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SOKOLSKÁ ŢUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA 

  Tel:  466 614 253,  fax:466 030 073,   mail: kancelar@zupa-pippichova.eu                     

  www.zupa-pippichova.eu   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Prosíme všechny naše jednoty, aby již nepoužívaly  
e-mailovou adresu zupa.vych@volny.cz.  

Tato adresa je od 1.1.2011 nefunkční. Veškerou korespondenci 
zasílejte na adresu: 

kancelar@zupa-pippichova.eu 
 
 

V letošním roce vzpomeneme 90.výročí od úmrtí zakladatele ţupy JUDr.Karla Pippicha, který 

zemřel na Velikonoční pondělí 29.března 1921. Bylo by vhodné, aby Tělocvičné jednoty 

vzpomenuly na svých akcích tohoto našeho velikána. Podrobněji o jeho osobě viz příloha.  

 

Koalice nevládek Pardubicka pořádá letos 13.Konferenci nestátních neziskových organizací 

Pardubického kraje. Hlavním tématem konference, která proběhne v pondělí 14.března od 12 hodin 

v hotelu Bohemia v Chrudimi, budou témata „Spolupráce veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru“ a „dobrovolnictví“.  

 

V případě zájmu o účast na konferenci je potřeba zaslat e-mail  na adresu bulisova@konep.cz, či 

tel.461 031 821, 775 551 412 do 14.2.2011. 

 

 
 

 

 V termínu doručilo na ţupu vyplněné statistické údaje všestrannosti (ne vţdy správně vyplněné) 40 

jednot. K dnešnímu dni (10.2.) doručilo dalších 27 jednot. Do dnešního dne výkazy nedoručily na 

ţupu 2 jednoty: Brandýs nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí. Obě jednoty přislíbily urychlené 

dodání. 

 

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

 

 Na ČOS jsou k dispozici sletové známky v hodnotě 50,- Kč a je moţno je odebírat. 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

http://www.zupa-pippichova.eu/
mailto:zupa.vych@volny.cz
mailto:bulisova@konep.cz
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 T.J.Sokol Dolní Újezd - v sobotu 15.ledna předal br.Lebduška společně s  patronem jednoty 

br.Lipavským bronzovou medaili br.Vladimíru Bisovi. 

 

 Příspěvek na činnosti ţupní kanceláře byl ČOS spočítán na 49.600,- Kč měsíčně, coţ v současné 

době nepokryje mzdy zaměstnanců, které jsou ve výši: 

 

 Hrubé mzdy zaměstnanců za měsíc činí  38.498,- Kč 

       Sociální pojištění za měsíc činí         9.625,- Kč   

       Zdravotní pojištění za měsíc činí        3.465,- Kč  

 CELKEM      51.588,- Kč       

                                                                  

Další náklady ţupní kanceláře jsou nájemné, telefony, Internet, kancelářské potřeby, cestovné a 

odměny. 
 

Upozornění pro T.J.: 
Vracíme se k vyúčtování dotací. Dle pokynů ČOS je T.J. povinna zaslat na ţupu kopie všech 

dokladů včetně kopií dokladů, které potvrzují platbu ( kopie bankovních výpisů nebo kopie 

pokladního dokladu). Upozorňujeme, ţe převodní příkaz není průkazným dokladem o zaplacení 

pohledávky. 

STATISTICKÉ VÝKAZY 
Ţádáme 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.   

 

Všechny sokolské jednoty obdrţely: 
 

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 

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 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. 

 

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. 
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

 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. 
 

   
 

 

 

 
 

 

Předsednictvo ČOS:  

 

 doporučuje umoţnit kapitálový vstup silného investora do SAZKA a.s.      

 bude odborně analyzovat nabídky všech fin. investorů 

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

 

Předsednictvo ČOS ukládá svým zástupcům v orgánech SAZKA a.s. : 

 

prosadit razantní úspory v činnosti společnosti SAZKA a.s. včetně 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 včetně řešení změny vlastnictví O2 

ARÉNY a optimalizace dluhové sluţby a předloţit tento plán akcionářům v co nejkratší moţné době. 

 

PV ČOS odsouhlasilo odprodej části zbytného nemovitého majetku ve vlastnictví T.J.Lhotka u České 

Třebové. Smlouva kupní byla vypracována a předloţena LPO ČOS ke kontrole. Fin.prostředky získané 

odprodejem budou uţity k investiční činnosti a bude umoţněna kontrola KK ČOS na vyuţití těchto 

prostředků.  

Současně bude provedena kontrola KK ţupy. 

 

 
 

 

 

Váţené sestry a bratři, 

 

chtěli bychom Vás upozornit, ţe připravujeme valnou hromadu náčelníků a náčelnic, předběţný termín 

je 5.4. 2011 v zasedačce Sokola Pardubice, začátek pravděpodobně 17 hodin. Pozvánky obdrţíte emailem 

i s návratkou.  

 

Soutěţ ve všestrannosti proběhne 16.4.2011 v sokolovně v Pardubicích, nezapomeňte  poslat výsledky 

z plavání dopředu na ţupu, protoţe bazén v Pardubicích je uzavřen, jak jsme jiţ informovali v propozicích.  

 

Soutěţ v LA proběhne 21.5.2011 v Ústí nad Orlicí.  

 

Očekáváme také přihlášky na sletovou štafetu. 

 

Náčelnictvo 
 

 

INFORMACE Z ČOS 
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ODBOR SPORTU 
 

 
 
 
 

 
 

Byl prodlouţen termín pro návrhy na 

nejúspěšnější sportovce ČOS roku 2010.  

Návrhy je moţné zasílat aţ do 28.února 

2011. Formuláře a pokyny jsou zveřejněny 

na ţupním webu. 

 

Děkujeme všem jednotám, které nám 

zaslaly své registrace sportovních oddílů.  

Současně rozesíláme seznam nedostatků 

v registracích a prosíme jednoty, kterých se 

to týká o urychlené zaslání  opravených či 

doplněných registrací.  

 
 

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

 

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 

 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 

  
 

 Třebovští volejbalisté jasně zvítězili 
 

Dne 29.1.2011 se odehrálo v tělocvičně ZŠ 

Nádraţní dvojutkání mezi domácím T.J. Sokol 

Česká Třebová II. a TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Bylo 

to jiţ druhé setkání těchto celků v sezoně 

2010/2011 a opět těmi šťastnějšími byli domácí 

volejbalisté z České Třebové.  

 

 
 

 

T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Jiskra Ústí nad 

Orlicí:  3:1 (22,21,-22,17) 100 min. 
 

Oba celky nastoupili do utkání s vysokým 

nasazením a velkou chutí vyhrát. To ale mohlo 

pouze jedno druţstvo a blíţ tomu mělo druţstvo 

domácích, které zvládlo koncovky prvních dvou 

setů a ujalo se zaslouţeného vedení v zápase 2:0. 

Ve třetího setu se domácí druţstvo nechalo 

ukolébalo a dovolilo soupeři sníţit na 2:1. Proto 

musel třebovský trenér promluvit do duše hráčů a 

připomenout jim uţ známou věc, ţe zápas se sám 

nevyhraje a hráči musí začít hrát a ne čekat na 

chybu soupeře. To si vzali hráči k srdci a vyhráli 

čtvrtý set s pohodlným náskokem, který byl na 

konci setu 8 bodů. Za 1 hodinu a 40 minut vyhráli 

třebováci  na domácí palubovce 3:1.  
 

T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Jiskra Ústí nad 

Orlicí:  3:0 (22,22,17)  80 min. 
 

Soupeř nastoupil do druhého zápasu naplno, ale s 

domácím celkem, který hrál s minimem chyb, se 

těţko dostával do vedení a tím pádem nedostal 

domácí pod tlak. Universál domácích (Černý 

Čestmír) opět předvedl výkon, kterému se nedalo 

netleskat a to díky vyrovnané hře hráčů na všech 

postech. Domácí tým hrál uvolněně a hlavně 

určovali tempo hry. Třebovští volejbalisté 

předváděli líbivou hru a za pomoci diváků, kteří se 

zaručeně bavili, vyhráli i další utkání nad hráči ze 

sousedního města. Byl to jiţ čtvrtý vítězný zápas 

nad hráči z Ústí nad Orlicí v této sezoně.  
 

Za Českou Třebovou II. hráli a střídali: Černý 

Čestmír, Halva Lukáš, Hrdina Martin, Skipala Aleš, 

Kašpar Jan, Knížek Michal, Knížek Ondřej, Vašina 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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Lubomír ml., Vydra Tomáš, Záveský František, 

Tesař Tomáš, Němec Ondřej. 

Trenér: Knížek Martin 

 

Příští týden mají naši volejbalisté zaslouţené volno 

a do města Havlíčkův Brod se vypraví aţ 

12.2.2011, kde budou chtít určitě zvítězit. 5.2. 

nehraje ţádný tým 2. ligy muţů.  

Minivolejbal v barvách – výborné výsledky 

T.J. Sokol Česká Třebová 2 

 

Naši mladí volejbalisté odjeli do sportovního 

centra v Nymburce, kde reprezentovali náš oddíl a 

naše město na vyjmečné mezistátní akci – 

minivolejbal v barvách. Jedná se o dlouho 

připravovaný projekt ČVS, který má volejbal jako 

sport zatraktivnit pro děti a dostat tuto hru opět 

aktivně do škol. 

Děti byli rozděleny podle věku do samostatných 

turnajů, které měli svoji barvu od nejmladších 

ţlutých přes oranţové, červené, zelené aţ po 

nejstarší modré. Kaţdá skupina měla dokonce 

svého patrona z řad reprezentačních hráčů a 

trenérů.  

Nás moc potěšilo, ţe jedním z patronů byl i Jirka 

Šiller trenér našich reprezentantek a jeden ze 

špičkových trenérů, který vzešel z českotřebovské 

volejbalové školy. Mimo jiné vybojoval pro 

českotřebovský volejbal s dalšími úspěšnými 

českotřebovskými trenéry Lubošem Vašinou a 

Zdendou Šmejkalem  tři ze šesti získaných  titulů 

„mistra republiky“. 

 
 

 

Naši mladí Sokolové hráli ve dvou nejstarších 

skupinách, v zelené ročník narození 1999 a mladší 

a modré ročník narození 1997 a mladší. Pro 

mnohé z nich to byl tak první velký turnaj, kde se 

postupně hráči střetli s druţstvy z celé naší 

republiky a navíc proţili i pozápasovou noc 

v hotelu, kde nedočkavě čekali na druhý hrací 

den.  

V prvním hracím dni modří ve své skupině 

čtyřikrát vyhráli (České Budějovice, Benátky n.J., 

výběr kraje Vysočina, Česká Lípa)a pouze dvakrát 

prohráli (Znojmo, Praha), to zelení na tom byli 

ještě lépe, kdyţ všechna svoje utkání s přehledem 

vyhráli. Postupně jsme porazili v obou setech 

druţstva z Prahy, Příbrami, Duchcova, 

Lanškrouna, Komety Praha a výběru Ústeckého 

kraje. Po tomto dni se rozdělila druţstva do 

dalšího hracího dne podle výkonnosti a k naší 

spokojenosti šla naše obě druţstva mezi nejlepší.  

V neděli  se našim druţstvům kupodivu dařilo 

stejně dobře jako v sobotu a naši hráči i trenéři si 

vyslouţili několik poklon od volejbalových 

odborníků (Palinek, Rosenbaum, Dvořák) na 

adresu naší kolektivní hry a individuálních výkonů  

a to určitě potěší. Modří vyhráli opět čtyři zápasy 

(Praha, výběr Ústeckého kraje, Karlovy Vary, 

Příbram) a dva prohráli ( Přerov, Prostějov)a 

nakonec skončili v lepší skupině na skvělém 

druhém místě.  Zelení v elitní skupině opět vše 

vyhráli ( Zlín, Znojmo, Svitavy, Praha, Prostějov) 

a dá se říct, ţe z 36 druţstev z celé republiky byli 

nejlepším druţstvem. 

Výsledky sobota  

Modří -  skupina Šárky Barborkové  - 

1.Znojmo, 2.Praha, 3. T.J. Sokol Česká Třebová 

2, 4.České Budějovice, 5.Benátky n.J., 6. Česká 

Lípa, 7.kraj Vysočina 

Zelení – skupina Heleny Havelkové – 1. T.J.  

Sokol Česká Třebová 2, 2. Příbram, 3.Hlincovka 

Praha, 4.výběr Ústeckého kraje,  5.Duchcov, 

6.Lanškroun, 7.Kometa Praha 

Výsledky neděle 

Modří – skupina Šárky Melichárkové – 

1.Hlincovka Praha, 2. T.J.  Sokol Česká Třebová 

2, 3.Prostějov, 4.Karlovy Vary, 5.výběr Ústeckého 

kraje, 6.Přerov, 7.Příbram 

Zelení – skupina Julie Jášové – 1. T.J.  Sokol 

Česká Třebová 2, 2.Prostějov, 3.Znojmo, 

4.Svitavy, 5.Beskydy, 6.Zlín, 7.Hlincovka Praha 

Zelení hráli ve sloţení:  Lukáš Vašina, Martin 

Kočka,Denis Ţaba 

Modří hráli ve sloţení:  Petr Štembírek, Adam 

Král, Štěpán Chládek, Dominik Ţaba 

Trenéři: Aleš Skipala, Michal Kníţek 

Celkově naši hráči o víkendu v Nymburce 

vyhráli 20 utkání a pouze čtyři prohráli se 

setovým skorem  31:6. Skupiny byly vţdy 

obsazeny šesti aţ sedmi druţstvy. Děti si 



- 6 - 

turnaje velice uţily a volejbalem se opravdu 

bavily a to i díky trenérům, kteří svým 

přístupem přispěli k dobré náladě na turnaji. 

Je dobře, ţe v historicky úspěšné 

volejbalovém oddíle se objevují nové 

trenérské tváře (M.Kníţek, A.Skipala, 

J,Škeřík), je to příslib do budoucnosti. 

Na turnaji se zúčastnila i druţstva pana Kadlece 

SK Geodezie-Sokol, nově vzniklého oddílu u nás 

ve třebové, která obsadila i niţší kategorie a 

postupně získala tato umístění.                                                                   

Sobota:     ţlutí-4.místo,oranţový-7.místo,červení-

5.místo,zelení-6.místo,modří-7.místo                 

Neděle:     ţlutí-6.míst,oranţový-7.místo,červení-

6.místo,zelení-3.místo,modří-3.místo 

 
Lubomír Vašina                                                                                                      

T.J. Sokol Česká Třebová 2  

 
  

T.J. SOKOL LUKAVICE U LETOHRADU 
 

LUKAVIČTÍ MAJÍ NOVOU SOKOLOVNU 

 
Sokolové v Lukavici měli v pátek 21. ledna velký 

den. Po devíti měsících rekonstrukce byla 

odpoledne slavnostně otevřena zmodernizovaná 

sokolovna. Rekonstrukce si vyţádala včetně 

nového vybavení 27 milionů korun, z valné části 

pomohly evropské fondy, ale část peněz musela jít 

také z obecního rozpočtu. Slavnostní otevření, 

bohaté na kulturní i sportovní program, přilákalo 

dvojnásobné mnoţství lidí neţ je kapacita 

sokolovny. 

 

Slavnostní otevření bylo zahájeno výstavkou a 

informační schůzkou na obecním úřadě, kde 

přítomné přivítala starostka obce Ilona Severová 

a starosta sokolské jednoty Antonín Vítek. 

Slavnostního přestřiţení pásky se za doprovodu 

dechové hudby účastnili      hejtman Pardubického 

kraje Radko Martínek, místostarosta Sokolské 

ţupy Východočeské-Pippichovy Jindřich Kalous a 

zástupce dodavatelské firmy NISAINVEST Jiří 

Sluka  společně s paní starostkou Ilonou 

Severovou . 

 

Největší zásluhu na rekonstrukci tohoto 

překrásného sportovního stánku má starostka 

obce Ilona Severová, díky jejíţ nesmírné energii 

a vytrvalosti mohlo toto dílo vzniknout. Sokolská 

ţupa Východočeská-Pippichova jí za toto úsilí 

vyznamenala prostřednictvím tajemníka ţupy 

Miroslava Lebdušky medailí zakladatele ţupy 

JUDr.Karla Pippicha a T.J. Sokol Lukavice jí 

slavnostně udělil čestné členství v Sokole. 

 

Po otevření sokolovny připravili místní sokolové 

pestrý sportovně kulturní program na jehoţ 

uvedení měly nemalou zásluhu Pavlína 

Bednářová a Míša Vítková. Program zahájila 
Dechová harmonie Letohrad a v programu dále ještě 
pořadatelé představili: sportovně-kulturní vložky T.J. 
Sokol Lukavice, mažoretky ZŠ Lukavice, taneční 
vystoupení SVČ Animo,  ukázku společenských tanců TK 

Letohrad, brilantní exhibicí ve stolním tenise, jehoţ 

aktéry byli Jindřich Panský a Milan Orlovský.  
QUEEN revival by Princess a La Muzica - 100% živá 

kapela, hraly k tanci a poslechu. Slavnost se protáhla 

do nočních hodin.  

 

Velký dík starostce obce, panu hejtmanovi a všem 

dalším, kteří přiloţili ruku k dílu a podíleli se  na 

rekonstrukci. Lukavickým, nejen sokolům, 

přejeme zdar do jejich další činnosti. 
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

Prodaná nevěsta, hra, které 
všichni rozuměli 

 
„Moje sázka na Formany byla neomylná,“ 

napsal Bohumil Gondík 

 
 

Po premiéře v Pyšelích a před představeními 

v Pardubicích, Děčíně, Praze a dalších místech ČR 

proběhla sobotu 12. února ve slatiňanské 

sokolovně dvě představení lidové hry se zpěvy a 

tanci PRODANÁ NEVĚSTA. Před vyprodanou 

sokolovnou se představily sokolské soubory: 

Národopisný soubor Formani Slatiňany 

z Tělocvičné jednoty Sokol Slatiňany, divadelní 

soubory T.J. Sokol Pyšely a T.J. Sokol Lázně 

Toušeň s pěveckým sborem Gaudium z T.J. Sokol 

Královské Vinohrady.  

 

Prodanou nevěstu nastudoval volně podle 

předlohy Karla Sabiny a Bedřicha Smetany  reţisér 

Bohumil Gondík. Po předehře v provedení 

formanské muziky, vedené primáškou Helenou 

Kohoutkovou, zazněla slavná sborová árie „Proč 

bychom se netěšili“. Další celá hra se nesla ve 

strhujícím tempu s velmi povedenými hereckými 

výkony. Potvrdila se slova reţiséra Bohumila 

Gondíka (otce známých sourozenců): „Jsem 

opravdu rád, ţe jsem měl šťastnou ruku 

v obsazení sólistů, ţe moje sázka na Formany byla 

neomylná, jejich tance, komedianti, sborový zpěv, 

Vašek a Kecal, jsou nejsilnějšími záţitky.   
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Představení končila dlouhodobým potleskem a 

večerní ve stoje, kterým si obecenstvo vynutilo 

další dva přídavky se závěrečným zpěvem celého 

sálu „Proč bychom se netěšili, kdyţ nám Pán Bůh 

zdraví dá“. Hosté z Lukavice, Dolního Újezda, 

z Horního Jelení, Nasavrk, Chrudimi a dalších, 

kteří mi přišli poděkovat za nevšední kulturní 

záţitek, nešetřili slovy chvály.  

  
Zdena Hrochová 

místostarostka T.J. Sokol Slatiňany 
 

                            

T.J. SOKOL ŢAMBERK 
 

Memoriál Jiřího Kubíčka ve stolním 

tenisu 
-------------------------------------------------------- 

Po vánočních svátcích se uskutečnil turnaj ve 

stolním tenisu neregistrovaných hráčů – Memoriál 

Jiřího Kubíčka. Dopoledne se uskutečnil turnaj 

ţáků, kterého se zúčastnilo 7 hráčů ze Líšnice, 

Chropyně a Ţamberka.  

 
Účastníci žákovského turnaje 

 

Odpoledne se konal turnaj neregistrovaných 

dospělých hráčů. Turnaje se zúčastnilo 17 muţů a 

ţen, z České Rybné, Letohradu, Helvíkovic, 

Chropyně a Ţamberka.  

 
Zleva : Tomáš Roček, Adam Janovec a Patrik Kubíček 

 

Nedostatkem turnaje byla slabá účast sportovců 

ze Ţamberka.  

Sponzorem turnaje byla firma Marika s.r.o. 

 

Výsledky turnajů 

Neregistrovaní  
1.Josef Vencl (Česká Rybná) 2.Martin Myšák 

(Česká Rybná) 3.Tomáš Majvald (Ţamberk) 

4.Karel Uhlíř (Letohrad) 5.Vojtěch Šulcek (Česká 

Rybná) 6.Bohumír Faltejsek  (Letohrad) 
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Účastníci turnaje  neregistrovaných 

 

Ţáci 
1.Adam Janovec (Ţamberk) 2.Tomáš Roček 

(Ţamberk) 3.Patrik Kubíček |(Líšnice) 4.Viktor 

Vencl (Ţamberk) 5.Jakub Kladivo (Ţamberk) 

6.Aleš Dostál (Chropyně) 

 
Zleva : Martin Myšák, Josef Vencl a Tomáš Majvald 

 
Břetislav Havel 

                           

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
 
 

109. ŠIBŘINKY V PARDUBICKÉ SOKOLOVNĚ 

Dne 5.února  pardubickou sokolovnu ovládly jiţ 

109.tradiční Šibřinky, tentokrát na téma 

„STŘEDOVĚK“. Po 20.00 hodině se sál zaplnil 

téměř tisícovkou návštěvníků, z toho 302 

v maskách - rytířů, jeptišek, pirátů, malomocných, 

Vikingů a mnoho dalších. Doprovodný program 

obstaralo šermířské divadlo „Zubři“. Všichni se 

bavili dlouho do noci. 

 

Druhý den ve 14.00 hodin pokračovaly Šibřinky 

dětskou částí. Opět sál zaplnilo 420 účastníků a 

parket zaplnily princezny, princové a pohádkové 

bytosti. Pro děti bylo připraveno velké mnoţství 

soutěţí a drobných odměn.  

 

Závěrem můţeme říci, ţe akce se vydařila a práce 

pořadatelů nebyla vůbec marná, za coţ jim patří 

poděkování.  
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Druhý den ve 14.00 hodin pokračovaly Šibřinky 

dětskou částí. Opět sál zaplnilo 420 účastníků a 

parket zaplnily princezny, princové a pohádkové 

bytosti. Pro děti bylo připraveno velké mnoţství 

soutěţí a drobných odměn.  
 

 
 

 

Závěrem můţeme říci, ţe akce se vydařila a práce 

pořadatelů nebyla vůbec marná, za coţ jim patří 

poděkování.  
 

 

 

 
Do jednot jiţ byly zaslány formuláře na hlášení o vzdělavatelské činnosti. Ţádáme  
vzdělavatele, aby s vyplňováním hlášení 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 

   

   

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 

 
 

9. 

 
Nahlášení nejúspěšnějších sportovců  
na ČOS do 28.2.2011 

 

– 

     Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.  

 

 

Vzdělavatel 
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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  17.3.2011 
 

 

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

ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z Tělocvičných jednot. 

 

Kalendář sokolských výročí. 
 

Březen: 

 

1.3.1900   se v Praze narodil  MUDr   Miroslav Kavalír, náčelník ČOS v letech 1945-48. 
 

4.3.1827   se ve Štýrsku (Rakousko) narodil  MUDr.Eduard Grégr, významný český politik,     

spoluzakladatel Sokola, majitel přední praţské tiskárny „ Dr. Eduard Grégr a syn“,   ve které 

byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním 

mladočechem.Zemřel 1.4.1907.Jeho bratr byl JUDr. Julius Grégr, rovněţ významný český 

politik a novinář, spoluzakladatel Sokola a spolu se svým bratrem byl spoluzakladatel  

mladočeské strany. Oba bratři přispěli k vítězství mladočeské strany v české politice. Mladočeši  

vystupovali radikálněji v boji za rovnoprávnost Čechů  v Rakousku-  Uhersku. 
 

3.3.1895   se v Kamenném Újezdě narodil  Jan Zelenka, starosta sokolské ţupy Krušnohorské -   

Kukaňovy. Jiţ od počátku okupace se zapojil v Praze do organizování odboje, nejprve ve   

skupině „Jindra“ později v „Antropoidu“. Skupina měla 3 členy: Zelenku z Čech, Kubeše   

z Moravy a Gabčíka ze Slovenska. Při zatýkání 17. června 1942 se bránil ve svém bytě do   

posledního náboje, pak poţil pilulka jedu. S ním zemřela i jeho manţelka Františka a syn Jan. 
 

5.3.1862 se konalo v Malypetrově tělocvič. ústavu v Praze první cvičení Sokola Praţského. 
 

7.3.1850      se v Hodoníně narodil  Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Česko-                    

slovenské republiky. Filozof, politik, státník, vedoucí osobnost  čs. zahraničního odboje                    

v době 1. světové války. Byl  profesorem filozofie na univerzitě v Praze, člen mladočeské strany, 

poslanec na říšské radě za české země v letech 1891-93 a 1907-1914. V prosinci r. 1914 

emigroval, aby řídil zahraniční odboj proti  Rakousku-Uhersku. Byl předsedou  Národní rady 

československé, kterou zaloţil společně s E. Benešem a R.Štefánikem. Během exilu přednášel na 

univerzitách v Anglii, Francii (Sorbona) a v USA (Chicago), znal se osobně s prezidentem 

Wilsonem a byl populární v celé Evropě. V r. 1917 pobýval v Rusku a navštívil čs. legie. Prosadil 

návrat čs. legií do vlasti a zabránil, aby legie vykrvácely ve vleklých intervenčních 

bojích..(Výrok: „čs. legie mají v Rusku pouze mandát na boj proti Rakousku-Uhersku a ţádný 

jiný“.) Na konci světové války, kdyţ se diskutovalo o novém uspořádání ve střední Evropě, 

vyjádřil se známý anglický dramatik Bernard Shaw o Masarykovi takto: „ kdyby měly vzniknout  

Spojené státy evropské, tak Masaryk by byl jejich nejlepším prezidentem. 

 

8.-13.3.1918   svedly velký boj  československé legie u  Bachmače,  kde drţeli frontu proti                    

útočícím Němcům tak dlouho, dokud  nádraţím v Bachmači neprojel poslední vlak s ustupujícími 

legionáři. 

 

10.3.1948   zahynul tragicky  Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničí, od mládí člen Sokola                    

Malá Strana v Praze. Komunistický reţim označoval jeho smrtelný pád z okna jako                    

sebevraţdu. V roce 2010 biomechanik profesor Dr Jiří Straus  prokázal biomechanickými                    

výpočty, ţe podle výšky pádu, velikosti a hmotnosti těla a jeho polohy musel být Masaryk                    

z okna vystrčen. 
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JUDr. Karel Emanuel Josef Pippich, 

zakladatel a první starosta 

Sokolské župy Východočeské  

90 let od jeho úmrtí 
* 21. 4. 1849     † 29. 3. 1921 

 

Chrudimský právník, politik, literát, hudebník, 

propagátor spolkové činnosti, divadelník a sokol JUDr. 

Karel Emanuel Josef Pippich, který se nesmazatelně 

zapsal do historie regionu, vyrůstal v právnické a 

kulturně aktivní rodině. Narodil se ve Zlonicích 21. 4. 

1849 jako jeden z jedenácti sourozenců Emanuelu 

Josefovi a Marii Pippichovým. 
 

      Dětská léta prožil v Chrudimi, kde si jeho otec po 

práci justiciára u Kinských a funkci náměstka státního 

zástupce v Rakovníku od roku 1853 založil advokátní 

praxi. 
 

     Po studiích na piaristickém gymnáziu a práv v Praze 

od roku 1874 byl praxí u otce, později jako společník a 

po jeho smrti majitelem advokátní kanceláře.  
 

     První manželka,  nadaná pěvkyně, vystupovala na 

předních scénách ve světových i českých operách. 

Zemřela r. 1878 a zůstaly po ní dvě děti. Dcera Růžena a 

literárně nadaný syn Karel s rytířským titulem, který 

zemřel během studií. Z druhého manželství s Antonií 

Herrovou pocházejí dvě další děti, syn Jaroslav - právník 

a dcera Marie.  
    

     Jako člověk aktivní, rozvážný a obětavý, obdařený 

organizačními schopnostmi, se věnoval všestranné 

kulturní, politické, veřejně prospěšné a sportovní 

činnosti.  
 

     V politice se angažoval za rozumné soužití 

politických stran na zásadách vzájemné tolerance. Jako 

zemský poslanec a rozpočtový zpravodaj podporoval 

zkoumání českých historiků v zahraničních archívech. 

V říjnu 1918 je známa jeho účast v Národním výboru a 

28. října na náměstí v Chrudimi veřejně přivítal pád 

rakouskouherské monarchie a vznik samostatného 

Československa. Zasloužil se o stavbu muzea 

v  Chrudimi a regulaci Chrudimky.  
 

      V  kultuře vynikal především jako divadelník, 

básník, spisovatel a hudební skladatel. Od roku 1872 byl 

ředitelem divadelních ochotníků a vrchní režisér. 

Významně ovlivnil rozvoj  divadelnictví  v   regionu.  

Napsal  teoretickou  studii „O umění režisérském“. 

V Chrudimi je po něm nazváno divadlo. Napsal 

dramatickou báseň „Vlasty skon“, posloužila za libreto 

opery Otakara Ostrčila.   Stýkal se s B. Smetanou, A. 

Dvořákem, K. Bendlem a Z. Fibichem. Zhudebnil 

písně J. Vrchlického, A. Hejduka a E. Krásnohorské. 

Psal verše, které zhudebnil Dvořák, Hnilička a Seigl. 

Složil kantátu pro smíšený sbor a text, který zhudebnil 

O. Jeremiáš. Psal příležitostné verše, převážně se 

sokolskou tématikou a publikoval odborná díla o J. V. 

Fričovi, J. Husovi, Z. Fibichovi, K. H. Borovském a 

Sv. Čechovi. 
 

      Ve své sportovní činnosti se věnoval sokolství a to 

jako propagátor, cvičenec a aktivní člen. Stál u zrodu 

Sokola v Chrudimi a Východočeské župy. Vystoupil při 

příležitosti položení základního kamene Národního 

divadla v Praze a roku 1889 aktivně spolupracoval na 

prvním sletu Východočeské župy. Je známa jeho osobní 

spolupráce se sokolskými jednotami v Čechách, na 

Moravě i v zahraničí. V r. 1889 navštívil sjezd 

francouzkých gymnastů v Paříži. Propagoval ženskou 

tělovýchovu. Zachoval se jeho text s názvem „O 

ženském tělocviku“. V roce 1887 stál u zrodu sokolské 

župy ve východních Čechách a o osm roků později po 

rozdělení na župu Orlickou a Východočeskou se stal 

jejím prvním starostou. Byl členem předsednictva 

výboru České obce sokolské a jejím místostarostou.   
 

      Zemřel na Velikonoční pondělí 29. 3. 1921 na zápal 

plic. Po jeho smrti byla Sokolská župa Východočeská 

pojmenována jeho jménem. 

 
Dle materiálu Okresního muzea Chrudim 

 Zpracoval Miroslav Lebduška 
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