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Sokolská župa přeje  
všem svým jednotám a jejím členům úspěšný rok 2011 

 

 
 

 

S novým rokem nás čeká opět nová práce, avšak bohuţel za horších ekonomických podmínek. 

Vzhledem k tomu, ţe máme avizován velmi omezený přístup k finančním prostředkům, musí 

ţupa zavést úsporná opatření, a to na všech úrovních. Byla přijata následující opatření jako je 

sníţení pracovních úvazků v ţupní kanceláři, uvolnění kanceláře tajemníka ţupy, omezení 

materiálových nákladů, nákladů na cestovné, nákladů na odměny dobrovolných pracovníků, 

nákladů na energetické výdaje, nákladů na telefonické spojení a další.  

 

Jednou z velkých poloţek jsou náklady, které vznikají urgencemi včas nedodaných 

poţadovaných výkazů a vyplněných tiskopisů, které vyplývají z legislativy našeho státu, jsou 

povinné a musí být odevzdány kaţdou jednotou v předepsaném formátu a termínu na ţupu 

k dalšímu zpracování. Propříště nebudeme moci tyto urgence provádět telefonicky, ale pouze 

v elektronické podobě. Současně veškeré tiskopisy nebudou rozesílány jednotám poštou, ale 

pouze v elektronické podobě a dále budou vyvěšeny pro potřeby jednot na ţupních webových 

stránkách (www.zupa-pippichova.eu). 
 

 Ţádáme proto jednoty a jejich odpovědné zástupce, aby se ke zpracování stavěli 

zodpovědně a předepsané řádně vyplněné doklady zpracovali a odevzdali včas. Nedodrţení 

závazných termínů odevzdání uvedené agendy má velmi nepříznivý vliv na financování ţupy 

a potaţmo i tělocvičných jednot, coţ v této finančně sloţité době můţe mít velmi nepříjemné 

následky.   

 

Pro informaci přikládáme : 

 

POKYNY KE STATISTICKÝM VÝKAZŮM 
 

Všem sokolským jednotám zasíláme 
 
1. Statistický výkaz základních údajů a členské základny  pro jednotu k 1.1.2011. 

Tento statistický výkaz je nutno odevzdat na ţupu  

do 15.března 2011 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 
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v papírové podobě podepsané statutárními zástupci a v elektronické podobě doloţené 
rodnými čísly za jednotu. Sumář musí souhlasit s evidencí členů   s rodnými čísly a   měl by 

souhlasit s počtem odebraných a zaplacených spolkových členských známek ČOS v jednotě. 
 

2. Statistický výkaz náčelnictva s průvodním dopisem, který se odevzdá na ţupu  

do 31.ledna 2011 

 

3.  Statistický výkaz odboru sportu s průvodním dopisem – termín odevzdání  

do 31.ledna 2011 
 
4. Statistický výkaz vzdělavatelského odboru – termín odevzdání  

do 15.března 2011 

 
      Pozn.: 

 Ve statistickém listu základních údajů o T.J. kolonky „Osvědčení o registraci…“ vyplňují jen 

nově vzniklé jednoty. 
 Pro vaši informaci zasíláme kódy sportů, které se jiţ dříve pouţívaly k seznamům rodných 

čísel. 
Způsob zpracování účetních výkazů za rok 2010 bude upřesněn během měsíce ledna 
2011 

                                                                                                                  Miroslav Lebduška 

                                                                                                       tajemník župy 

 

Pokud se týká účetních výkazů za rok 2010, dochází ke změně. T.J.budou 
odevzdávat na ţupu pouze kopii daňového přiznání, které odevzdávají 

příslušnému Finančnímu úřadu.  
 

Termín odevzdání na ţupu je 15.3.2011. 
 

Součástí tohoto daň.přiznání jsou tiskopisy výkaz zisku a ztrát a rozvaha. Tiskopisy výkazů zisku a ztrát 

a rozvahy budou ke staţení na webových stránkách ţupy. Případné potřebné kontroly budou prováděny 

přímo na jednotách. 

 

 Byly splněny termíny předání vyúčtovaných dotací ( z Pard.kraje 31.12.2010 a MF, 
MŠMT a ČOS 8.1.2011). Na základě předaných vyúčtování dotací proběhla kontrola z ČOS.  

Poděkování patří všem jednotám, které doloţily vyúčtování včas a v pořádku. 
 

 Ţádáme jednoty, aby oznámily na ţupu a současně svému patronovi  termín 
konání valné hromady jednoty, následně je nutné zaslat na ţupu zápis z valné 
hromady T.J. 

 

 Na ţupě jsou k dispozici členské známky na  rok 2011 
 v hodnotě 100,- a 300,- Kč.   
 Sletové známky jsou v tisku a budou k dispozici v druhé 

polovině února 2011. 
 

 Byla zřízena nová e-mailová adresa ţupního zdravotníka  na  ses.Annu Dvořákovou 
         ( zdravotnik@zupa-pippichova.eu). 

 
 T.J.Sokol Chotyně zaslal poděkování za poskytnutý příspěvek na likvidaci škod po 
povodních. 
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ZNOVU OPAKUJEME: 

1. řádné zasedání výboru ČOS dne 27. listopadu 2010 schválilo změnu v kategorizaci   plátců členských 

spolkových známek, a to:  

 

a)    členské spolkové známky ve výši 100,- Kč pro děti a mládeţ do 18 let včetně a pro seniory 

starší 65 let včetně 

  

b)     300,- Kč pro ostatní dospělé členy ČOS  

 

2. výbor ČOS schválil dále vydání jubilejní spolkové členské známky v ceně 50,- Kč jako dobrovolnou pro 

všechny členy v letech 2011 a 2012, a to pro kaţdý jednotlivý rok  

 

   70% z výnosu prodeje jubilejních známek náleţí do rozpočtu ústředních orgánů na podporu oslav  

    30% z výnosu zůstává sokolským ţupám  

 

 
Dne 15. 1. 2011 se konalo mimořádné zasedání Předsednictva ČOS, které se zabývalo 

situací v SAZCE a.s.. Uvádíme doslovný opis ze zápisu z jednání P ČOS. 
 

Br. starosta okomentoval 4 předloţené varianty investorů (část materiálů byla rozeslána členům         

P ČOS a část předloţena před započetím jednání P ČOS) : 
 

A/ E-INVEST, a.s. 
B/ Penta Investments Limited, o.s. 

C/ SYNOT W, a.s. 

D/ p. R. Vítek 
 

po rozsáhlé několikahodinové diskuzi byla přijata následující usnesení : 
 

 prohlášení pro tisk 
 

Usn.: 161/7  

P ČOS v rámci své kompetence, v souladu s platnými stanovami ČOS, přijalo na základě nových 

skutečností a nabídek investorů následující : 

 

Předsednictvo České obce sokolské : 

- doporučuje umoţnit kapitálový vstup silného investora do SAZKA, a.s., který by řešil    

  dlouhodobé problémy SAZKA, a.s. s tím, ţe upřednostňuje zachování stávající vlastnické    

  struktury, 

- bude odborně analyzovat nabídky všech finančních investorů, 

- zahájí jednání s ostatními minoritními akcionáři SAZKA, a.s. k řešení stávající situace         

  v SAZKA, a.s. 

 

Hlasování:   jednomyslně schváleno    
 

 usnesení pro sokolské hnutí  
 

Usn.: 162/7  

P ČOS v rámci své kompetence, v souladu s platnými stanovami ČOS, přijalo na základě nových 

skutečností a nabídek investorů následující : 

 

Předsednictvo České obce sokolské : 

- doporučuje umoţnit kapitálový vstup silného investora do SAZKA, a.s., který by řešil    

  dlouhodobé problémy SAZKA, a.s. s tím, ţe upřednostňuje zachování stávající vlastnické    

INFORMACE Z ČOS 
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

 

INFORMACE Z VŠESPORT.KOLEGIA PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

  struktury, 

- bude odborně analyzovat nabídky všech finančních investorů, 

- zahájí jednání s ostatními minoritními akcionáři SAZKA, a.s. k řešení stávající situace v  

  SAZKA, a.s. 

 

P ČOS ukládá svým zástupcům v orgánech SAZKA, a.s. : 

- prosadit razantní úspory v činnosti společnosti SAZKA, a.s. vč. prodeje zbytných majetků   

  a omezení neproduktivních aktivit s cílem zvýšit výtěţek společnosti k pouţití na veřejně   

  prospěšnou činnost akcionářů, 

- podniknout kroky k dopracování restrukturalizačního plánu společnosti, vč. řešení změny  

  vlastnictví O2 arény a optimalizace dluhové sluţby a předloţit tento plán akcionářům v   

  nejkratší moţné době.  

 

Hlasování:   jednomyslně schváleno  

 

 

 

 

 

Na Ministerstvu vnitra byly zaregistrovány stanovy Všesportovního kolegia Pardubického kraje, jehoţ 

ambicí je jednotný postup v jednáních s orgány Pardubického kraje a být poradním orgánem hejtmana 

Pardubického kraje. Členy kolegia jsou:  

 Český svaz tělesné výchovy 

 Sokolská ţupa Východočeská – Pippichova 

 Klub českých turistů 

 Pardubická krajská asociace Sport pro všechny 

 Asociace školních sportovních klubů 

 Český střelecký svaz 

 Autoklub České republiky 

 Sdruţení sportovních svazů 

 Orel 

 Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJ SK) 

 

Předsedou byl zvolen Václav Shejbal – ČSTV, místopředsedou Miroslav Lebduška – ČOS a dalším 

místopředsedou  Vlastimil Škvára – KČT. 

 

V prosinci zástupce Všesport.kolegia přijala na jednání paní radní Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová 

a vyjádřila podporu sportu a volnočasovým aktivitám, které povaţuje v této rizikové době za zásluţné 

aktivity v rozvoji mladé generace. Současně doporučila jednání s hejtmanem Pardubického kraje. 
 

17.1.2011 proběhla schůzka předsedy V. Shejbala a místopředsedů M. Lebdušky a V. Škváry u 

hejtmana Pardub. kraje Mgr. Radko Martínka. Po základní informaci zástupců Všesport.kolegia hejtman 

jeho zřízení uvítal, vyjádřil podporu sportovním hnutím a přislíbil v rámci fin. moţností současného 

omezeného rozpočtu poskytnutí oboustranně přijatelné pomoci. Jednání bylo konstruktivní a neslo se v 

duchu porozumění. Všesport.kolegium si postoje pana hejtmana váţí.  

 

 
 

 

 

Váţení bratři a sestry, 
 

dovolte nám pozdravit Vás v novém roce. 

V roce, kdy nás čeká příprava na nácvik 
skladeb na 15. všesokolský slet. Doufáme, 

ţe se zúčastníte v co největším počtu, 
abychom dobře reprezentovali naší ţupu. 

První seznámení se skladbami začíná 30. 1. 
2011 na srazu ml. ţen, dorostenek, AE a RG 
v Pardubicích. Dále na srazu ţen, muţů a 

seniorů v České Třebové dne 12. 2. 2011 a 
na srazu R+D, PD a ţactva 20. 2. 2011 
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ODBOR SPORTU 
 

v Pardubicích. Na všech těchto srazech 
budou skladby promítnuty. 

Chceme poděkovat všem, kteří zaslali včas 
hodnocení jednot ve všestrannosti, bohuţel, 

ze 71 jednot nám dotazník zaslalo pouze 30 
jednot. Formulář je moţno stáhnout na 
webových stránkách ţupy. 

Připravuje se sletová štafeta, která oproti 
minule, bude probíhat opačným směrem, to 

znamená, ţe jsou připravovány trasy ze 
vzdálených měst naší republiky a budou se 
sbíhat v Praze. Prosíme jednoty, které by 

měli zájem se zúčastnit, aby se přihlásili 
emailem na adresu   

 
nacelnik@zupa-pippichova.eu. 

 
Štafeta bude začínat 23. 9. 2011 ve 
výchozích městech, přes naši ţupu přejede 

v sobotu 24. 9. a skončí v neděli v Praze. 
Podrobné informace opět můţete sledovat na 

našich ţupních webových stránkách. 
Těšíme se na setkání buď na ţupních 
srazech, nebo na různých soutěţích. 

Náčelnictvo 
                      

 

 
 
 
 
 

 

Pokyny a registrace sportovních oddílů na 

rok 2011 byly rozeslány e-mailem všem 

předsedům sportovních oddílů a do všech 

T.J. 

Formuláře a pokyny jsou zveřejněny na 

ţupním webu. 
 

Pavel Trunec, předseda ŽOS 
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu 

 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 
 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
 

Sokolský ples v Dolním Újezdě 
 

15. ledna pořádali  sokolové v Újezdě jiţ tradiční 

Sokolský ples.  Na uvítanou byla starostou br. M. 

Lipavským podávána slivovička a dámy byly 

obdarovány překrásnou růţičkou.   

 
Odměňování úspěšných sportovců na plese 

 Bohatý program zahájil předtančením TANEČNÍ 

SOUBOR FRIENDS LITOMYŠL.  

Součástí programu bylo i vystoupení nejmladších 

členů fotbalové a volejbalové školičky a vyhlášení 

nejlepších sportovců, ocenění úspěšných trenérů a 

vyznamenání br. Vladimíra Bise bronzovou 

medilí  JUDr. Karla Pippicha, kterou mu předali 

br. Lebduška – tajemník ţupy a starosta 

újezdského SOKOLA br. Lipavský. 

 

Spartakiádní skladba Odkvetlá poupata na hudbo 

Michala Davida v podání újezdských sokolíků 

 

mailto:nacelnik@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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V dalších vydařených vstupech bylo moţné spatřit 

Taneční klub STARLET Brno - Dominiku 

Tapšíkovou s Pavlem Mikou a TS FRIENDS. 

Před půlnocí byla vylosována velmi bohatá 

tombola. Velké ovace sklidila „Tradiční půlnoční 

ŠOU“, tentokrát na spartakiádní téma  „Odkvetlá 

POUPATA“ v podání jiţ nemálo odkvetlých poupat 

místních sokolů.  

Vytančené kalorie bylo moţné doplnit výbornou 

zvěřinovou kuchyní za lidové ceny. Vyprodáno 

bylo do posledního místa. Závěrem lze říci, ţe 

spokojenost návštěvníků byla veliká a ples se 

vydařil. 
MLe 

 

 T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
  
Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
 

Za velkého zájmu veřejnosti pořádali sokolové 

v Úhřetické Lhotě vánoční turnaj ve stolním tenisu 

o „ POHÁR STAROSTY SOKOLA“. 

 
Akce byla doplněna doprovodným programem 

kreslení dětí a mládeţe na vánoční téma.  

V turnajovém klání si dobře vedli br. Jakub Endl 

a ses.Radka Sejpková. 

Závěrem ceny vítězům předal starosta T.J. 

br.Pavel Sejpka. 

  
Kresby těch nejmenších 

       
Pavel Hájek, jednatel T.J. 

 

 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 

  

Festival minivolejbalu v Nymburce. 
    

Ve dnech 27.12. - 28. 12. 2010 se 

volejbalový oddíl T.J.Sokol Česká 

Třebová zúčastnil volejbalového 

turnaje (festivalu) v Nymburce. 

V rámci festivalu minivolejbalu se 

uskuteční ještě další tři turnaje, 

v Karlových Varech, Praze a opět v Karlových 

Varech v termínu, kdy zde bude v září 2011 

probíhat ME ve volejbale muţů. 

 
 Nymburského turnaje se zúčastnilo kolem 200 

druţstev, která byla rozdělena do pěti kategorií. 

Oddíl, který přihlásil druţstvo do kaţdé kategorie, 

nemusel platit vklad do turnaje a ještě byl takový 

oddíl upřednostněn při přihlášení do turnaje - 

kapacita turnaje byla omezená. První den byla 

druţstva rozlosována do kvalifikačních skupin a 

podle těchto výsledků pak byla druţstva rozdělena 

do skupin druhý den, kdy se hrálo o ceny a pořadí. 

První den se našim druţstvům poměrně dařilo, 

mimo ţlutého druţstva, které svoji skupinu 

vyhrálo, obsadila druţstva střed sedmičlené 

skupiny. V dnešní části turnaje podali všichni hráči 

kvalitnější výkon neţ v pondělí a to se projevilo na 

celkových výsledcích v jednotlivých kategoriích. 
 

7. místo - ţluté druţstvo (1. - 2. třída) - Vladimír 

Hruška, Nikola Hyláková 
 

12. místo - oranţové druţstvo (2. - 3. třída) - 

Michal Bělka, Petr Blaško, Šárka Dvořáková 
 

15. místo - červené druţstvo (4. - 5. třída) - 

Adéla Říhová, Veronika Koubová, Natálie Kubátová 
 

3. místo - zelené druţstvo (5. - 6. třída) - Jan 

Kadlec, Václav Hubáček, Vladimír Skřivánek, Filip 

Sejkora 

 

3. místo - modré druţstvo (6. - 7. třída)-Anička 

Kvasničková, Kristýna Bělková, Gabriela Kvapilová 
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V turnaji nešlo ani tak o výsledky a pořadí, ale o 

to, aby si děti hru uţili a měli z ní potěšení a to se 

u našich druţstev podařilo. Účast na turnaji by 

nebyla moţná bez podpory rodičů a trenérů- 

Markéty Bělkové, Pavly Šimkové, Milana Kebrleho, 

Petra Blaška, Mirka Dvořáka a SK Geodézie Česká 

Třebová. 
Michal Kadlec  

 

  

T.J. SOKOL LUKAVICE U LETOHRADU 

 

Otevírání nové sokolovny  
 

         

 
Jako voda uběhlo 9 měsíců a starou sokolovnu 

vystřídá nová. Zveme Vás na její slavnostní 

otevření, které se bude konat za přítomnosti 

hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 

Martínka a dalších vzácných hostů  

 

v pátek 21. ledna 2011 od 15,00 hod. 

 

s tímto programem: 

15,00 - zahájení, přestřiţení pásky, prohlídka 

           objektu  

15,45 - Dechová harmonie Letohrad 

17,00 - sportovně-kulturní vloţka T.J. Sokol 

           Lukavice  

17,10 - maţoretky ZŠ Lukavice 

17,25 - taneční vystoupení SVČ Animo 

17,35 - ukázka společenských tanců TK Letohrad 

18,00 - exhibice ve stolním tenise mezi 

            M.Orlowskim a J.Panským 

19,30 - QUEEN revival by Princess 

21,00 - sportovně-kulturní vloţka T.J. Sokol 

           Lukavice  

21,10 - La Muzica - 100% ţivá kapela, hraje  

            k  tanci a poslechu 

  

Občerstvení zajištěno - vstup zdarma 
 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE  
 

  
                           

T.J. SOKOL NASAVRKY 
 

soKOLNÍ VÝLET KOLEM, 

tentokrát krajem starých Keltů. 

 

Akce bude probíhat ve dnech 8.-10.července 

2011, přičemţ vlastní výlet proběhne 9.července 

2011. Po minulých velmi zdařilých ročnících 

počítáme s tím, ţe i tento ročník  bude akcí 

vydařenou. Zveme cyklisty i pěší turisty všech 

věkových kategorií na dobrou zábavu, sportovní a 

kulturní vyţití do Nasavrk. Pozvánka bude zaslána 

i Klubu nadšencov amatérskej cyklistiky ze 

slovenské Likávky.  

 
 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 

 

Prodaná nevěsta 
Slatiňany sokolovna 
12. 2. 2011 od 14.00 a 18.00 hod 
 

Pardubice Hronovická 
18.00 hod 

………………………………………………………… 
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Po úspěšném a akcemi nabitém roku se slatiňanští 

pouštějí do další práce. 12. února budou v 

sokolovně dávat Smetanovu Prodanou nevěstu, 

o které se psalo v prosincovém čísle zpravodaje. 

Činnost oddílů doplňují společné akce. Největším 

podnikem bude turisticko-kulturní akce,  

 

„CESTA NA BÁRU“ 
 

Na 21. května, předvečer „Slatiňanského 

pozastavení“ sokolové připravují pro veškerou 

veřejnost dvě cyklistické trasy a dvě trasy pro pěší  

krásným slatiňanským okolím za spolupráce 

dalších organizací a podniků doplněné sportovními 

ukázkami soutěţemi a kulturně společenským 

programem. Akce bude zakončena předáním 

účastnických diplomů, společnou veselicí s hudbou 

a opékaným čuníkem. 

 
Hana Hanušová 

 

 

                            

T.J. SOKOL CHROUSTOVICE 
 

 

 

 

Po krátké nemoci v neděli 16. ledna 2011 

navţdy opustil naše řady dlouhodobý 

starosta tělocvičné jednoty bratr 

 

Pavel Rejman 
 

Rozloučení proběhne v pátek 21. ledna 2011 

ve 14.00 hodin v chrámu Páně sv. Jakuba 

v Chroustovicích. 

 

Chroustovický Sokol ztrácí bratra a kamaráda 

na kterého se nezapomíná. 

 
T.J. Sokol Chroustovice 

 

 

 
 

                            

T.J. SOKOL LUKAVICE 
 
 

           Rozloučení s  

          Jaroslavem Pilařem 
 
  24.prosince 2010 nás zaskočila  

                    smutná zpráva o úmrtí bratra  

                    Jaroslava Pilaře, který zemřel ve 

věku 88 let. Od dětských let se aktivně zapojil do 

Tělocvičné jednoty v Lukavici a ideálům 

sokolského hnutí zůstal věrný do posledních chvil.  

Pravidelně nacvičoval na slety a spartakiády, 

kterých se osobně účastnil. Z jeho aktivity stojí za 

připomenutí organizování zábav na letním parketu 

nebo ochotnického divadla, kterým s kamarádem 

Jardou Králem dali vţdy vše.  

Léta Sokol vedl jako předseda a po sametové 

revoluci se jako starosta zaslouţil o návrat naší 

jednoty do ČOS. Po ukončení této funkce dále 

pracoval ve výboru T.J.Sokola jako kronikář 

podílel se na organizaci běhu „O LUKAVICKÝ 

KAHAN“. Jeho velkým snem byla stavba sokolovny 

v Lukavici, která se ovšem nerealizovala a zůstala 

jen na plánech. Zasadil se o rekonstrukci 

tělocvičny u Kopeckých, kde se obnovilo cvičení 

dětí a dospělých. 

U příleţitosti svých 80. narozenin převzal bronzový 

odznak Miroslava Tyrše za celoţivotní práci, 

věnovanou sokolskému hnutí.  

Poslední rozloučení se konalo 5.ledna v Chrudimi,  

poslední „Nazdar“ bylo jen drobným poděkováním 

za jeho práci, kterou pro Sokol udělal, ale také za 

jeho příkladný vztah k sokolským myšlenkám.  

 

Čest Tvé památce, bratře Jaroslave. 

 

Touto cestou chci poděkovat sestrám a bratrům 

z T.J.Sokola Nasavrky za postavenou stráţ. 

 

                                                                                    
Milan Dubský 

starosta T.J.Sokol Lukavice  

 

 

 

 

 
1) V naší ţupě se podařilo dvěma jednotám provést náročnou a nákladnou rekonstrukci                                     

financovanou  z evropských fondů: TJ. Sokol Pardubice rekonstruoval sportovní areál u 

sokolovny včetně výstavby nafukovací haly  a T.J. Sokol Nasavrky  rekonstruoval sokolovnu. 
Sportovní areál v Pardubicích byl jiţ loni  dán do provozu, rekonstruovaná sokolovna 

v Nasavrkách bude slavnostně otevřena 25. února.   
 

Vzdělavatel 
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      Zajistit si finanční zdroje a provést investiční akce v současné krizové době je velmi  
      obtíţné  a zasluhuje velkého uznání. Připravujeme proto na květen t.r. na vývěsní desce  

      naší ţupy v Tyršově domě výstavku foto a textových a číselných údajů na téma:  
 

„Rekonstrukce  a výstavba nových objektů v uplynulých 3 letech“ 

 
      Ţádáme proto ty jednoty, kde nějaké rekonstrukční práce v tomto období proběhly, aby  

      nám to sdělily nejlépe mailem  poštou na sekretariát ţupy. Spojíme se pak s vámi a   
      údaje si doplníme. 

 
2) Do jednot jiţ byly zaslány formuláře na hlášení o vzdělavatelské činnosti. Ţádáme  
      vzdělavatele, aby s jejich vyplňováním začali včas a dodrţeli termín. 

.  

 

 

 

ZÁVĚREM 

 

 

TABULKA ZÁVAZNÝCH TERMÍNŮ ROČNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2010 

odevzdání statistických výkazů, účetních a dalších dokladů, bez 

jejich dodržení není povolena výplata příspěvků a dotací T.J. 
 

  Termín doručení 

  na župu 

1. Registrace sportovních oddílů+Výkaz sport. činnosti oddílů 31.1.2011 

2. Statistický výkaz Odboru všestrannosti 31.1.2011 

3. Základní údaje, celkové s rod. čísly v elektronické podobě ( např.CD) 15.3.2011 

4. Statistické výkazy Vzdělavatelského sboru 15.3.2011 

5. Účetní výkazy 15.3.2011 

6. Odebrání spolkových (členských) známek 31.3.2011 
   

7. Jednoty, které podaly žádost  o grant   

 z Pardubického kraje, předloží kopii   

 žádosti na župu 31.1.2011 

   

 Upozorňujeme:  

8. Jednoty, kterých se to týká, předkládají  

 vyúčtování daně z příjmu fyzických osob na    

 
 

9. 

příslušný finanční úřad do   8.2.2011 
 
Nahlášení nejúspěšnějších sportovců  
na ČOS do 31.1.2011 
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     Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.  

 

 

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  10.2.2011 
 

 

 

Kalendář sokolských výročí. 
 

 

Únor: 

 

1.2.1899   V Sokole se začaly houfně zřizovat  ţenské oddíly, které poloţily základ pro masový tělocvik    

ţen. Dosud ţeny mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ţenském druţstvu 

v muţských TJ.  ( první ţenská druţstva byla v TJ. Sokol  Vyšehrad a TJ. Sokol Frenštát pod 

Radhoštěm Od roku 1898-9 získaly ţeny vlastní samosprávu v rámci TJ. a v r. 1890 bylo 

v Sokole jiţ 91 ţenských odborů. Od r. 1892 byly  v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské  školy 

ţen a počet ţenských odborů a veřejných cvičení ţen rychle stoupal. První veřejné cvičení ţen 

uspořádal Sokol Praţský v roce 1898. V současné době ţenské sloţky v Sokole převýšily 

početně sloţky muţské. Sokol má světové prvenství v zavedení  ţenské tělovýchovy. 

 

2.2.1908  byl ve Vídni zaloţen Svaz  Slovanského Sokolstva a ještě téhoţ měsíce bylo jeho  

sídlo přeloţeno do Prahy..Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské 

organizace v Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku. 

 

3.2.1919  byl na ţádost Slováků vytvořen První stráţní sokolský pluk, který byl vyslán do 

Bratislavy, aby zabránil  sráţkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila 

československá armáda za legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských 

bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v kroji. 

 

3.2.1944 byl popraven v  koncentračním táboru Mauthausen  významný sokolský pracovník  

František Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěţi druţstev na MS r. 

1922, člen vítězného druţstva na MS 1926. Byl autorem skladby muţů „Přísaha 

republice“, cvičené na X. všesokolském sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské 

odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15.2.1896. 

 

10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902  ujal vedení 

vzdělavatelské práce v Sokole.Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a zaloţení sokolského 

muzea. 

 

16.2.1862 byla v Praze zaloţena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota praţská“,  

(„Sokol Praţský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner. 

 

22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová  rozená Vágnerová. Podílela se na záchraně sokolských 

památek  v době 1. světové války  a stála u zrodu  sokolského muzea. 

 

26.2.1944 byl  v Brandenburgu a Berlína umučen  JUDr.  Jan  Keller, starosta ČOS  v letech  1940-41. 

 

 


