS na jaře 2009 
bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský slet v r. 2012 nebude komponována sletová 

znělka, ale jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova pochodu. 
 

11.1.1932 zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a Československé obce 

sokolské. (1906-1932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na 
počátku války převedl finanční majetek Sokola do zahraničí a dal jej k dispozici 

Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní rady československé v Paříži, 
které vedla a koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od roku 1918 
byl členem předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a 

vrchním inspektorem československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 
28. 10. 1918 byl pověřen Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval 

sokoly, kteří převzali strážní službu na území státu, odzbrojovali rakouské vojáky a 
zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben s vojenskými poctami za účasti 
armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna 

pražská sokolská župa. 
 

11.1.1991 zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá 
náčelnice Sokola (1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932,1938,1948). Při své 

účasti na sokolské výpravě na Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla 
informována, že jí po návratu hrozí zatčení.  Zůstala proto v emigraci, žila v USA a 
pracovala pro zahraniční Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád TGM. 

 

 

 

 
 

ZÁVĚREM 

 

 
Upozorňujeme, že již není možné objednávat 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. 1. 2013 
 
 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 


