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Starosta a předsednictvo 

župy přejí všem svým 
členům a přátelům Sokola 

příjemné Vánoce a 
spokojený rok 2012, rok 

oslav 150. výročí založení 
Sokola a konání 

Všesokolského sletu 
 

 
 

  150 LET SOKOLA 2012 

  150 LET V POHYBU 

  XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 
 

 
 

 

   Blíží se nový rok a nastává pomalu bilancování s rokem 2011. Tento rok se nesl 
v duchu úspor a hospodaření s omezenými finančními prostředky. Na vině je všem 
známá situace vzniklá kolem Sazky, o kterou jsme zřejmě definitivně přišli a postupující 

hospodářská krize. Sokolské hnutí přes veškerá úsporná opatření neztratilo na síle a se 
vzniklými problémy se snažilo vyrovnat.  

 Naše sokolská župa přes veškerá úsporná opatření nepolevila ve své činnosti a to 
především zásluhou vedení tělocvičných jednot, ale i všech členů Sokola. Podařilo se 
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zorganizovat mnoho překrásných akcí župních i na jednotách, které mnohdy byly 
vysoce hodnoceny širokou veřejností. Všem, kteří se na sokolské činnosti podíleli, patří 

veliké poděkování. 
 Začátkem roku nás čekají neoblíbené uzávěrky a statistika. Prosíme všechny 

jednoty, aby k jejich zpracování přistupovaly zodpovědně, včas a sestry v župní 
kanceláři nestresovaly nekvalitními a pozdě dodanými údaji. Děvčata v kanceláři vám 
budou vděčna a na oplátku se vám budou snažit pomoci. 

 V roce 2012 nás čeká velký sokolský svátek všech Sokolů - oslavy 150-ti let 
založení Sokola s konáním XV. Všesokolského sletu. Přípravy se již rozběhly a k 

vlastnímu nácviku se přihlásilo již přes 300 cvičenců a další se stále přihlašují. Župní 
oslavy a slet se budou konat v Pardubicích v první polovině června a budou se skládat 
ze tří částí. Doprovodné programy, průvod městem a provedení sletových skladeb na 

městském stadionu na Dukle. Bude nutné zmobilizovat všechny sokolské síly a 
veřejnosti se prezentovat jako organizace se širokou, moderní a kvalitní členskou 

základnou. 
  

      

    Pf 2012  
Ať se vám dny láskou plní a splní se váš tajný sen. Ať máte štěstí, k tomu hodně zdraví,       

spokojenosti a dobré lidi kolem sebe.  
Ať máte optimizmus na duši a neruší ho starosti.  

To vám do roku 2012 ze župní kanceláře přejí 

 

                          Vlaďka Syrová, Pavla Mařasová a Mirek Lebduška 

 

 
 

           
 

 

 

 

Informace z jednání Výboru ČOS 
 

Ve dnech 25.-26.11 se sešla další schůze Výboru ČOS. Jednání mělo velmi rychlý spád, nezdržovalo se zbytečně 
dlouhým projednáváním okrajových záležitostí.  

Hlavním tématem byla příprava oslav 150 let Sokola a sletu, jejich organizace a finanční zajištění. Z celkového 
průběhu vybíráme tyto informace:  
- byl zřízen internetový obchod se zbožím ke sletu a další sokolské činnosti. Najdete na adrese http://obchod.sokol.eu. 
Zde se zaregistrujete a dál postupujete podle instrukcí. 
- Slet bude zahájen 1.7. Prodanou nevěstou ve vynikajícím společném provedení několika sokolských souborů. 
Hromadné skladby se nebudou konat na chátrajícím Strahově, ale na krásném novém stadionu Synot tip aréna ve 
Vršovicích, známém jako domácí hřiště Slávie Praha. Sice nebude možné využít organizačních zkušeností ze Strahova, ale 
stadion v Edenu má řadu výhod: moderní, s lepším hledištěm, mnohem lepší dopravní obslužnost, dostatek ubytovacích 
kapacit v okolí (školy, sokolovny), zázemí tréninkových kapacit Slávie, obchodní centrum v sousedství a vstřícný přístup 
majitele, který se projevuje např. i tím, že cena pronájmu je o víc jak třetinu nižší než by byl na Strahově a navíc zde není 
podmínkou provést opravy stadionu v řádu milionů Kč jako si kladli na Strahově. Nové prostředí bude ideální pro 
uplatnění myšlenky, že oslavíme historické výročí, ale v novém a nově, protože slety by se v Edenu měly konat i do 
budoucna. 
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- Uskuteční se i na minulém sletu velmi úspěšná akce Sokol Gala. Jen prostředí bude jiné, namísto O2 arény (Sazka 
arény), která se po změně majitele stala finančně nedostupnou, bude dějištěm holešovická hala hokejové Sparty Tesla 
aréna. Věřme, že i v tomto skromnějším prostředí připraví sokolští sportovci krásný večer.  
- po (de facto) rozbití ČSTV se Sokol stal se zhruba 180.000 členy jednou z největších sportovní organizací v ČR. Budeme 
umět této situace využít?  
- Jubilejní členská známka ve výši 50,- Kč zůstala i ve sletovém roce 2012 dobrovolná. Je ponecháno na každém členovi, 
aby projevil koupí této známky (popř. více známek) svoji sounáležitost se Sokolem a minimální částkou pomohl realizovat 
nejen slet, ale všechny akce v rámci oslav 150 let Sokola. 
- Oslavy 150 let Sokola vyvrcholí ve dnech 1. – 6.7. 2012 sletem, ale součástí oslav bude také březnové slavnostní 
zasedání Výboru ČOS za účasti prezidenta republiky a mnoha dalších významných osobností v pražském Karolinu, vydání 
pamětní mince, poštovní známky a knižních publikací, krajské (župní) slety, mnoho sportovních soutěží, proběhnou také 
dokumentární pořady v České televizi a Českém rozhlase, atd. Smyslem oslav je nejen vzpomenout toho, co bylo, ale 
hlavně propagovat Sokol na veřejnosti, a to jako významný, fungující, dynamický spolek, zabývající se sportem pro 
všechny i kulturní činností.  
 

Nabídka software pro účetnictví v sokolských jednotách 
 

Od Nového roku musí příjemci státních dotací účtovat v tzv. podvojném účetnictví. Většinou 
z toho máme strach, ale po zvládnutí základů zpravidla zjistíme, že to není o nic složitější než 
jednoduché účetnictví (správněji: účetní evidence) a při průběžném vedení máme navíc přesnější 
informace o stavu hospodaření jednoty.   
  Prostředkem k zvládnutí a vedení účetnictví je vhodný software. Nabízíme Vám využití 
programů společnosti firmy KOPR software, v.o.s., Hrabyně. Jedná se o možnost stažení programů 
z adresy www.kopr.cz, a to jak jednoduchého (JUK win) tak podvojného účetnictví (PUK win). Dále již 
autor programu ing. Bartošík: „Na uvedené adrese je vhodné nejdřív vyzkoušet program v DEMO 
verzi. V části Download/Aktualizace – zabrazí se tabulka s programy. Je potřebné nainstalovat 
programy juk&pukWin, VPrint, KPrint, Archa. Doporučuji nechat instalaci do nabízeného adresáře 
KOPR. Po prvém spuštění se program zeptá, zda chcete aktivovat ostrou nebo DEMO verzi, účetnictví 
nebo daňovou evidenci. Zvolíte účetnictví. Poté zadáte uživatele (ten, kdo obsluhuje program) a 
základní údaje účetní jednotky. V právní formě podnikání zvolíte neziskovou organizaci.  

Pokud se rozhodnete pro ostrou verzi, pak je postup následující: zavoláte na župu, tel. 
466 030 072,  nebo hospodáři župy Jindrovi Kalousovi, tel. 721 955 026,  a zjistíte si pětimístné licenční 
číslo župy a sedmimístné registrační číslo své jednoty. Číslo začínající 46- xxxxxxxxxxxx je registrační 
číslo aktivující program.  Licenční  a registrační číslo se pak v programu zadává volbou Servis/Přidat 
jinou licenci + změna reg. čísla/ Přidat další licenci/PUKwin  s následným zadáním licenčního a 
registračního čísla a názvu poplatníka.  Obdobně se aktivuje zadání pro jednoty s tím, že se volí Přidat 
externí licenci PUKwin.   

Program i jeho Aktualizace budeme tělocvičným jednotám poskytovat zdarma.  V programu 
je k tomu volba Servis/Internet . Naši zásadou je to, že pokud uživatel našeho programu navrhne 
konkrétní zlepšení programu, které může být prospěšné dalším uživatelům, doplníme ho v nejbližší 
možné době. Tento přístup uplatňujeme již 20 let. Zda naši nabídku využijete, záleží jen na vás.“  

Nám jménem župy nezbývá než poděkovat firmě KOPR za nezištnou nabídku, a vám, účetním 
na jednotách, popřát dobré rozhodnutí.  
  

br.Ing. Jindřích Kalous 
místostarosta župy 
a člen Výboru ČOS  

http://www.kopr.cz/
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

 

Oznámení agentury Leman 
Vážení, dovolujeme si vám oznámit, že jsme spustili internetový prodej reklamních předmětů všesokolského sletu 
2012 prostřednictvím www.vsesokolskyslet2012.eu . Děkujeme vám za předání této informace všem vašim jednotám 
a členům.  
 

Děkujeme vám za spolupráci a zůstáváme s pozdravem, 
 

Emílie Vaculová 
Agentura Leman s.r.o. 

vaculova@lemanagency.cz 

 

      

- Kontakty na novou redakci časopisu SOKOL pro posílání příspěvků a fotografií: 
z-kubin@seznam.cz, hrezkova@sokol.eu 

 

 

 

 

 
 

Vážené sestry a vážení bratři, 
 

v měsíci prosinci končí další cvičební rok a před námi je rok plný oslav a výročí. Je nás stále málo, kteří se zapojili do 
nacvičování sletových skladeb, proto Vám přejeme klidné prožití svátků vánočních a nabrání sil, které budeme potřebovat 
a další cvičence do našich řad. 
Chceme Vás obeznámit s dalšími novinkami ohledně 150 výročí Sokola a upozornit na některé termíny, které jsou 
důležité. V listopadovém čísle jsme vás informovali o místě, kde budeme cvičit. Máme již zajištěnu školu pro ubytování její 
adresa www.zskodanska.cz, je možné ji zhlédnout na fotkách. Dále bychom potřebovali, aby se nám ozvaly jednoty, které 
chtějí zajistit nocleh pro své seniory na lůžkách. Počty napište sestře Dvořákové na e-mail  anic.dvorakova@centrum.cz, 
pokud možno co nejdříve.  
Nyní několik důležitých termínů: 

    a) cvičební úbory 
Objednávky náčiní a oblečení – 
 doobjednávky ze žup 2. kolo - uzávěrka  do 31  1. 2012  

             doobjednávky ze žup 3. kolo - uzávěrka   do 31. 3. 2012 (poslední možnost) 
 b) náčiní         
doobjednávky ze žup 3. kolo - uzávěrka  do 31. 1. 2012 (poslední možnost)  
Termín 2. Nácvičného srazu skladby Dávej, ber- bude 18. 2. 2012 v Pardubicích 
Termín 2. Nácvičného srazu skladby Česká suita – bude 25. 2. 2012 v Pardubicích 

 Soutěž ZZZ proběhne 14. 4. 2012 uspořádá ji T. J. Sokol Radčice 
 Termín závodů ve všestrannosti je 21. 4. 2012 bude se konat v Pardubicích 
 Slet v Nasavrkách 12. 5. 2012 
 Místní slet v Městečku Trnávka 3. 6. 2012 

ŽUPNÍ SLETY dle krajů 2012 
 Orlická 20. 5. 2012 Hradec Králové 
 Info@zupaorlicka.cz 
 495 215 823, 495 214 730 
 Vysočina 26. 6. 2012 Třebíč 
 Jana Máchala 10. 6. 2012 Brno 
 Pernštejnská 27. 5. 2012 
 Jihočeská 2. 6. 2012 České Budějovice 
 Tyršova 3. 6. 2012 Poděbrady 
 Podkrkonošká 3. 6. 2012 Jičín 

 
Přejeme do roku 2012 pevné nervy, zdraví, štěstí a spokojenost. 

 
Za náčelnictvo župní náčelník a náčelnice 

                                          Za náčelnictvo       
Světlana Hoffmannová - náčelnice 

                                                                          Vlastislav Pilař - náčelník 
 

http://www.vsesokolskyslet2012.eu/
mailto:vaculova@lemanagency.cz
mailto:z-kubin@seznam.cz
mailto:hrezkova@sokol.eu
http://www.zskodanska.cz/
mailto:anic.dvorakova@centrum.cz
mailto:Info@zupaorlicka.cz
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ODBOR SPORTU 
 

            
 

 
 
 

 

Opakujeme: 

Vážené 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 ŽOS viz příslušná 

směrnice zveřejněna na webu župy. Termín zaslání zpráv o činnosti na župu 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 můžete 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 župy. 
 

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

Oznámení všem sportovním oddílům:  
 

Sportovní výsledky běžných turnajů a soutěží včetně fotodokumentace zasílejte elektronicky na adresu 

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

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

předsednictva župy.  
 

župní kancelář 
 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
  

 
Organizátorem župní akce 

 soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2012 
TENTOKRÁT KRAJEM RITÍŘE TOULOVCE 

 
pro rok 2012 byla župou pověřena T.J. Sokol Dolní Újezd. 
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. 

Br. Ing. Miroslav Lipavský 
 

 
soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2011 krajem starých Keltů 

 

Cvičení žen 2011- T.J. SOKOL Dolní Újezd 
 

Leden - březen probíhalo v sokolovně cvičení žen v počtu asi 20 
žen a dívek. Jednalo se o aerobik, posilovací cvičení se švihadly, 
plnými míči, malými činkami a medicimbaly. Od dubna do 
června byla zahájena zumba pod vedením ses. Gabriely 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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Kopecké. Cvičení navštěvovalo 48 cvičenek, pro veliký zájem 
pokračujeme ve cvičení zumby od října v počtu 45 žen a dívek. 
Jsem velmi ráda, že se nám podařilo zapojit tolik újezdských 
žen, doufám, že v příštím roce budeme opět pokračovat v 
takovém počtu. 
 

Ses. Mgr. Jitka Doubková 
Tel. 605 185 340 

doubkova.ujezd@seznam.cz 
 

 

AEROBIK – T.J. SOKOL Dolní Újezd 
 

 V roce 2011 jsme cvičily pouze leden- březen jednou 
týdně aerobic. Chodilo cvičit cca 20 žen. Pak jsme činnost 
přerušily a cvičení již v záři nezačalo, protože ženy měly 
více zájem o zumbu, kterou organizovala ses. Magda 
Kutová. Opět začneme s aerobikem až v lednu 2012.  
 

Ses. Mgr. Marie Lázničková 
ZŠ Dolní Újezd [skola@zsdu.cz] 

Tel. 724 360 825  

 

   T.J. SOKOL LHOTKA-ČESKÁ TŘEBOVÁ  
 
 

Tělocvičná jednota Sokol Lhotka – Česká Třebová požádala o 
grant Pardubického kraje na vybudování hřiště. 
V loňském a letošním roce se lhoteckým Sokolům díky grantu 
podařilo opravit střechu, vyměnit okna a dveře, zateplit 
budovu a udělat novou fasádu naší tělocvičny. Pozemek, kde 
dříve bylo hřiště, je celý v našem majetku.  

Br. Bohumír Štusák 
 

 
Tělocvična během orovádění oprav 

 

Stav tělocvičny po opravách 

 
 

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
 
     
Fotodokumentace z XXXIX. ročník Vánočního závodu 
ve sportovní gymnastice města Pardubic konaného 

10. prosince 2011 v pardubické sokolovně 
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

          
 
              
 

 

POŘÁDÁ 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

Již tradičně si můžete zpříjemnit předvánoční čas 
v sobotu 17. prosince 2011 od 17.00 hodin ve 

slatiňanské sokolovně. 
 

Pro návštěvníky je připraven bohatý program, ve kterém 
vystoupí Dětský folklórní soubor FORMÁNCI ZUŠ 
Slatiňany spolu s dospělým souborem FORMANI ze 
Sokola Slatiňany. Jejich hostem bude tentokrát soubor 
ROSÉNKA z Prahy. Předprodej vstupenek bude opět v 
Galanterii paní Petrové. 

Ses. Stanislava Sejkorová 

  

 
 

 
Ilustrační fotografie z loňského vystoupení 

 
 

   
T.J. SOKOL NASAVRKY 

 
 

Osobnost Nasavrk – Eduard Pinz 

 

Dr. Eduard Pinz nastoupil po 
studiích kolem roku 1880 na 
místo c. k. notáře do Nasavrk. 
Záhy se stal vedoucí osobností 
v obci. Jako propagátor nové 
doby naplňoval snahy 
kulturních a politických 
představitelů národa v novém 
působišti, které žilo stranou 
všeho dění. Jistě to nebyla 
jednoduchá práce, burcovat a 

přesvědčovat občany Nasavrky o nutnosti a povinnosti 
zapojení do celonárodního dění. Začal propagací 
čtenářskou, založil v obci knihovnu, které věnoval do 
začátku na sto knih, ustavil čtenářskou besedu, byl 
předsedou výstavního výboru Okresní hospodářské a 
průmyslové výstavy v Nasavrkách 1910 – prostě byl 
všude, aby se Nasavrky staly kulturním střediskem. Po 
dlouhém úsilí se mu podařilo v roce 1906 založit 
v Nasavrkách sokolskou jednotu, jejímž starostou byl až 
do svého odchodu z Nasavrky. Za zásluhy o rozvoj Sokola 
v Nasavrkách se stal jeho prvním čestným členem.  
V roce 1913 byl přeložen do Vysokého Mýta. Nové 
prostředí mu umožnilo ještě více se věnovat veřejné 
práci, takže se záhy stal vedoucí osobností nejen ve 
městě, ale i širokém okolí. V roce 1914 byl zvolen 
místostarostou a v roce 1917 starostou Sokola Vysoké 
Mýto. Jeho činorodost se zdá být bezmezná. Proto také 
po smrti prvního starosty Sokolské župy Východočeské 
JUDr. Karla Pippicha v roce 1921 nastupuje na jeho místo 
a stává se důstojným pokračovatelem. Škoda, že 26. 
března 1926 končí svou životní pouť v pouhých 72 letech. 
Odchází tak vysokomýtský notář, prezident Královo-
Hradecko-Chrudimské notářské komory, viceprezident 
Spolku československých notářů v Praze, předseda 
ochotnického spolku „Šembera“ ve Vysokém Mýtě, 
předseda místního spolku Čsl. Červeného kříže, starosta 
Tělocvičné jednoty Vysoké Mýto, starosta Sokolské župy 
Východočeské Pippichovy, člen výboru Československé 
obce sokolské v Praze a čestný občan Nasavrk. 
 
Zpracovl dle kroniky Sokolské župy Východočeské Pippichovy 
v Pardubicích. 

 Jan Jelínek 
Br. Ing. Jan Jelínek 
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Mezinárodní cena Pierra de Coubertina 
pro SOKOL od UNESCO 

 

V polovině prosince 2004 se v Aténách konala mezinárodní konference ministrů a 

vyšších úředníků pro sport. Měl jsem tu čest převzít na této konferenci Mezinárodní 

cenu Pierra de Coubertina, kterou České obci sokolské udělil Mezinárodní výbor 

pro fair play při UNESCO. 

Tato cena se každoročně uděluje již od roku 1964 významným sportovním osobnostem a 

organizacím. Z českých sportovců ji v minulosti obdrželi legendární běžec Emil 

Zátopek, sportovní gymnastka Věra Čáslavská a diskař Ludvík Daněk. Česká obec 

sokolská cenu získala  za svoji dlouholetou činnost, jíž přispívá k rozvoji sportu a 

zpřístupňuje sport všem, kteří se mu chtějí aktivně věnovat. 

Když jsem ocenění v Aténách přebíral, byl jsem samozřejmě hrdý na naši organizaci, 

které se za její letitou činnost dostalo mezinárodního uznání. Není to přitom „jen“ ocenění 

organizace, ale každého jejího člena, jednotlivého sokola, který se ve svém volném čase 

nezištně věnuje činnosti. Sokol má v současnosti přes 180 tisíc členů – každému z nich 

patří z této mezinárodní ceny jeho díl. Cena Pierra de Coubertina ale patří nejen nám, ale 

také všem sokolským generacím před námi, které stály u zrodu i při rozvoji sokolské obce. Generacím, které 

nenechaly sokolskou myšlenku zapadnout a zaniknout v těžkých dobách okupace i následného čtyřicetiletého 

zákazu. 

Mezinárodní ocenění České obce sokolské představuje víc, než jen uznání. Je svým způsobem i potvrzením 

toho, že Sokol není pouze archaická organizace, dnešku již nic neříkající, vyžívající se v tradicích a současnost 

jí nic neříká. Udělení Ceny Pierra de Coubertina je potvrzením toho, že mnohostranná činnost Sokola, která 

umožňuje sportovní i kulturní a další vyžití a uplatnění běžných občanů, je v současném globalizovaném světě 

aktuální otázkou. Je příkladem, jak mimo jiné pomoci tomu, aby se sport nestal jen záležitostí stovek 

vrcholových, profesionálních sportovců a ostatní lidé byli jen jeho pasivními diváky u televizních obrazovek 

nebo na stadionech, ale aby byl dostupný všem, kteří ho chtějí dělat aktivně a kteří chtějí udělat něco pro své 

zdraví, pro své vnitřní uspokojení. 

UNESCO – a na aténské konferenci to ministři i vyšší úředníci pro sport v hovoru potvrdili – oceňuje způsob, 

jakým Česká obec sokolská oslovuje ženy a umožňuje jim plnoprávné začlenění do spolkového života. Oceňuje 

také přínos ČOS na udržování aktivního života v menších městech a vesnicích. Vždyť Sokol je světově 

ojedinělou organizací, která vytvořila zázemí pro sport i další zájmovou činnost nejen ve městě, ale také na 

venkově. Ani tak sportovní země jako je Velká Británie, nemá podobnou síť tělocvičen v menších městech a 

vesnicích, jakou vytvořil Sokol  v naší zemi. 
Když se dnes ve společnosti hovoří o problému vylidňování venkova a následného zániku některých vesnic 

nebo jejich přeměny na rekreační osady – a není to jen problém český, ale i mnoha dalších evropských 

zemí – a navrhují se opatření jak tento trend zastavit, pak právě Sokol je jednou z mála organizací, které 

jsou v tomto směru již dlouhá desetiletí aktivní, když svojí činností udržuje společenský život v menších 

obcích, nabízí mnohé zajímavé alternativy společenského života. 

Je-li tedy ocenění UNESCO uznáním činnosti Sokola jako vysoce soudobé a moderní organizace, která 

má současnému světu mnohé co říct a nabídnout, pak je zároveň také pro nás nejen povzbuzením, ale i 

závazkem. Závazkem k naplňování sokolských ideálů a výzvou k oslovování široké veřejnosti svojí 

každodenní činností. 

 

 

Br. Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 
starosta světového svazu sokolstva 
 

VZDĚLAVATEL 
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Kalendář sokolských výročí. 

 
Leden: 

 
1.1.1862 v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 1892-1934. Druhá brněnská župa nese 

na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček měl velkou zásluhu na rozvoji Sokola. Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu 

uspořádán pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů, armády a široké veřejnosti. 

 

 1.1.1871     vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš. V prosinci 2010 vyšlo dočasně z finančních důvodů jeho 

poslední číslo. 

 

4.1.1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor pražské konzervatoře, autor 

sokolského pochodu „V nový život“, zkomponovaného pro VII.  Všesokolský slet (1920). Na zasedání Vzdělavatelského 

sboru ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský slet v r. 2012 nebude komponována sletová znělka, ale 

jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova pochodu. 

 

11.1.1932 zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a Československé obce sokolské. (1906-1932). V roce 1914 

zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na počátku války převedl finanční majetek Sokola do zahraničí a dal jej 

k dispozici Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní rady československé v Paříži, které vedla a 

koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od roku 1918 byl členem předsednictva Národního výboru, 

v letech 1918-1920 byl poslancem a vrchním inspektorem československé armády. Po vyhlášení Československé 

republiky 28. 10. 1918 byl pověřen Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval sokoly, kteří převzali 

strážní službu na území státu, odzbrojovali rakouské vojáky a zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben 

s vojenskými poctami za účasti armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna pražská 

sokolská župa. 

 

11.1.1991 zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá náčelnice Sokola (1931-1948). Vedla 3 

všesokolské slety (1932,1938,1948). Při své účasti na sokolské výpravě na Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 

byla informována, že jí po návratu hrozí zatčení.  Zůstala proto v emigraci, žila v USA a pracovala pro zahraniční 

Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád TGM. 

 

 

 

 

 
 

ZÁVĚREM 

 

 

     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 12. 1.  2012 
 
 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 

 


