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Přehled dotací poskytovaných tělocvičným jednotám 
z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Program III.      – Všeobecná sportovní činnost (pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6-18  
            let, otevřené sportovní akce, včetně jednorázových kampaní, pohybové aktivity občanů starších 60 let) 

a) Projekt odboru všestrannosti - dotace na podporu činnosti oddílů všestrannosti 
b) Projekt odboru sportu na činnost ve sportovních oddílech – granty OS  

Program IV.  – Údržba a provoz sportovních zařízení 
Program V.  – Dotace na činnost sportovních oddílů v T.J. (rozděluje župní OS)  
Program V.  – Projekt odboru všestrannosti – grant na vybavení tělocvičen 
 

Příjemce jakékoliv státní dotace musí vést podvojné účetnictví, stačí ve zjednodušené formě. 
 
Program IV. – „Údržba a provoz sportovních zařízení“ 
 
Jakmile župa dostane informace a požadavky z ČOS na žádosti o poskytnutí dotací z MŠMT, obratem je rozesílá na jednoty. Termíny, 
které jsou určeny, jsou závazné a po termínu již nikdo další dotaci nemůže získat. V letošním roce se podávaly žádosti do 5.9. pro rok 
2013. Přestože jsme urgovali jednoty o vyplnění žádosti, došly na župu požadavky jen z některých jednot. Je to veliká a 
nenapravitelná škoda, protože přes omezené prostředky budou tyto ještě kráceny a v konečném dopadu tím budou postiženy 
všechny T.J.. 
Informace se k nám dostávají těžko, a přesto se snažíme urychleně jednoty informovat. Proto zopakujeme nejdůležitější zásady, 
které pro poskytnutí dotací jsou MŠMT akceptovány: 
 

1.  Dotace mohou být žádány a poskytovány pouze prostřednictvím svazu, což je v našem případě ČOS. V případě, že subjekt 

žádající o dotaci požádá samostatně nebo prostřednictvím více svazů, bude mu odebrána možnost poskytnutí jakékoliv 

dotace a bude vyloučen z možnosti získat z MŠMT příspěvek. 
 

2. Příspěvek bude poskytnut pouze na základě vyplněné žádosti o státní dotaci Programu IV. (tabulka, kterou všechny T.J. 

obdržely) a smlouvy, kterou zpracuje a rozešle župní kancelář. 
 

3. Jednota, které je poskytnuta tato dotace musí mít využívaný majetek ve vlastnictví, nebo dlouhodobou smlouvu na 
pronájem celého objektu na dobu delší než 10 let. 

 

4. Příjemce jakékoliv státní dotace musí vést podvojné účetnictví, stačí ve zjednodušené formě, jak jsme již informovali.   

V případě nejasností dostupné informace lze získat v župní kanceláři. 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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LETNÍ ŽUPNÍ AKCE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

tentokrát krajem rytíře Toulovce 
 

Ve dnech 22. - 24. června proběhl IV. ročník župní akce  soKolní výlet kolem, tentokrát krajem rytíře Toulovce. 
Pořadatelem byla pověřena T.J. Sokol Dolní Újezd. Akce byla třídenní, kde se první účastníci sjížděli v pátek a poslední odjížděli 
v neděli. T.J. připravila dvě trasy pro pěší, dvě trasy pro cyklisty a doprovodné programy ( Újezdská grilovačka, Malý triatlon ).  
Celkově se zúčastnilo 235 účastníků, z toho 84 na kole, 71 pěších a 80 ostatních z mnoha jednot naší župy, hostů ze slovenského 
klubu „Nadšencov amatérskej cyklistiky“ a ostatní veřejnosti. Akce byla výborně organizována, každý účastník dostal pamětní odznak 
a účastnický diplom. Poděkování za dobrou organizace patří T.J. Dolní Újezd a starostovi br. Lipavskému. 
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Okolo Liptova 
 

Na pozvání slovenského klubu „Nadšencou amatérskej cyklistiky“ se zástupci naší 
župy zúčastnili cyklistické akce  „ Okolo Liptova“.  Jedenáct účastníků naší župy 

prožilo spoustu krásných zážitků v kouzelném prostředí slovenského Liptova. Tři 
cyklistické trasy v délce 25, 65 a 94 km absolvovali všichni a k tomu přidali mnoho 
překrásných výletů zajímavou krajinou. Přátelé ze Slovenska se naší skupině 
věnovali s obrovskou péčí a jejich vřelé projevy přátelství zanechaly mezi 

účastníky spousty dojmů. Za připomenutí stojí přijetí účastníků primátorem města 
Liptovský Mikuláš, který současně zajistil občerstvení a doprovod policejní eskorty 

při průjezdu městem, účast na slavnostech v horském skanzenu ve Vlkolinci, návštěva 
u slovenských Sokolů v sokolovně v Ružomberku, prohlídka nově rekonstruovaného kostela ve vesničce 
Martinčiek za doprovodu starosty obce a závěrečné vyhodnocení s přátelským závěrečným posezením včetně 
pohoštění ve sportovním areálu v obci Likávka pod hradem Likava, kterého se zúčastnil i starosta obce. 
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO 
 

 

 

 

 
 
 

Ležácká osada – 24. červen 1942 
První smuteční slavnosti v Ležákách se uskutečnily v červnu 1945 a zúčastnilo se jich na 80 tisíc lidí. Vedle československé 
a sovětské vlajky, zde nechyběly vlajky britská a USA. V pozdějších letech věc pro mnohé nepředstavitelná, teprve nyní 
po 70 letech znovu uskutečnitelná.  
O tom, jak jsou Ležáky uloženy v paměti lidí, více napověděla účast na pietní slavnosti k 70. výročí vypálení této osady, 
do které gestapo přišlo pro obyvatele, domy vypálilo, muže, ženy a děti zavraždilo. Jednou z nejdůležitějších věcí je to, že 
příběhy obětí nezůstaly zapomenuty.  
Byla krásná a slunná neděle 24. června 2012 a do ležáckého údolí se sešly stovky návštěvníků, aby uctily památku ležácké 
tragédie. V srdcích účastníků se jevila ta skutečnost, která vedla k opravdovému uvědomění si té doby a těch věcí, které 
byly zneužity německými okupanty v období heydrichiády.  

  
Ozdobou ležáckého pietního aktu byla mše celebrována arcibiskupem Dominikem Dukou a účast s projevem prezidenta 
republiky Václava Klause. Jejich slova vyjadřovala hlubokou úctu k obětem s nadějí, že se to nikdy nebude opakovat a 
nesmí se zapomenout. Naši krásnou českou hymnu zazpíval chlapecký sbor Boni pueri. Celého pietního aktu se zúčastnili 
politici z Česka, ze zahraničí a představitelé regionů. Co je však pozoruhodné?  Přišly vzdát úctu obětem nacistické 
pomsty všechny generace. Nikdo nelitoval, že se pietní vzpomínky zúčastnil. Lidé přišli dobrovolně s pocitem české 
národní hrdosti. Věnce a květinové dary byly položeny ke „Knize obětí“ a patřily jen těm se vzpomínkou na jejich 
utrpení. 

    



- 6 - 

 

 

ODBOR SPORTU 
 

K uctění památky přispěli svojí účastí i zástupci Župy Východočeské Pippichovy sestra Světlana Hoffmannová a bratři 
Vlastislav Pilař a Jiří Čáslavka. Sokolové v této hrůzostrašné době byli zapojeni do odbojové činnosti ve Východních 
Čechách. Hájili svá práva a uvědomění v bratrské a sesterské soužití. 
Uplynulo tedy 70 let, kdy se Ležáky zapsaly do historie našeho národa. Uctívejme památku všech obětí dlouhá léta a 
nechť XV. Všesokolský slet je tomu nápomocen. 

             Olin Bakeš 

 

 

Nazdar všem sportovním oddílům naší župy 

Prosím zašlete report (článek, foto) od oddílů, které se aktivně účastnily župních a ČOS oslav 150 let v pohybu. 

Všichni účastníci oslav obdrží body do vyhodnocení dotací pro rok 2012. 

 Pošlete prosím o reporty ze sletových soutěží pořádaných v naší župě, kdo je nepošle do 30 dnů po akci, nebo 

nás nebude informovat včas o termínu konání soutěže, tak neobdrží plný počet bodů v hodnocení pro dotace 

2012. 

Všechny pořadatele sletových župních soutěží žádám o vyúčtování akce a report (počet závodníků, 

mládež/dospělí, foto atd.), obdrželi jsme mimořádné prostředky na tyto akce ze VKPK. Pošlete nám do konce 

září Váš rozpočet a my Vás informujeme o možnostech jeho úhrady v rámci pravidel grantu VKPK a následně 

Vás požádáme o kopie dokladů. Sletové soutěže, které se ještě nekonaly a pošlete nám Váš předběžný rozpočet, 

tak zajistíme financování ze zdrojů ŽOS. Všechny sletové soutěže musí splnit pravidla dle pověření ŽOS, které 

jste již obdrželi. 

 

Předem děkuji. 

S pozdravem NAZDAR. 
Pavel Trunec 

e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu 

 
 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

T.J. SOKOL HOLICE 
  
Klub hist. kol Sokol Holice – Seriál MČR historických kol 

 

 
 

Brno - 25.5.2012 anglická míle v centru města 
Plášťová kola ženy :  Renata Valentová 4 místo 
   Anička Valentová ( 7 let ) 10 místo 
Vysoká kola muži :  Jiří Valenta 2 místo 
 

Brno 26.5.2012 kritérium na 15 km 
   Renata Valentová 1 místo 
   Jiří Valenta 1místo 
 

Velká Bíteš 24.6.2012 
Míle :    Renata Valentová 5 místo 
   Anička Valentová 14 místo 
   Jiří Valenta 2 místo 
 

Silniční závod:   Renata Valentová 2 místo  
   Jiří Valenta 1 místo 
 

 CELKOVÉ VÝSLEDKY MČR 
 Míle :    Renata Valentová 4 místo 
   Anička Valentová 9 místo 
   Jiří Valenta 2 místo 
 

Silnice :    Renata Valentová 2 místo 
    Jiří Valenta 1 místo 
 

Těší nás hlavně titul mistra republiky a zároveň porážka 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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čerstvého mistra světa Josefa Zimovčáka v silničním závodu 
vysokých kol. 
 

Další činnosti: Účast na akci Na kole dětem - jízda napříč 
bývalým československem na podporu dětské onkologie s 
Josefem Zimovčákem . 
 

Chystané akce:  Ždánický histopedál,  Hist. kola Holice, 
Biskupické kaléšek,  Sportlife Brno. 
 

 Valentovi 

 

 
 

 

 
 

J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
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Suverenita mladších žáků v soutěžích 2011/12, družstvo 

mladších žáků nepoznalo hořkost porážky jak v mistrovských 

zápasech krajského přeboru I. třídy, hraném společně 

s královéhradeckým krajem, tak na turnajích a Mistrovství ČR 

ČOS.  

Bilance celkově se odehrálo 36 zápasů z toho 24 mistrovských, 

6 turnajových a 6 na M-ČR ČOS – 36 vítězných a 0 porážek, 

když kluci prohráli pouze jediný set skóre setů 72:1 a skóre 

míčů 1 776: 871. 

Bilance umístění , 1. místo v K.P.I.třídy (pardubický, 

královehradecký kraj), 1.místo Mistrovství ČR ČOS. Celkem 5 

hráčů ( P. Štembírek, L. Vašina, R. Šulc, A. Král, Š. Chládek) 

se dostalo do širšího výběru pardubického kraje tzv. KCM 

(krajské centrum mládeže). Toto centrum vyhrálo turnaj krajů 

ČR (memoriál R. Myslíka) a stalo se tak nejlepším výběrem 

ČR, do závěrečné nominace se dostali a reprezentovali (R. Šulc, 

L. Vašina, A. Král).                          

Družstvo T.J.Sokol Česká Třebová II. a naše město 
reprezentovali:  
Petr Štembírek, Štěpán Chládek, Adam Král, Michal Cimfl, 
Lukáš Vašina, Radim Šulc, Tomáš Strnad, trenéry družstva 
byli: Lubomír Vašina, Miroslav Štorch a Martin Knížek. 
Nová sezona a nový tým, do nadcházející sezony přešli do vyšší 
věkové kategorie opory loňského týmu, P. Štembírek, A. Král, Š. 
Chládek a M. Cimfl.  I přesto, že se vytvořil tým nový  jsou cíle 
družstva opět ty nejvyšší a to obhájit všechna loňská prvenství. 
Hráči věkové kategorie 11 – 13 let, trénují dvakrát až třikrát 
týdně pod vedením trenérské dvojice Lubomír Vašina a  
Miroslav Štorch. 
 Družstvo T.J. Sokol Česká Třebová II.  a naše město budou 
v letošní sezoně reprezentovat:        Martin Blažek, Lukáš 
Vašina, Tomáš Olejár, Tomáš Strnad, Radim Šulc, Adam 
Olejár, Daniel Jaško, Vojtěch Tecl, Ondřej Batěk, Denis Žaba, 
Šimon Pecháček a Šimon Horáček. 

 
  
Vstup do nové sezony se na domácích hřištích vydařil, když 

si naši hráči přesvědčivě poradili se svými soupeři a byli lepší 

ve všech volejbalových činnostech. Na začátku sezony je 

kladen důraz především na základní činnosti a preciznost 

provedení a pokračujeme tak v trendu z prázdninových 

soustředění (kemp. oddílové soustředění).  V sobotním vstupu 

do soutěže K.P.I.třídy (hraje se opět společně 

s královehradeckým krajem) postupně družstvo porazilo a 

navázalo tak na loňskou úspěšnou sezonu: 

Slavii Hradec Králové 2:0 (25:3, 25:9), Sokol Česká Třebová 
(jmenovec bez II.) 2:0 (25:8, 25:9) a TJ Svitavy (asi největšího 
konkurenta v bojích o první místo) 2:0 (25:9,25:13).  
Družstvo T.J. Sokol Česká Třebová II. a město reprezentovali:                                                    
Tomáš Strnad, Lukáš Vašina, Denis Žaba, Daniel Jaško, Tomáš 
Olejár, Radim Šulc,Ondřej Batěk , Adam Olejár, chyběli: 
Martin Blažek, Vojta Tecl, Šimon Pecháček a Šimon Horáček. 

 

                                                                    Lubomír Vašina 
 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
 

Výkony podávané cvičenci na XV. Všesokolském sletu se sice 
nedají srovnat s výkony sportovců na Olympijských hrách, 
zato prožité zážitky jsou srovnatelné. Cvičitelky T.J. Sokol 
Pardubice I, které nacvičovaly sletové skladby, se 
v následujícím textu s vámi chtějí podělit o svoje pocity. 

Sletová skladba DÁVEJ BER byla  určena pro starší 
žactvo. „Jako vedoucí nácviku jsem domýšlela potíže 
s nácvikem, protože v naší jednotě cvičí společně v jedné 
hodině mladší i starší žákyně a rovněž v mužské části také cvičí 
všichni dohromady. Z těchto důvodů byla skladba u nás pojata 
pro žactvo bez rozdílu věku.“, říká Vl. Avramovová.  

S nácvikem začínalo 24 děvčat a 13 chlapců. Postupem 
času začali cvičenci z různých důvodů odpadat, a tak nastala 
honička na náhradníky. Postupně se značky zase zaplnily a 
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vedle sebe začali nacvičovat cvičenci od 7 let do 44let (včetně 4 
cvičitelek). Jaké bylo naše překvapení na sletu v Praze, když  při 
první secvičné jsme zjistili, že choreografický čtverec za námi je 
celý složený ze samých fousatých „starších žáků“ a dříve 

narozených „žákyň“.  
Skladba se dětem líbila, i když byla poměrně 

choreograficky náročná. Náš župní celek, jehož většinu tvořil 
Sokol Pardubice, byl díky nejdříve utvořenému celku postaven 
přímo před hlavní tribunu do prvních řad. Všichni na sobě cítili 
tíhu odpovědnosti, protože tuto část hřiště nejčastěji zabírala 
televize ve svém přenosu, a tak se snažili o co nejlepší 
výsledek. Protože byli zapojeni i do závěru prvního i druhého 
programu, zkouška stíhala zkoušku, někdy i přes půlnoc. 
Výsledek ale stál za to.   

Jako divákovi na tribuně mne jejich cvičení, jejich 
maximální snaha vše zacvičit správně, jejich ukázněnost a jejich 
fandění při cvičení jiných skladeb dojalo k slzám. Popsat slovy 
se nedá zdaleka všechno - emoce, prožitky. V každém případě 
pobytem na sletu  děti  pěkně „nasákly“ sokolstvím.   

Cvičenka Barbora Hrdinová: Na sletu se mi moc líbilo a 
zážitků mám asi mnoho, např. návštěva Chrámu sv. Víta. I když 
jsem už tyto památky viděla mockrát, moc se mi to líbilo a 
hlavně se super partou, která tam byla. Taky se mi líbilo a 
bavilo na prvním večerním vystoupení udělání krásného 
sluníčka ze stuh. Z dálky, co jsem viděla na internetu, to 
vypadalo moc hezky. Škoda, že slet je jen jednou za 6 let, ale i 
přesto bych za 6 let jela znovu. 

Cvičení předškolních dětí ve sletové skladbě ČLOVĚČE 
NEZLOB SE v naší jednotě podporovala početná skupina rodičů, 
kteří nás provázeli během všech cvičení. Při účasti 32 dětí to 
bylo přes 60 dospělých, z nichž většina neměla žádnou 
představu o cvičení jejich ratolestí. 

Společně s námi absolvovali první vystoupení v 
Nasavrkách, kde nám ochotné rodičovské ruce držely pláštěnky 
a pomáhaly s oblečením. Toto cvičení bylo pro děti velkou 
zkouškou, neboť poprvé stály na venkovním hřišti spolu 
s dalšími celky z jiných jednot a za poměrně nepříznivého 
počasí. Velký skok se uskutečnil v Hradci Králové, kde už děti 
cvičily k velkému údivu rodičů samostatně na značce, dařilo se 
jim držet správný  útvar i přesuny,  cvičit dobře podle hudby, a 
to vše na veliké ploše. Rodiče byli upřímně překvapeni, jak 

hezká je skladba v podání jejich dětí. V podobném duchu bylo i 
vystoupení v Pardubicích - jen rodičů a prarodičů přibylo. 
Většina z nich nikdy neviděla sletové vystoupení a cvičení i 
nástupy je nadchly. 

         Vystoupení v Praze byl bonbónek a nikdo nelitoval. 
Rodiče si na tribuně užili vystoupení 8 dětí z naší jednoty a děti 
samotné cvičily jako zkušení sokolíci. Po potlesku jsme se dívali 
na ostatní skladby a těšili se s dětmi na reakci rodičů. Zážitky se 
pak probíraly v autobuse ještě celou cestu domů. 
Během všech vystoupení došlo k několika nevídaným věcem: 
všechny děti byly neuvěřitelně hodné, nikdo neztratil batůžek 
ani se neztratil sám. Cvičení byla povedená, rodiče nadšeni, co 
víc si přát? Jedině snad, abychom si vše mohli za 6 let znovu 
zopakovat. 

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN - skladba pro starší ročníky. V 
našich řadách však cvičily i mladší ročníky od nás i ze zahraničí, 
protože skladba měla příjemnou muziku z nestárnoucích filmů 
a dobrou choreografii díky sestrám Kocmichovým. 

Praha kouzelná, krásná, neopakovatelná, tak jako naše 
účast a zážitky na XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU. Nejsilněji jsme 
prožívali vystoupení v I. programu ve čtvrtek večer za silného 
deště a klikatících se blesků nad stadionem. Nikdy jsme 
skladbu nezacvičili tak dobře a procítěně. Tribuny nám fandily 
a potleskem oceňovaly naši statečnost, obětavost a 
optimismus. Nebyla na nás nit suchá, ale ten pocit štěstí a 
radosti byl nezapomenutelný. Kdo tu atmosféru nezažil, 
neuvěří. Kdo o SOKOLU pochybuje, vzkazujeme BYLI JSME A 
BUDEM!!! 
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ČESKÁ SUITA - nácviku za naši župu se zúčastnilo 72 cvičenek 
ze 6 jednot – Sokol Pardubice, Česká Třebová, Letohrad, 
Litomyšl, Hnátnice, Choceň. 

První dojem ze skladby, když jsme poprvé uslyšely 
hudbu, nebyl nejlepší. Musely jsme se seznámit s těžkou 
hudbou A. Dvořáka, ale s přibývajícími hodinami nácviku jsme ji 
začaly chápat čím dál více a oblíbily si ji. Nácvik provázely různé 
trampoty, z nichž nejhorší byla zlomenina v kotníku, kdy 
cvičence byla sádra sundána začátkem května. Ale na župním 
sletu v Pardubicích již její značka prázdná nebyla. Sice ošidila 
poskoky, ale neznalý divák to ani nepostřehnul.  

Takže vše nakonec dobře dopadlo a všechny, které jsme 
v říjnu s nácvikem na slet začaly, jsme nakonec na trávníku v 
Synot Tip aréně stály. Po všechny dny zkoušek bylo příjemné 
letní počasí, a tak jsme si pěkně užívaly nejen zkoušky, ale i 
různé doplňkové aktivity – slavnostní večer Sokol Gala, výlety 
po Praze, na Vyšehrad, na Bílou horu, do starého města 
pražského ba i do Království železnic. 

 
 

 
Ve čtvrtek odpoledne jsme se všechny načesaly, 

slavnostně naladily……a večer vyrazily do bouřky a vytrvalého 
lijáku, který poctivě zkrápěl slavnostní zahájení.  My z České 
suity jsme nastupovaly už po dešti, ale bylo velmi dobře vidět, 

které ženy už tančily ve skladbě „Jen pro ten dnešní den“, jejíž 
cvičenci tvořili čestnou stráž při slavnostním zahájení. 

Ale ani toto nesnížilo naše odhodlání a chuť předvést 
naši skladbu co nejlépe. Dokonce i ten krásný, choreograficky 
náročný nástup, který se nám při zkouškách ne a ne podařit, 
klapnul do puntíku. No a v pátečním odpoledni nás už na 
sluncem zalitou plochu opět přivádělo pět moderních 
gymnastek svým krásným baletním vystoupením a roztančilo 
1700 žen ve fialových sukních. Diváci tleskali, spontánně 
hvízdali, nadšeně volali…a my ženy- cvičenky České suity jsme 
po skončení polkly slzičky dojetí a rozjížděly se do svých 
domovů s dobrým pocitem a s nadějí, že se zase příště při 
sletovém vystoupení sejdeme. 
 
  Skladba MUZIKANTOVA PÍSNIČKA- skladba pro rodiče 
s dětmi.  

Skladba byla pro rodiče fyzicky trochu náročná, zvlášť 
když cvičili s většími dětmi, neboť rodiče museli děti vyhazovat 
do vzduchu či s nimi dělat jiné akrobatické kousky. Nebylo 
jednoduché děti zkorigovat, aby si skladbu pamatovaly a 
zacvičily ji celou. Povedlo se jim to ale na jedničku. 

Jako náčiní byly využity různé pomůcky pro plaváčky 
začátečníky, takže i toto vystoupení mělo velký úspěch. I rodiče 
se mohli vyžít ve svých krokových variacích.  
 

V.Avramovová, N.Kárníková, A.Dušková, J.Nečesaná, 
L.Lišková, L.Pařízková 

 

T.J. SOKOL ŽAMBERK 
 

Župní přebor Východočeské župy Pippichovy ve stolním 
tenisu 
 
   V Žamberku se uskutečnil ve dnech 7. a 8.září 2012 noční 
turnaj ve stolním tenisu registrovaných hráčů Župní 
přebor Východočeské župy Pippichovy, kterého se mohli 
zúčastnit i  hráči  neorganizovaní v ČOS. Turnaje, který 
začínal v pátek v 20:00 a skončil v sobotu v 2:00  hod,  se 
zúčastnilo 30 hráčů z Ústí nad Orlicí,  Brna, Hylvát, Líšnice,  
Králík, Kostelce nad Orlicí, Mostku, Hnátnice, Žamberka a 
z polského Miedzylesie.   Nejprve se hrálo ve skupinách a 
nejlepších 16 postoupilo do vyřazovací části. Celkem bylo 
odehráno 90 zápasů na 3 vítězné sety. 
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Konečné pořadí turnaje: 
1.Mateusz Dubik (Miedzylesie)    2.Vojtěch Kaplan (Ústí)    
3.Arkadiusz Chzszczanowicz (Miedzylesie)  4.Jan Týče 
(Brno)   5.Jana Svojanovská (Hylváty)   6.Miroslav Hnilica 
(Brno)  7.Michal Schreiber (Líšnice)   8.Tomáš Doležal (Ústí)   
9.Bogdan Zadorožny (Králíky)  10.Jan Brökl (Žamberk)   
11.Martin Bolehovský (Kostelec)   12.Radek Hrubý (Mostek)  
13.Libor Hubálek (Hnátnice)   14.Jakub Žák (Žamberk)    
15.Josef Kladivo (Žamberk)   16.Josef Duben (Žamberk) 

 

 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
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T.J. SOKOL SVRATOUCH 
 

          
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ARABELA TEAM na Setkání rodáků ve Svratouchu. 
 

V rámci Setkání rodáků obce Svratouch, které 
proběhlo ve dnech 3. až 5. srpna při příležitosti 620. 
výročí založení obce, se uskutečnilo v neděli 5. srpna na 
hřišti místního oddílu kopané přátelské utkání mezi 
bývalými hráči Sokola Svratouch a teamem ARABELA 
složeného z našich populárních herců a zpěváků.  

Celým programem provázel producent 
ARABELY ing. Jiří Rámeš. Utkání v kopané komentoval 
herec a kaskadér Zdeněk Srstka.  

V úvodu přivítal přítomné jednatel T. J. Sokol 
Svratouch Miloslav Bureš, který mimo jiné připomněl 
letošní 150. výročí založení SOKOLA. Z hostů přivítal 
starostu Svratouchu pana Jiřího Sochu a zvláště pak 
trenéra našich rychlobruslařů Petra Nováka, který je také 
místní rodák a dalšího rodáka Františka Mládka, 
současného starostu Svratky a bývalého hráče 
Svratouchu. 

Následující program potom probíhal v režii 
ARABELY, která nastoupila k utkání v sestavě: Rámeš 
JIŘÍ – producent ARABELY, Petr Vojnar – herec, 
moderátor, Kamil Emanuel Gott – zpěvák, Jaroslav 
Sypal – herec, Pavel kožíšek – kouzelník, Libor Petrů – 
imitátor a herec Michal Guliáš. Sestavu doplnil Petr 
Novák – trenér rychlobruslařů. 

V mužstvu Svratouchu se střídali Vašek Králík, 
Mirek Kyncl, Pavel Matoušek, Martin Kaštánek, Jan 
Vojta, Jan Kaplan, Ladislav Vrabec, Josef Gajdoš, Mirek 
Šiller, ing. Petr Sádovský a František Mládek.  

Rozhodčím zápasu byl Miroslav Kučera. 
V rámci celého programu předvedla místní 

děvčata pod vedením sester Kampových ukázku 
aerobiku a ženy za vedení Kristýny Uchytilové zatančili 
ZUMBU. Součástí programu bylo i utkání v kopané 
mladších žáků Svratouchu a Svratky, v jehož úvodu 
předal Petr Novák peněžní dar místním mladším žákům. 
Pro děti byl k dispozici skákací hrad, který sponzorsky 
zapůjčila Českomoravská stavební spořitelna. 
K zakoupení byly losy, na které bylo možné vyhrát ceny 
věnované sponzory.  

 

 
 

 
Všem přítomným se velice líbilo kulturní 

vystoupení členů ARABELY, které následovalo po 
fotbalovém utkání. 

K dispozici bylo samozřejmě i občerstvení, a 
protože i počasí se vydařilo, vystřídalo se v  průběhu 
celé akce na hřišti téměř 450 diváků. 

Na závěr poděkoval starosta T. J. Sokol 
Svratouch Petr Straka všem sponzorům a všem, kteří se 
na této akci podíleli. 

      
  Miloslav Bureš 

 jednatel T. J. Sokol Svratouch 
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VZDĚLAVATEL 
 

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. 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. 5. 10. 1938 abdikoval a odejel do 

Londýna. Během 2. světové války byl v čele čs. zahraničního odboje. V květnu 1948 odmítl podepsat 

„lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7. 6. 1948 abdikoval a 3. 9. 1948 zemřel.  
 

ing Radomil Adámek 

 

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 11. 10. 2012 
 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 

 

 


