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  150 LET SOKOLA 2012 

  150 LET V POHYBU 

  XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 
 

 Br.tajemník se zúčastnil jednání s firmou LEMAN a radní Pardubického kraje Ing. 

Janou Pernicovou. Radní Pernicová zastupovala zaneprázdněného hejtmana 
Pard.kraje Mgr. Radko Martínka. Ing. Lébl informoval o svých představách 

propagace a průběhu oslav 150.výročí zaloţení Sokola a poţádal o dotaci 1 milion Kč, 
radní Pernicová mu sdělila, ţe je jiţ o celé věci dobře informována prostřednictvím 
předsedy sdruţení krajů Mgr. Michala Haška  a přislíbila, ţe o podpoře bude jednáno, 

avšak v ţádném případě nelze počítat s 1 milionem Kč. Tajemníkovi Ing.Lébl sdělil, ţe 
ţupa z dotace získané od Kraje dostane 15%. Tajemník upozornil Ing.Lébla, ţe jiţ můţe 

říci dopředu, ţe s touto částkou předsednictvo ţupy nebude souhlasit.     
 

 Br.starosta a br.tajemník se v pondělí 7.11.2011 zúčastnili jednání s primátorkou Města 

Pardubic MUDr.Štěpánkou Fraňkovou. Hlavním bodem jednání byla ţádost ţupy o 
podporu oslav 150.výročí zaloţení Sokola a ţupního sletu 2012. Br. starosta seznámil 

primátorku s předběţným programem oslav: 8. - 9.6. představení Prodaná nevěsta na 
Kunětické hoře, v týdnu před ţupním sletem vystoupení na náměstí – sokolská ukázka, 
16.6.sletový průvod, ţupní slet na stadiónu DUKLA. Primátorka paní Fraňková přislíbila 

pomoc a navrhuje další jednání v prosinci 2011 nebo v lednu 2012 ohledně upřesnění 
programu ze strany ţupy a finanční pomoci ze strany města.   
 

 Ţupní kancelář sjednala rezervaci lehkoatletického stadionu v Pardubicích na Dukle pro 
konání krajského XV.Všesokolského sletu.  
 

 Při jednání se zástupkyní Města Pardubic Mgr.Romanou Jeníčkovou, ředitelkou 
Kulturního centra Pardubice, bylo předběţně dohodnuto, ţe doprovodné programy 
budou v týdnu před sletem realizovány v rámci městských slavností a zároveň ze strany 

Města Pardubice by byla vítaná účast v průvodu městem Pardubice, jehoţ hlavní část by 
procházela Třídou Míru.      

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

 

Blíţí se konec roku a některé jednoty stále ještě neodebraly členské, spolkové známky. Připomínáme, ţe 

členové, kteří nemají odebranou členskou známku, nejsou pojištěni a v případě nějakého úrazu nebudou 

pojišťovnou odškodněni. Čas na odebrání dalších známek se krátí a později jiţ nebudou k dispozici. 

Jednoty, které ještě ţádné známky neodebraly: Bystré u Poličky, Česká Třebová II., Hrušová, 

Kameničky, Kostěnice, Krouna  a Vrbatův Kostelec.  

           
 

 

 

 

 

25. – 26. 11. 2011 proběhne podzimní zasedání V ČOS. Zasedání se zúčastní všichni vyslanci ţupy: 

br.Aliger, br. Kalous, br.Lebduška a ses.Dvořáková.  

 

Jako příloha zápisu z 16. zasedání PV ČOS je 1. varianta návrhu programu akcí ke 150. zaloţení 

SOKOLA.  

 

ČOS doporučila MŠMT ţádosti T.J. Sokola Klášterec nad Orlicí -  reko sokolovny   a T.J.Dolní Újezd – 

vestavba šaten a sociál. zařízení. 

 
 

Z ČOS přišla pojistná smlouva č.0013949225, dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.0012341312 a 

povinné informace pro klienty podle § 21 zákona č.38/2004 Sb. 

Po doručení na ţupu v elektronické podobě bude rozeslána všem jednotám a vyvěšena na ţupních 

webových stránkách. 

 
 

- Kontakty na novou redakci časopisu SOKOL pro posílání příspěvků a fotografií: 

z-kubin@seznam.cz, hrezkova@sokol.eu 
 

 

 

 

 

 
 

 

Váţené sestry a váţení bratři, 

 

v měsíci listopadu skončily ţupní nácviky na sletové skladby, kterých se zúčastnili nejen vedoucí cvičitelé 

z jednot, ale i někteří cvičenci. Těší nás Váš zájem o cvičení, ale přesto po předběţném součtu cvičenců je 

nás stále málo, a proto apelujeme na Vás všechny, porozhlédněte se ve Vašem okolí a zkuste prosím 

přivést do našich řad ještě další cvičence, stále je dost času na nácvik. 

Na poslední schůzi ţupního náčelnictva jsme se rozhodli změnit termín sletu v Nasavrkách, který má být 

zároveň secvičnou všech cvičenců na 12. května 2012, protoţe ţupní slety začínají jiţ od 20. 5. 2012 a my 

bychom na ně měli přijet připraveni. Dále chceme upozornit: je poslední moţnost objednání náčiní na 

cvičení do 30. 1. 2012 a druhé kolo objednání oblečení také.                     

V listopadu jsme se zúčastnili srazu ţupních náčelníků a náčelnic v Praze, kde jsme byli informováni, ţe 

slet se bude konat na stadiónu Slávie v Edenu a na základě této informace jsme začali zajišťovat novou 

školu na ubytování v jeho okolí.  

Do sletové štafety, které se zúčastnily i naše jednoty, se zapojilo celkem 11 000 členů i nečlenů Sokola z 

41 ţup.  Znovu jsme byli upozorněni, ţe cvičitel 4. třídy nesmí samostatně vést cvičební hodinu.  

 
                                          Za náčelnictvo       

Světlana Hoffmannová - náčelnice 
                                                                          Vlastislav Pilař - náčelník 

 

 

INFORMACE Z ČOS 

mailto:z-kubin@seznam.cz
mailto:hrezkova@sokol.eu


- 3 - 

 

ODBOR SPORTU 
 

            
 

 

 
 

 

Opakujeme: 

Váţené sestry a bratři, 
 

Zpráva o činnosti sportovních oddílů je jedním z hlavních hledisek pro rozdělování příspěvků na 
činnost v letošním roce. Letos rozdělujeme cca 60.000,-Kč z grantu Pardubického Kraje, jiné 

prostředky se nám nepodařilo v letošním roce získat (chybí prostředky ze Sazky). Získané 
prostředky budou rozděleny dle Vaší aktivity tzv. dle bodového systému ŢOS viz příslušná 
směrnice zveřejněna na webu ţupy. Termín zaslání zpráv o činnosti na ţupu byl do 31.10.2011. 

Poslední dva měsíce 11-12/2011 budou zahrnuty do hodnocení v roce 2012. Tak nezapomeňte v 
lednu 2012 poslat tyto závěrečné zprávy. Ti, co tak učinili v lednu 2011, budou zařazeni do 

letošního hodnocení. 
 
Zprávy můţete posílat také v elektronické podobě včetně fotografií na E-mail: 

odborsportu@zupa-pippichova.eu, kancelar@zupa-pippichova.eu.  
Zprávy v elektronické podobě budou zveřejněny na webu ţupy. 

 
Pavel Trunec, předseda ŽOS 

e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu 

Oznámení všem sportovním oddílům:  
 

Sportovní výsledky běţných turnajů a soutěţí včetně fotodokumentace zasílejte elektronicky na adresu 

předsedy odboru sportu br.Trunce. Příspěvky, které budou umísťovány v Ţupním zpravodaji a na 

webových stránkách ţupy, budou vybírány a zpracovávány odborem sportu. Jde o rozhodnutí 

předsednictva ţupy.  
 

župní kancelář 
 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
  
 

Oslava 100 let zaloţení  

Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd. 
 

V Dolním Újezdě jsme oslavovali 100 zaloţení 

Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd. 
 

 
Slavnosní zahájení oslav sokolskou hymnou 

 
 
 

 
 

Radní Pardubického kraje paní ing. Jana Pernicová 
gratuluje vyznamenaným 

 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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Uvítání účastníků oslav starostou T.J. br. M. Lipavským 

 
Ocenění členové T.J. Sokol Dolní Újezd 

V pátek 4.listopadu 2011 jsme si na 

slavnostním zasedání, které se konalo v sokolovně 

pod záštitou radní Pardubického kraje paní 

ing. Jany Pernicové,  připomněli dějiny našeho 

dolnoújezdského Sokola. Před plným sálem jsme 

ocenili zaslouţilé členy naší Tělocvičné jednoty. 

K ocenění gratulovala radní Pardubického kraje a 

starosta obce Dolní Újezd ing. Stanislav Hladík. 

Slavnostní náladu zdůraznila dvě hudební 

vystoupení. Slavné muzikálové a operní melodie 

ze všech koutů světa zazpívala MgA. Radka 

Hudečková za klavírního doprovodu Mgr. Petra 

Jiříčka. Po přestávce jsme tleskali hitům 

světových interpretů v podání Martiny 

Pulkrábkové (klavírní doprovod), Lucie 

Tomanové, Gábiny Zerzánové a Jany 

Klusoňové. Prohlédli jsme si výstavku z činnosti 

SOKOLA, která prezentovala širokou oblast 

činnosti - sport, ochotnické divadlo, biograf,  

výstavbu našich sportovních zařízení 

 

V sobotu jsme slavili pohybem. Dopoledne si 

děti přivedly rodiče, popřípadě dědečky a babičky 

do sportovní haly, kde společně plnily různé 

sportovní úkoly. Odpoledne probíhalo zápolení 

SVOBODNÍ – ŢENATÍ v pěti druzích sportu - 

florbal, fotbal, košíková, přetahovaná, vybíjená. 

Oslavu zakončil večerní program v sokolovně, kde 

jsme se zasmáli a zatleskali scénkám a písničkám, 

které předvedl TYRŠBAND Vládi Klusoně. 
 

 
Výstava „100 let tělocvičné jednoty Sokol Dolní 

Újezd“ 

Všem organizátorům a účastníkům děkuji za 

vydařený průběh oslav a nám všem přeji mnoho 

úspěšně splněných cílů do dalších 100 let. 

 
Ing. Miroslav Lipavský, 

                                                        starosta T.J. SOKOL 
 

 

       T.J. SOKOL CHRUDIM 
     
 

Přebor Čech oddílů ČOS ve sportovní 

gymnastice. 

Dvě chrudimské ţákyně postupují na MČOS. 

 

 V sobotu 

22.10.2011 se konal 

poprvé v sokolovně 

T.J.Kolín přebor Čech pro 

ţákyně všech oddílů ČOS 

ve sportovní gymnastice. 

Zde se rozhodovalo, 

kterých 32 mladších 

ţákyň postoupí na 

celostátní Mistrovství ČOS 

v Praze.  
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T.J. Sokol Chrudim odjela reprezentovat tři 

děvčata ve věku 9-11 let. Celkem přijelo na přebor 

35 mladších a 26 starších ţákyň z 11 jednot. 

  

Za mladší ţákyně závodila Zuzana Malinská. 

Měla pěkný přeskok a bradla, z kladiny bohuţel 

spadla, ale i tak skončila na výborném 20.místě, 

z kterého postupuje na Mistrovství do Prahy. 

Druhá naše o rok starší Bára Štěrbová měla také 

pád z kladiny a nevydařil se jí přemet přes 

přeskokový stůl, coţ ji odsunulo na 31.příčku. 

 

 Její starší kolegyně ţákyně B Kateřina 

Doleţalová bohuţel spadla také z kladiny, ale 

měla výbornou sestavu na bradlech a prostných, 

coţ jí vyneslo na pěkné 13.místo a také 

postupuje 3.12. na MČOS do  Prahy. 

 

 

Mažoretky chrudimského Sokola 

- fotogalerie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T.J. SOKOL PŘELOUČ 
     

Činnost oddílu odbíjené SOKOLA Přelouč 
 

V roce 2010  měl oddíl odbíjené jen ţenskou 

sloţku. Muţi se scházejí pouze k rekreačnímu 

hraní, nebo reprezentují za jiný oddíl. Nemáme 

vhodného kandidáta, který by se ţákovské 

kategorii a posléze i muţům věnoval.  

V dívčí kategorii jsme měli v první polovině roku 

registrována druţstva dvě. Dorostenky a ţeny, o 

které se starají dva trenéři.  

Dorostenky se zúčastnily meziokresního přeboru 

(PA-CR). I zde je vidět malý stav druţstev jak 

v bývalém okrese Pardubice, tak Chrudim. Proto 

byla druţstva zajímající se o soutěţ sloučena.  

Z pěti druţstev naše dorostenky obsadily první 

místo a staly se přeborníky tohoto regionu. 
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Ţeny reprezentují jednotu v okresním přeboru. 

V červnu byla soutěţ dohrána. Výsledkem bylo 

taktéţ první místo a postup do krajského přeboru 

!!!!!!!!! 

Jelikoţ se soutěţe hrají systémem podzim – jaro, 

tak na podzim roku 2010 naše děvčata, jako 

nováček soutěţe, obsazovala krásné čtvrté místo 

z devíti účastníků. 

 

S podzimem 2010 došlo téţ k rozšíření počtu 

druţstev našeho oddílu. V soutěţích 

reprezentovaly: Ţeny „A“- krajský přebor, Ţeny 

„B“ – okresní přebor a dorostenky opět v 

meziokresním přeboru. 

 

Dalšími činnostmi oddílu jsou účasti na turnajích 

pořádaných jak okresním svazem, tak jednotlivými 

jednotami. Samozřejmostí jsou kaţdoroční letní 

soustředění a pořádání mikulášského a jarního 

turnaje v hale Sokola. 
 

Zpracoval L.Hollmann 
 

 
 

 

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
     
 
 

  
II. etapa modernizace T.J. Sokol 
Pardubice I a další plány rozvoje 

 

     Přesně před rokem, 2. listopadu 2010, byl 

uveden do provozu zmodernizovaný venkovní 

sportovní areál Na Olšinkách. Sportoviště, které se 

nachází v samotném centru města, je 

nejmodernějším a nejkomplexnějším sportovním 

zařízením pro veřejnost v Pardubicích. „Venkovní 

areál je za dobrého počasí prakticky od rána do 

večera plně obsazený. Dá se říct, ţe některá 

sportoviště ani kapacitně nestačí. Velký zájem je 

především o atletickou dráhu, víceúčelové hřiště 

s umělou trávou, nafukovací halu, kurt na beach 

volejbal a dětské hřiště,“ říká starostka jednoty 

Lenka Pařízková. 

 

    Sokolu se podařilo do roka dokončit i druhou 

etapu modernizace, která rozsáhlou rekonstrukci 

uzavírá. V jejím rámci proběhla kompletní 

rekonstrukce skladovacích prostor, tribunky, 

výstavba odbíjecí stěny na volejbal a dalších prvků 

pro sportovní přípravu a dětské hřiště. Projekt za 

5,5 milionů korun je opět zařazený do 

Integrovaného plánu  rozvoje města (IPRM) a 

z fondů Evropské unie čerpá pět milionů korun. 

Zbývající část tvoří spoluúčast města Pardubice a 

T.J. Sokol Pardubice I. „Modernizace areálu tvořila 

původně jednotný celek. Z IPRM jsme ovšem 

v počátku mohli čerpat pouze omezenou část 

prostředků. Po vyřazení Plaveckého areálu z IPRM 

se nám podařilo získat podporu pardubických 

zastupitelů i pro druhou část etapy. Musím přiznat, 

ţe bez aktivní pomoci a podpory města bychom 

celý areál zrekonstruovat nedokázali,“ říká 

starostka pardubického Sokola. 

 

     Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je 

v současné době největší sportovní organizací 

v Pardubickém kraji. V současné době má dva 

tisíce registrovaných členů, další stovky 

Pardubáků i lidí z okolí dochází do Sokola za 

sportem v rámci sportování jiných sportovních 

klubů, které jsou v T.J. v pronájmu. „Jsme rádi, ţe 

v případě pardubického Sokola se nám daří 

ukazovat, ţe Sokol není ţádnou zkostnatělou 

institucí. Nabízíme řadu moţností pro sportování 

na rekreační i vrcholové úrovni. Dokončená 

rekonstrukce venkovního areálu posunula tato 

sportoviště do 21. století. Našim dalším cílem je 

postupně rekonstruovat a modernizovat i hlavní 

budovu areálu. Mezi největší investice, které bude 

v následujících letech potřeba udělat, patří 

kompletní výměna střechy, kde bychom 

v rozlehlém podkroví chtěli v budoucnu vybudovat 

jednoduchý typ ubytování. Dále  provést 

rekonstrukci  sociálního zařízení  v sokolovně a 

úpravu prostranství před budovou. V současné 

době zpracováváme studie na jednotlivé fáze 

oprav. Z našich prostředků ovšem není moţné 

takto finančně náročné akce provést. Budeme se 

proto i nadále snaţit hledat finanční prostředky 

v různých dotačních programech,“ vysvětluje 

ses.Pařízková. 
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Přehled největších rekonstrukcí za 

posledních pět let: 
 

- rekonstrukce a zateplení střechy  atletické 

haly  ( 2007) 

-  výměna prosklených ploch, rekonstrukce 

elektrických rozvodu a rekonstrukce  

kanalizace v atletické hale (2008) 

- oprava a zateplení ploché střechy západ a 

jih sokolovny, rekonstrukce osvětlení 

v běţeckém  tunelu  (2009) 

- výměna transparentní části konstrukce 

běţeckého tunelu, výměna ohřevu TUV a 

instalace ventilů individuálního regulačního 

systému IRC  vytápění v sokolovně a 

atletické hale (2010) 

- I. etapa modernizace venkovního areálu 

(tartanový ovál, nafukovací hala pro sálové 

sporty, velké hřiště s umělou trávou a 

umělým osvětlením, kurt na beach 

volejbal, velké dětské hřiště, venkovní 

posilovna, čtyři antukové kurty na volejbal, 

objekty sociálního zázemí s šatnami, 

sprchami a venkovním posezením) (2010) 

- rekonstrukce sociálního zařízení v atletické 

hale, skladovacích prostor, posilovny, 

výstavba regenerace pro sportovce (2010, 

2011) 

- II. etapa modernizace venkovního areálu 

(skladovací prostory, tribunka, odbíjecí 

stěna na volejbal, prvky pro sportovní 

přípravu a část dětského hřiště) (2011) 

 

 

   T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA  
 
 
Již tradiční Drakiáda pro sokolíky v Úhřeticé Lhotě 

včetně doprovodných programů 22. 11. 2011 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

Slatiňanská tělocvičná jednota přpravuje 

v předvánoční a vánoční době bohatý program, 

který bude obsahovat mimo jiné: 

 Předvánoční tradiční jarmark 

 Závěrečný věneček frekventantů 

podzimních tanečních kurzů 

 Sváteční koncert souboru POHODA 
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 Vánoční vystoupení Národopisného souboru 

FORMANI a jejich hostů 

 Závěrečné posezení, zhodnocení r. 2011 a 

především poděkování partnerům, kteří se 

v letošním roce podíleli na spolupráci a 

programech T.J. 

 

 
 

 
    

T.J. SOKOL NASAVRKY 
 
 

 
                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kalendář sokolských výročí. 
Prosinec 

2.12.1862   byl zaloţen  Sokol Brno I, největší moravská T.J. Vyšli z ní naši nejlepší sportovní  

 gymnasté, Jan Gajdoš a Alois Hudec. Před 2. světovou válkou měla T.J. přes 4000 členů. 

Jejím členem byl i hudební skladatel  Leoš Janáček. Dodnes je tato T.J. na špičce sokolské 

sportovní gymnastiky a její členové vystupují úspěšně na mezinárodních gymnastických 

závodech. 

 

4.12.1884   se narodil Petr Křička, český básník, autor textu Sukova pochodu „ V nový ţivot“ a velký 

přítel sokolského hnutí. 

  

7.-8.12.1924  se konal v Praze VII. Valný sjezd ČOS, který odmítl zaměření tělesné výchovy  na 

hlediska politicko-stranická, třídní nebo církevní  a zdůraznil výchovu k 

vlastenectví a posílení národního sebevědomí. 

 

15.12.1918   skončila „ stráţní sluţba sokolská“, která byla drţena ozbrojenými oddíly sokolů  

k udrţení pořádku a na obranu důleţitých míst ve státě. Po tomto termínu převzali 

pořádkovou a brannou činnost vracející se legionáři z Francie a Itálie.S těmito státy měla 

VZDĚLAVATEL 
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nově vzniklá ČSR dohodu o urychleném transportu legionářů do vlasti. (návrat ruských 

legií velkou oklikou přes Vladivostok trval 1,5 roku). 

 

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

vivum ex ovo“ (vše ţivé je z vejce), spoluzakladatel Sokola,spolupracoval s Tyršem na 

vytvoření českého tělocvičného názvosloví.  Tvorby českého názvosloví se s Tyršem 

zúčastnil i jazykovědec Jan Gebauer, profesor reálky v Pardubicích a zakládající člen Sokola 

Pardubice I. (Na zakládající schůzi v r. 1863 byl zvolen zapisovatelem. Později přesídlil do 

Prahy.). 

 

18.12.1938   schválil výbor ČOS  Memorandum vládě Československé republiky i Slovenské 

autonomní  vládě, ve kterém protestoval, ţe „ stát Československý,   nemůţe souhlasit 

s tím, aby jeden ze tří autonomních celků, tvořících stát Československý, nedovolil na 

svém území existenci Sokolstva, které v celém kulturním světě poţívá úcty a váţnosti“. 

(Na Slovensku byl rozhodnutím Slovenské vlády Sokol v této době úředně rozpuštěn a jeho 

majetek zabaven a předán Hlinkově gardě.) 

 

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

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

 

27.12.1903   se narodil v Brně Jan Gajdoš,mistr světa v gymnastice 1926,1930 (víceboj, druţstva) a 

1938 (víceboj a prostná). Dále byl drţitel stříbrných medailí z Olympijských her 1928 

(druţstva) a z mistrovství světa 1930 (víceboj jednotlivců) a 1934 ( druţstva) a 2 

bronzových medailí z mistrovství světa 1930 (kruhy, kůň našíř)a z mimořádného 

mistrovství světa 1931 (víceboj jenotlivců). Byl členem Sokola Brno I a Sokola Ţidenice. 

Jako vlastenec se zapojil do sokolského odbojového hnutí.Byl zatčen, vězněn 

v koncentračním táboře v Osvětimi, zemřel 19.11.1945  na následky útrap a nemoci 

z doby věznění. 

 

31.12.1948   byly rozhodnutím (z 22.11.1948) tzv. sokolské komise při Ústředním výboru 
Národní fronty zrušeny všechny sokolské ţupy, které tvořily Československou obec 

sokolskou. 
      

 

ZÁVĚREM 

 

     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  8.12.2011 
 

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

ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 

 


