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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   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Průběh oslav 150 let v pohybu: 
10.3.2012  

 

Slavnostního zasedání ČOS v pražském Karolinu 

za účasti sokolů, zástupců  vlády,  Parlamentu  ČR,  

společenských  organizací a dalších významných 

osobností se za naší župu zúčastnili členové výboru 

ČOS ses. Lenka Pařízková a br. Jindřich Kalous 

 

 
 

31.3.2012,    

    
proběhlo slavnostní zasedání výboru župy v pardubické sokolovně a zúčastnili se ho vzácní hosté, 

pardubická primátorka Mudr. Štěpánka Fraňková a zástupce Pardubického kraje Mgr. Jiří Hlava 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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14.-31.5.      Výstava ke 150 letům činnosti Sokola ve výstavních prostorách  Státního okresního archivu 

  na Bílém náměstí v  Pardubicích pod názvem „150 LET V POHYBU“  
  

9.6.2012   Od 20.00 hod. Pražská muzejní noc – pohledy ze střechy Tyršova domu 

 

16. ( 17.), 23. ( 24.), 30. června 2012 – sobota ( eventuelně neděle) 10.00 – 18.00 hod. – dny  

  otevření Tyršova domu.  
 

 

16.6.2012   Zahájení výstavy „Sokolská symbolika – SOKOL dnes a zítra“ Tyršův dům v Praze  
 

  
 

16.6.2012   Konání Krajského 39. všesokolského sletu v Pardubicích 
  na stadionu Hvězdy na Dukle. Podrobně bude informovat náčelnictvo župy.  
 

  
       

Slavnostní uvedení divadelní hry se zpěvy, které budete určitě rozumět „PRODANÁ NEVĚSTA“ 

v režii Bohumila Gondíka a nastudování čtyř sokolských souborů: Národopisný soubor FORMANI ze 

Sokola Slatiňany, SBOR DOBROVOLNÝCH OCHOTNICKÝCH LIBOHERCŮ ze Sokola Pyšely, Divadelní 
soubor ze Sokola Lázně Toušeň, Pěvecký zbor GAUDIUM ze Sokola Královské Vinohrady. Slavnostního 

představení se účastní za Pardubický kraj hejtman Mgr. Radko Martínek, radní Ing. Jana Pernicová a 

náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, za Statutární město Pardubice primátorka MUDr. Štěpánka 

Fraňková a za ČOS starostka Ing. Hana Moučková. 
 

Upozornění: Na slavnostní představení Prodané nevěsty je možno objednat 
vstupenky již pouze v předprodeji VČD Pardubice na kontaktech:  

předprodej vstupenek (obchodní oddělení) 
pondělí-čtvrtek: 10.00-18.00, pátek: 10.00-15.30 

 

tel: 466 616 432, tel: 466 616 430 – večerní pokladna obchod@vcd.cz 

mailto:obchod@vcd.cz
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INFORMACE z ČOS 
 

 

19.6.2012  Účast na průvodu městem v rámci městských slavností „ZRCADLO UMĚNÍ“. Seřadiště                

                  v Pardubicích na Třídě Míru před Mc Donaldem. 
 
 

od 19. 6. 2012 Výstava „POD KŘÍDLY SOKOLA“ – Vojenské historické muzeum, Praha Žižkov,  

  ul. U památníku 2; vernisáž 18. června 
 
 

22.6.2012  Doprovodné pódiové programy na Pernštýnském náměstí v rámci městských slavností 

 „ZRCADLO UMĚNÍ – MĚSTO TANČÍ“  
 

 

30.6.2012    POCTA ZAKLADATELŮM  

          místo: Olšanské hřbitovy – mohyla Tyrše a Fügnera 

 
 

1.–7.7. 2012  Hlavní dny na 15.VŠESOKOLSKÉM SLETU 2012 v Praze 

 

 
 

Dne 9. května byla na všechny jednoty objednávka na župní trička + čepice. Tato 

trička mají smysl v rámci jednotné prezentace členů T.J., a to především těch, které se 

nějakou formou zúčastňují Všesokolského sletu. Trička jsou označena logem župního 

sletu a současně s dotiskem pro označení jednotlivých jednot. Cena trička je 133,- Kč a 

čepice 65,- Kč. Jedná se o kvalitní přírodní materiál a trička jsou vhodná nejen pro 

účastníky sletu. Objednávku je nutno zaslat na župní kancelář co možná nejrychleji, 

nejpozději však do 16. května  

  
 

Na všechny jednoty byly  zaslány tiskopisy na nový grant na vybavení tělocvičen. Požadavky 

přijímáme do župní kanceláře, jejich uzávěrka je 25.května 2012. 

 

Jednoty, které se zúčastní  Všesokolského sletu a budou ubytované ve školách, pošlou vyplněný 

formulář pro orgány ochrany veřejného zdraví. 

 

 

 
 

 

 
P ČOS schválilo ceny vstupného pro diváky na programy HTV ve dnech 5. 7. a 6. 7. 2012    v Synot Tip Aréně ve výši:  

hlavní tribuna  jednotné vstupné  Kč 200,- 

ostatní tribuny  jednotné vstupné  Kč 150,-.  

Zvýhodněné vstupné při nákupu vstupenek na oba programy současně:  

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 
 

hlavní tribuna  Kč 350,-  

ostatní tribuny  Kč 250,-.  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastníci sletu s účastnickým průkazem budou mít vstup na oba programy do vyznačených 

sektorů hlediště zdarma.  

Vstupenky budou distribuovány v síti Ticketpro a také přímo v pokladnách Synot Tip Areny v Praze 10 – Vršovicích.  

Zahájení prodeje se uskuteční ode dne  2. 5. 2012.   

 
P ČOS schvalilo jednotnou cenu vstupného pro diváky na program Sokol Gala  dne 3. 7. 2012 v Tipsport areně v Praze 7   Kč 

100,- s tím, že  děti do 3 let věku mají vstupné zdarma. 

Cena je uvedena včetně DPH.  

Vstupenky budou distribuovány v síti Ticketportál.  Zahájení prodeje se uskuteční ode dne  2. 5. 2012.   

 
 

 
 

 

 
 

 

Vážené sestry a bratři, 
 

zasíláme Vám nové informace ohledně sletu v Nasavrkách. Dopravu si cvičící T. J. zajišťují sami, 
občerstvení možno zakoupit v místní restauraci. Za organizaci zodpovídá výbor jednoty Nasavrky. 
 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VYSTOUPENÍ 12. 5. 2012 Nasavrky 

NÁZEV SKLADBY 
DÉLKA 
SKLADBY 

POČTY  
ŘAZENÍ U 
BRÁNY 

NÁSTUP  ODCHOD 

Muzikantova 
písnička 6:42 min. 44 14,30 14,50 14,58 

Člověče, nezlob se 6:36 min. 64 14,45 14,58 15,05 

Mažoretky 5 min. 
 

14,55 15,05 15,12 

Dávej, ber 6:27 min. 60 15,00 15,12 15,20 

Návštěvníci 7:01 min. 50 15,10 15,20 15,27 

Jen pro ten dnešní 
den  9:06 min. 144 15,15 15,27 15,37 

Nebe nad hlavou 6:33 min.     17  15,25 15,37 15,47 

Mažoretky 5 min. 
 

15,35 15,47 15,57 

Česká suita 9:13 min. 90 15,45 15,57 16,10 
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Chlapáci III.   10:10 min.      72 15,55          16,10           16,20 

Ukončení  
    

          16,30 
 

Harmonogram zkoušek v Nasavrkách 12. 5. 2012 
7,30 – 8,15 – Dávej, ber 
8,15 – 9,00 – Česká suita 
9,00 – 9,45 – Muzikantova písnička  
9,45 – 10,30 – Návštěvníci 
10,30 – 11,15 – Člověče, nezlob se 
11,15 – 12,00 – Jen pro ten dnešní den 
12,00 -12,45 – Nebe, nad hlavou 
12,45 -13,30 – Chlapáci III. 
13,30 – 13,45 – Vlajková četa 
 
 

Informace o XV. všesokolském sletu v Praze. 
1. místonáčelník br. Svoboda – pořadí skladeb na sletu se upřesní po 15. dubnu.  
 Placení účastnických průkazů - děti do 6 let poplatek neplatí, od 7 do 18 let platí 400,- Kč od 18 let 
600,-Kč. Skladba R+D se bude pravděpodobně hradit z grantu. Také dětem cvičících ve skladbě 
Člověče, nezlob se a jsou starší 7 let průkazy se doplatí z grantu. Dále se předpokládá, že vedoucí a 
doprovod dětí se zaplatí z grantu a to 1vedoucí na 1 celek. Vstupenky na slet budou v hodnotě 200,- 
a 150,- Kč na jedno vystoupení, pro všechny to znamená i děti, 350,- a 250,- Kč vstupenky na oba 
programy. Prodej bude zahájen po 28. dubnu v rámci TIKETPRO a také při vystoupeních na 
stadionu. Doprava – k vlaku budou přistaveny autobusy pro cvičence.  Br. Těšitel informoval o 
vyexpedování úborů, do začátku župních sletů by měly být veškeré úbory dodány. Jen pro některé 
skladby bude rezerva úboru na ústředí. Vstupenky na vystoupení „Prodaná nevěsta „ se mohou 
objednat na webové stránce www.vsesokolskyslet.eu . 1. 7. bude mše v chrámu Sv. Víta, vstup 
volný. Program Sokol Gala - vstup na účastnický průkaz. Na stadionu bude stánek České pošty 
s příležitostním razítkem.  Přesná trasa průvodu zatím není určena, pracuje se na ní. 
 
 
Umístění loga na cvičební úbory při XV.VS 2012 
Skladba                               umístění 
Muzikantova písnička       rodič – levý rukáv, 5 cm od dolního okraje 
                                            děti – střed trička, v horním červeném pruhu 1 cm od  
                                            horního okraje 
Člověče, nezlob se            cvičitelka – levý rukáv, 5 cm od dolního okraje 
                                            děti – levý rukáv, 2 cm nad bílým lemem 
Návštěvníci                        žáci – na levé straně trička, střed znaku 9 cm od výstřihu 
                                            žákyně na levé straně trikotu střed znaku 9 cm od výstřihu 
Dávej , ber  žáci a žákyně – levý rukáv, 4 cm od dolního okraje 
Nebe nad hlavou  střed trička, 2 cm pod barevným lemem 
Česká suita                          levý rukáv, 4 cm od dolního okraje 
Jen pro ten dnešní den       mají  na úboru 
Chlapáci III.                         levý rukáv, 4 cm od dolního okraje, uprostřed červeného V 
 
Přejeme všem hodně sil, které budeme potřebovat k zdárnému průběhu sletu. 

                                                                                              Župní náčelnictvo 
 

 
 

http://www.vsesokolskyslet.eu/
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ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 

T.J. SOKOL KERHARTICE 

  
 

Nový sportovní areál byl otevřen 

v Kerharticích 

 
 

Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice slavnostně 

otevřela nový sportovní areál v sobotu 28. dubna. 

Nově zde bylo vybudováno multifunkční hřiště s 

umělým povrchem o velikosti 25 x 36 metrů, 

beach volejbalový kurt 25x14 metrů, dětské 

hřiště, parkoviště a související komunikace.  
 

 

 

Otevření se zúčastnili 

přední představitelé 

města v čele s 

p.Petrem Hájkem, 

starostou města a za 

ČOS bratr Vladislav 

Aliger, starosta Župy 

Pippichovy. Celou 

sobotu byl v areálu 

Sokola Kerhartice 

připraven bohatý 

program v podobě fotbalového turnaje, seskoku 

parašutistů, dětských vystoupení, 

beachvolejbalové exhibice, vystoupení imitátora 

Václava Faltuse. K večernímu posezení zahrála 

místní kapel NAHONEM. Odpoledne byla 

připravena výstavka fotografií a promítán 

dokument z historie a současnosti jednoty v 

Kerharticích. 

   
 

Celkové náklady se vyšplhaly k 6 milionům korun 

z nichž dotace z Ministerstva školství činila 4,6 

milionu, 1,15 milionu poskytlo město Ústí nad 

Orlicí a zbývající část získala jednota od sponzorů. 

Sportoviště je určeno pro všechny sportovce a 

širokou veřejnost.  

 

    

 

Budování areálu trvalo půl roku. Díky spojení 

sokolovny, fotbalového, antukového a 

multifunkčního hřiště zde vznikl velký a komplexní 

areál určený pro všechny členy sokola, obyvatele 

Kerhartic a celého města. 

 
Daniel Rössler 

 
 

 
 

 

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
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T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 

 
 

Dobrá věc se podařila 

 

V neděli 15.4.2012 byla ve Sportovní hale 

v Městečku Trnávce Sletová akademie. 

 

Přes 200 diváků vidělo sedm sletových skladeb, ve 

kterých vystoupili cvičenci z M.Trnávky a okolí.  

Jjednalo se o první veřejné vystoupení i cvičenců v 

rámci Východočeské župy Pippichovy. Na Sletové 

akademii byly představeny tyto skladby:   

   Muzikantova písnička 

                               Člověče nezlob se 

                               Návštěvníci 

                               Dávej ber 

                               Nebe nad hlavou 

                               Chlapáci 

                               Jen pro ten dnešní den 

Naše obec má něco přes 900 obyvatel a celkem se 

nácviku a předvedení skladeb zúčastnilo  124. To 

je vcelku slušné.  

  
 

V červnu chceme uspořádat Místní slet a na něm 

přivítáme cvičence také z župy Krále Jiřího, kam 

jsme v minulosti patřili. Chystáme se na 

vystoupení na župním sletu v Pardubicích, a dále v  

Nasavrkách, Hradci Králové a také v Jedovnicích a 

Vanovicích. 

Vyvrcholení sletového nácviku je XV.Všesokolský 

slet v Praze. Podle finančních možností se naši 

cvičenci chtějí zúčastnit a těší se, že lépe poznají 

historickou Prahu. 

Jen sletem nežije naše obec. Dále cvičíme jógu, 

cvičení pro starší ženy, žáci se zúčastňují 

lehkoatletických soutěží. Každoročně  pořádáme 
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lehkoatletický přebor Měst.Trnávky za účasti 

okolních vesnic. 
Eva Henslová 

 
 

 

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
 

 
 

 

 
 

AKCE KE 150 LETŮM SOKOLA POŘÁDANÉ 

ČESKOTŘEBOVSKÝM SOKOLEM  II. 
 

Letem světem historií a statistikou  

-  počet zakládajících členů v r.1862 75, počet 

členů v r. 2010 177 407 členů 

-  složení členské základny 51% pod 26 let, 37% 

do 18 let, 22% nad 60 let 

-  činnosti, -     v odboru všestrannosti -   

všeobecná gymnastika, obecná pohybová 

průprava ke všem sportům,  

      turistika a pobyt v přírodě, joga 

- v odboru sportu – výkonnostně a vrcholově 

prováděno 80 druhů sportu 

- ve vzdělavatelském oboru – kulturní a 

společenská činnost (divadelní, pěvecké a 

folklorní soubory, archív) 

      V roce 2006 na Sletu sokolů cvičilo více jak 

20.000 cvičenců   
 

1) PŘEBOR ČOS VE VOLEJBALE MLÁDEŽE 
 

- turnaj je určen pro minivolejbal chlapců a dívek 

ve čtyřech samostatně vedených turnajích 

v kategoriích, dívky a chlapci, ročníky 1998 a 

mladší a 2000 a mladší. Datum konání je 

28.dubna, začátek turnaje v 9.00 hodin na 

volejbalových kurtech Na Skále v České 

Třebové. 
 

2) PŘEBOR ČOS VE VOLEJBALE MLADŠÍCH 

ŽÁKŮ A ŽAČEK 
 

- turnaj je určen pro družstva chlapců a dívek ve 

dvou samostatně vedených turnajích v ročníky 

1998 a mladší. Datum konání je 29.dubna, 

začátek turnaje v 9.00 hodin na volejbalových 

kurtech Na Skále v České Třebové 
 

3) TÝDEN SPORTU  
 

- vystoupení sokolských seskupení na největší 

sportovně – zábavné akci v regionu, na 

celoměstské akci, která se koná od 17.6. – 

22.6. na sportovištích a náměstích v České 

Třebové. Této akce se každoročně účastní na 

25.000 sportovců, účinkujících a diváků 
 

4) SPORTOVNÍ MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ 

KEMP 
 

- sportovní kemp se v České Třebové koná již 14. 

rokem. Každoročně se za účasti našich 

nejlepších trenérů extraligových týmů, ale i 

reprezentace podívá na kurty Na Skále kolem 

100 frekventantů z řad chlapců a dívek. Kemp 

se koná od 1.7. – 6.7.2012 
 

5) KURZ TRENÉRŮ III. TŘÍDY VE VOLEJBALE 
 

- Po úspěšném absolvování, získání trenérské 

licence III.třídy. Školení je při volejbalovém 

kempu v termínu 4. – 7.7.2012 a koná se 

v objektu SOŠ a SOU v České Třebové. 
 

Lubomír Vašina 
 

 
 

   

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
 

 

 
 TZ: Sokol na Liberec nestačil a opouští 

extraligu  

Černá můra se stala skutečností. Florbalisté 

Sokola Pardubice podlehli ve druhé kole play-

down Liberci 1:3 na zápasy a po třech letech 

opouští extraligu.  
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Tři roky se florbalisté Sokola Pardubice bili v 

nejprestižnější české florbalové soutěži Fortuna 

extralize s nejlepšími domácími týmy. Po třech 

letech ale tuto soutěž opouští. Soutěž se jim 

nepodařilo udržet v 1. kole play-down, ve kterém 

podlehli FbŠ Bohemians Praha 2:3 na zápasy, ani 

ve 2. kole play-down, kdy nestačili na FBC Liberec 

a po prohře 1:3 na zápasy si příští rok zahrají 

první ligu. „Především si myslím, že je to obrovská 

škoda. V tuto chvíli jsme třetím největším klubem 

v České republice, máme více než šest stovek 

hráčů a také v našem A týmu mužů dostávají 

příležitost především naši odchovanci. V tomto 

směru jsme byli v extralize výjimeční,“ říká trenér 

Pardubic Miroslav Janovský.  

 

 
 

Pardubický Sokol rozhodně nebyl v žádném 

zápase play-down horší, než jeho poslední dva 

soupeři. Ale v posledních utkáních sezony ho 

provázely stále stejné nepříjemnosti - slabá 

produktivita v útoku, chyby při blokování střel a 

bránění standardních situací, nevyužívání 

přesilových her. „Samotná hra rozhodně 

nevypadala špatně. Ve všech zápasech 

rozhodovaly maličkosti a často i sportovní štěstí a 

to bylo tentokrát na hokejkách soupeřů,“ myslí si 

Janovský.  

Důkazem jsou i poslední dva domácí zápasy. V 

obou utkáních pardubičtí florbalisté ještě v 

poslední třetině drželi všechny trumfy ve svých 

rukou. V sobotu vedli na začátku poslední části 

4:2, v neděli sedm minut před koncem 4:3. Obě 

utkání ale v samotném závěru ztratili a k 

vyrovnání nepomohly ani závěrečné power-play. 

Pardubice také proto zažívají něco podobného jako 

v sezoně 2007/2008, kdy se také po třech letech  

rozloučili s extraligou, ale po roce se do ní zase 

vrátili. „Věřím, že se nám to podaří zopakovat. I v 

první lize chceme pokračovat v extraligovém 

duchu a do soutěže se chceme vrátit silnější, než 

jsme teď,“ dodává Miroslav Janovský. 

 

T.J. SOKOL NASAVRKY 

 

   

 
 

T.J. SOKOL KUNVALD 
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T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 

  

 
 Naše tělocvičná jednota je pořadatelem  

IV. ročníku župní akce 

„                               “ 
tentokrát krajem rytíře Toulovce 

 

Akce se bude konat v sobotu 23. 
6. 2012 v přírodním areálu SDH 
(vedle koupaliště). Připravují se 
dvě trasy pro pěší a dvě pro 
cyklisty. Součástí akce bude 
bohaté občerstvení. Doprovodný 
program - malý TRIATLON, 

Újezdská grilovačka - soutěž tříčlenných  týmů 
v grilování, program pro děti. 
 

-Ubytování:        Pohostinství na Rovince nebo 
Sokolovna Dolní Újezd nebo stany přímo na koupališti 
v Dolním Újezdě. 
 

           
 

 

 

 

 
 

 
 

Kalendář sokolských výročí. 
Květen  
2.5.1889  ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního odboru  ČOS (od 

 r. 1926), starosta ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva (od r.  1933),v r. 1938 

 ministr ve vládě generála Syrového. Jako významný účastník sokolského protifašistického odboje 

 byl vězněn v koncentračním táboře Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem 

 byla pojmenována vyškovská župa  

8.5.1945  skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj za 

 osvobození si vyžádal v domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky 

 domácího odboje, zakládali vlastní odbojové skupiny.  

 Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:  

 3388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy konc. táborů)  

 11611 sokolů bylo vězněno  

 654 sokolů padlo na barikádách  

 30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno  

27.5.1942  V Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na  jeho přípravě 

 se významně podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.  

28.5.1884  se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr Edvard Beneš, prezident Českoslo-venské 

 republiky. Vystudoval filologii, filozofii a sociologii na české univerzitě v Praze, politologii na 

 pařížské Sorboně a práva na univerzitě v Dijonu. Od r. 1912 docent a od 1921 profesor sociologie 

na Karlově univerzitě. Od začátku první světové války se věnoval  domácímu odboji jako jeden z jeho 

organizátorů, byl hlavou tzv. tajného výboru Mafie. V roce 1915 emigroval do Francie, spolupracoval úzce 

s Masarykem a Štefanikem , byl tajemníkem Národní rady československé. Rozsáhlou diplomatickou 

činností se zasloužil o vznik samostatného Československa. Je znám výrok Masaryka: „Bez Beneše 

bychom republiku neměli“. V letech 1918-1935 byl ministrem zahraničí, podílel se na založení Společnosti 

národů, v r. 1935 byl jejím předsedou. Od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938 byl zvolen prezidentem ČSR. 30. 

9. 1938 přijal mnichovský diktát, komentoval jej slovy: podvolili jsme se násilí, a prozíravě nenechal 

odstoupení pohraničních území ratifikovat parlamentem. 5. 10. 1938 abdikoval a odejel do Londýna. 

Během 2. světové války byl v čele čs. zahraničního odboje, uzavřel čs.-sovětskou spojeneckou smlouvu, 

navázal styk s moskevským vedením KSČ. 4. 4. 1945 jmenoval v Košicích tzv. vládu Národní fronty, přijal 

dohody mezi londýnským vedením emigrace a moskevským  vedením KSČ o poválečném uspořádání 

ČSR. V květnu 1948 odmítl podepsat „lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7. 6. 1948 abdikoval a 3. 

9. 1948 zemřel. Jeho politickou vizí byla socializující demokracie, jak to popsal ve své knize 

Demokracie dnes a zítra (1946). Dosáhl svého životního cíle: zrušení platnosti mnichovského diktátu a 

obnovení Československa v původních hranicích (i když bez Podkarpatské Rusi). Na zrušení platnosti 

mnichovského diktátu měl také velký vliv domácí odboj, protože až po atentátu na Reinharda Heydricha 

uznala neplatnost mnichovského diktátu nejprve Anglie a po ní pak ostatní státy protihitlerovské koalice. 

VZDĚLAVATEL 
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Výstava ke 150 letům činnosti Sokola. 

 

 
ing Radomil Adámek 
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ZÁVĚREM 

 

Upozorňujeme na možnost objednání sletových známek a zároveň připomínáme, že ne 

ještě všechny jednoty odebraly členské spolkové známky.  
 

Vrcholí sletové přípravy a proto župní kancelář přeje všem zúčastněným, kteří do 
nacvičování vložili spoustu energie, ať se jim skladby vydaří. A ti, kteří se sletu aktivně 
nezúčastňují, jistě přijdou na slet povzbuzovat.  
 
 

 

ŽUPNÍ OSLAVY 150 let V POHYBU 
A 

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PARDUBICÍCH 
     

 

 

 

        Akci udělili společnou záštitu hejtman Pk Mgr. Radko Martínek  
                a členka Rady Pk Ing. Jana Pernicová  
 

                       

 
 

    
 

                       Akci podporuje a poskytla záštitu primátorka                        
                 Statutárního města Pardubic paní MUDr. Štěpánka Fraňková 

 

 

Statutární město Pardubice 
   

 
 
 

   

  Akci podporuje všeobecná zdravotní pojišťovna 

 

 

Na župních oslavách se významnou měrou podílejí: 
 

 
 
 
 

 

Mediální partner oslav: 
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Seznam akcí v Národním hřebčíně v roce 2012 ( + účast NH na akcích) 
  

 

Květen   

 4. – 6. 5. Účast na závodech spřežení CAN-A/ 1,2,4,2P, Semice  

 15. - 16. 5. Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců v Kladrubech  

 17. 5. Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem  

 18. 5. Jarní třídění koní ve Slatiňanech  

 26. 5. Den koní Kladruby nad Labem  

 

Červen  

 2. 6. Den koní Slatiňany 4.–10. 6. Týdenní hiporehabilitační pobyt – Roska  

 16. 6. Závody spřežení CAN-A/1,2,4,2P - Heřmanův Městec  

 16. 6.  Prezentace starokladrubských koní na XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU v Pardubicích 

 19.  6. Účast starokladrubských koní v průvodu městem Pardubice v rámci městských slavností a sokolských oslav 

 150  LET V POHYBU. 

 22. – 24. 6. Účast na závodech spřežení CAI – A 1, 2, 4, Altenfelden (Rakousko)  

 30. 6. Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem  

 

 

Červenec  

1. 7.  Účast starokladrubských koní v průvodu Prahou v rámci sokolských oslav 150 LET V POHYBU  

a  XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU v Praze. 

 6. - 7. 7. Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek  

 6. – 8. 7. Účast na závodech spřežení CAN-A 1, 2, 4, 2P, Pardubice 8. – 14. 7. Prázdninový týdenní jezdecký kurz  

 v Kladrubech nad Labem  

 14.7. Skokové závody v Heřmanově Městci, Z - S 15. – 21. 7. Prázdninový týdenní jezdecký kurz v Kladrubech nad 

 Labem 19. – 22. 7. Účast na mezinárodních závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4, CAIP-A/ 2,4, Nebanice  

 

Srpen  

 3. – 5. 8. Mistrovství ČR v soutěžích spřežení, CAN-A/ 1, 2, 4, 2P, Kladruby nad Labem  
 11. 8. Dámský den ve Slatiňanech 15. – 19. 8. Účast na Mistrovství světa čtyřspřeží, CH-M-A 4, Riesenbeck (Německo)  

 20. - 26. 8. Týdenní hiporehabilitační pobyt - Roska 22. – 26. 8. Účast na závodech spřežení CAI-A 2, Dunajsko-alpský 

 pohár, Fabiánsebestyén (Maďarsko) 24. – 26. 8. Účast na Finále Zlaté podkovy v Humpolci (CAN-A 1, 2, 4 2P)  

 Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích (žáci Střední školy Chovu koní a jezdectví Kladruby)  

 

Září  

 7. – 9. 9. Účast na závodech spřežení, CAN-A/ 1,2,4,2P, Bolehošť-Lipiny  

 7. – 9. 9. Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“  

 15. 9. Účast se spřežením starokladrubských koní na krajských dožínkách v Hradci Králové  

 17. – 18. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen ve Slatiňanech  

 19. 9. Podzimní třídění koní ve Slatiňanech  

 21. – 23. 9. Účast na závodech v Topolčiankách, CAI-A 1,2,4, Slovensko  

 21. – 23. 9. Účast na výstavě v Lysé nad Labem  

 28. 9. Slavnosti sv.Václava- Hradci Králové (účast spřežení starokladrubských koní)  

 

Říjen  

 2. – 3. 10. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen v Kladrubech nad Labem  

 4. 10. Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem 6. 10. Účast na Hobby závodech spřežení v Nové Telibi  

 14.10. Velká pardubická steeplechase ( 2x šestispřeží )  

 27. 10. Hubertova jízda pro příznivce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem  
 Pokud není uvedeno jinak, akce se koná v Kladrubech nad Labem. Změna programu možná.  

 Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., 533 14 Kladruby nad Labem, tel. 466 736 530, 
fax: 466 932 374, e-mail: slavikova@nhkladruby.cz, kladruby@nhkladruby.cz, www.nhkladruby.cz 

 

http://www.nhkladruby.cz/
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Kontakty na výrobce a dodavatele veškerého sportovního nářadí a sportovních potřeb 
 

 

 

Jipast a.s. 
Vážní 400 

503 41 Hradec Králové 
tel: 495 215 115 

fax: 495 220 618 
e-mail: info@jipast.cz 

www.jipast.cz  
 

 

 

 

 

     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. 3. 2012 
 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 

mailto:info@jipast.cz
http://www.jipast.cz/

