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SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA 

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

  www.zupa-pippichova.eu   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Předsednictvo Sokolské župy svolává  
na 14. 5. 2011 do pardubické sokolovny od 9:00 hod 

 

ZASEDÁNÍ VÝBORU   
SOKOLSKÉ ŽUPY VÝCHODOČESKÉ – PIPPICHOVY 

 
Účast je povinná pro členy výboru, to jsou vyslanci nebo náhradníci vyslanců 

tělocvičných jednot zvolených na volebních valných hromadách T.J. 
 

 
 Na župě 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 možno je odebírat. 

 

 

 Do 31.března 2011 mají proběhnout nevolební valné hromady T.J., jejichž 
hlavním a povinným bodem je schválení roční účetní závěrky. Tato povinnost platí 

bez výjimky pro všechny jednoty a zároveň měly jednoty termín valné hromady 
nahlásit do župní kanceláře. Dosud tak neučinilo 25 jednot. Zápis z valné 

hromady je nutno zaslat na župu do 15.dubna.  
 

 Župní kancelář zpracovává podklady z jednot, které v termínu musí doručit na 

ČOS. 
 

 Pokud si valná hromada jednoty vynutí nějakou volbu, je nutné vyplnit nový 
evidenční list a ve třech paré jej zaslat na župu k potvrzení. 

 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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 Hlaste prosím včas jakékoliv změny v kontaktech, stává se, že zasíláme 

informace na již neplatnou elektronickou adresu. Veškeré zprávy a oznámení 

zasíláme na kontaktní adresu, která je nahlášená tělocvičnou jednotou a je 
bezpodmínečně nutné, aby kontaktní osoba jednoty o všech událostech včas 
informovala výbor i členy T.J..   

 

 

 

 

 

Dne 5.března 2011 proběhlo mimořádné zasedání V ČOS, kterého se za naši župu zúčastnili br.Aliger, 

br.Lebduška, ses.Dvořáková a náhradník br.Trunec. Výbor projednával v podstatě dvě věci: rozpočet na 

rok 2011 a rezignaci starosty ČOS br.Bernarda. V ČOS zvolil kandidátní komisi pro volbu nového starosty 

ve složení: 

Br.Jiří Sixta, župa Podlipného, br.Bohuslav Němec, župa J.Vaníčka, br.Josef Kratochvíl, župa 

J.Máchala, ses.Renata Čáslavová, župa Scheinerova, br.Jiří Skalický, župa Podbělohorská, 

br.Lebduška, župa Pippichova, ses.Marika Prockertová, župa Orlická,  ses.Ludmila Raková, 

náčelnictvo žen. Kandidáty na starostu mohou navrhovat s jejich souhlasem všichni členové 

ČOS, valné hromady jednot a žup, výbory T.J. a žup, PV žup, PV ČOS a další orgány všech 

organizačních jednotek PV ČOS. Termín pro podání návrhů na kandidáty počíná běžet nejméně 

60 kalendářních dnů před volebním zasedáním Výboru ČOS a končí 31 kalendářních dnů před 

tímto zasedáním.  

 
 

 

 

INFORMACE Z ČOS 
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Kde se vzaly  Sokolské cesty 

 

SOKOLSKÉ CESTY  vlastně vyrostly především z  tzv. POMNĚNKY. To byla kaţdoroční akce pořádaná od roku 1994 vţdy 

první zářijový víkend  pro všechny, kteří se v Sokole zabývali také pobytem v  přírodě. Pořadatelem byla vţdy některá jednota, 

koordinaci a organizační pomoc zajišťovala komise PP-ČOS, kterou od r.1991 vedl třebíčský mohykán Jiří Herzán-Logan. Tato 

neformální setkání  se těšila veliké oblibě, účast v počátcích bývala i přes 50 osob. (Pro pamětníky: Pleskoty, Beskydy, Tábor, Řásná, 

Děčín, Tesák, Votice, Bílovice, Č.Dub, Chomutov, N.Dvory, Říp, Č.kras.) Po roce 2006 se v komisi PP zrodila myšlenka častějšího 

setkávání, vţdy s programem poznávacím a většinou také metodickým, a projekt pro mezisletové období byl na světě. Volně navázal 

také na 2 úspěšné projekty let předešlých –  Sokolské vrcholy  2001-2005  a  Expedice KAMENY  2005. 
 

Kdo by býval byl všude, tak by zaţil opravdu dost. Jedna taková osoba existuje a dosvědčuje navíc, ţe se i hodně naučila. Účast 

aspoň na pěti akcích uţ mají desítky účastníků a zřejmě většina z nich by mluvila podobně. Přínos těch podniků však nebyl jen v 

metodice a osobních záţitcích. Byla to vţdy příleţitost ke sdílení cvičitelských radostí i starostí a ke vzájemné výměně zkušeností. 

Postupně vznikalo volné společenství lidí různých, ale přece jen podobně naladěných, kteří se rádi vidí a těší se na sebe. I toto má 

velkou cenu.  
 

Sokolské cesty  letos skončí – bude něco dál? 
 

Všechno má svůj konec a nastavovaná kaše brzy přestane chutnat. Sokolské cesty  byly pěkné – doufejme, ţe i ta poslední se 

povede – a zůstane nám pěkné vzpomínání na ně. Dál stejným způsobem – to nelze z různých rozumných důvodů. Ovšem o nějaké 

pokračování podobných akcí je zájem, jak od účastníků opakovaně zaznívá s blíţícím se koncem projektu. Tak co tedy? Na odpověď 

je ještě brzy. Je to věc k přemýšlení pro komisi PP i pro všechny, kterým na tom záleţí.  

Nejbliţší rok bude rušný – 23.-25.9. nás čeká Sletová štafeta a hned pak sletový nácvik s vrcholem na Strahově. Mezitím se 

sejdeme ještě dvakrát letos na podzim: v říjnu mimo Prahu na srazu ţupních vedoucích + přátel pobytu v přírodě a koncem listopadu 

v Praze na setkání účastníků Sokolských cest a  Sletové štafety. Však ono se jistě něco vymyslí! 
O poslední Sokolské cestě 

Zakončovací podnik projektu Sokolské cesty nemíří do rakouského Oetzu náhodně. Roku 1884 zde totiž skončila životní cesta 

zakladatele Sokola dr.Miroslava Tyrše. Na jeho počest a také na památku všech odešlých Sokolů se v Oetzu již téměř 40 let 

každoročně na svatodušní svátky sjíždí sokolstvo ze všech koutů světa. V krásném údolí mezi majestátními horami se konají různá 

sportovní klání a na závěr setkání jdou všichni slavnostním průvodem v krojích a s prapory k pamětním deskám v soutěsce divoké řeky 

Ache.  

Letos do Oetzu z České republiky míří hned několik autobusů; kaţdá skupina má sice svůj itinerář, ale všechny o sobě vědí a 

hlásí se také k programu Sokolských cest. Všichni účastníci se během víkendu potkají aspoň jeden večer u ohně a pak v pondělí 

dopoledne při vzpomínkové slavnosti.  Výhodou bude „programová prostupnost skupin“ podle zájmu – např. k nedělní pěší túře do 

hor se mohou přidat jednotlivci z různých skupin, jiní se pojedou podívat na ledovec, někteří třeba zůstanou na sportovních soutěţích 

u Piburského jezera. 

Nyní uţ tedy blíţe k vlastní 18.Sokolské cestě: 
 

OETZ  11.-13.6. 2011 

Symbolické zakončení projektu v důstojném a památném místě 

Kraj, místo: západní Rakousko, Ötztálské Alpy, ubytovací obec Piburg u Oetzu 

Rámec akce (v případě nepříznivých okolností se můţe změnit):  

PÁ 10/6  pozdě večer odjezd společným autobusem z Prahy, na místě v SO dopoledne 

SO 11/6 menší výlet, večer zahájení 38.mezinárodního sokolského srazu (ţupa Rakouská) 

NE 12/6 větší túra podle moţností nebo jiný program dle nabídky, večer opět oheň 

PO 13/6 dopoledne oficiální vzpomínkový program, po obědě návrat do ČR  

Doprava  (z Prahy a zpět):  sraz PÁ 10/6  22,40 - ulice Na Florenci, naproti knihkupectví (poblíţ zast.MHD Masarykovo nádraţí); 

odjezd 23,00 (směr Rozvadov - Innsbruck); 

návrat v pondělí pozdě večer: Praha-Malá Strana, ul. Vítězná, před zast.MHD Újezd 

Nocleh: vlastní stany na „sokolské louce“ nad jezerem (3€/os.noc), příp.penziony v okolí  

Stravování: vlastními silami, nějaké moţnosti jsou i v místě  

Pojištění si zajišťují účastníci v rozsahu dle vlastního uváţení, kartička pojištěnce s sebou! 

Účast. poplatek : 1300 Kč/os na č.ú. 27-7699580257/0100  VS 1301106  (po potvrzení přihlášky) 

S sebou  : mj. pas či OP, peněţní rezerva v €; myslete na cestu, dny i večery (chladno!) 
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

ODBOR SPORTU 
 

Různé : * pro ty, kteří přijedou do Prahy autem, moţné parkování na nádvoří TD (od 10/6 do 13/6 zdarma – nahlásit SPZ), pro přesun 

na sraz je třeba počítat cca 30 minut (tram) 

 * příp.větší zájem o penzion /ne stan/ hlaste J.Zahradnikové - zkusíme řešit hromadně   

 * výlet v SO: vodopád Stuibenfall a okolí (cca 10km od Oetzu, s busem, méně náročné) 

   * v NE: pěší túra náročnější, s moţnostmi odpojení cestou, směr zřejmě Acherkogel 3008 

* veškerý pohyb v terénu na vlastní nebezpečí; výše sníh skoro jistý, výbava jako zimní 

* v NE téţ moţnost busem k ledovcům nad Söldenem (+?lanovka, méně náročné) 

* SO odp. – NE téţ volejbalový turnaj, tradiční běh kolem jezera, soutěţe pro děti 

* na PO slavnost: sokolský kroj (kdo má), event. prapor jednoty či ţupy 

* večery sladíme s ostatními účastníky; kytara bude, tradiční čtení na dobrou noc téţ 

PŘIHLÁŠKY  do 10. 4. 2011: J.Zahradníková 257007343, jzahradnikova@sokol.eu 

Dotazy : Z.Lauschmann, 776153793, 251811478; 211.cz@centrum.cz 
 

      Na parádní  hory i na setkání se Sokoly odjinud se spolu s vámi těší         

Zdeněk Lauschmann, vedoucí projektu 

 

 

 
 

 

 

Vážené sestry a bratři, 

 

chtěli bychom vás upozornit, že dne 5.4.2011 proběhne v zasedačce Sokola Pardubice  

 

VALNÁ HROMADA NÁČELNÍKŮ A NÁČELNIC. 
 

Prezence bude od 16.30 do 17.00 hodin. 

Začátek v 17 hodin.  

Pozvánky všichni obdrželi e-mailem i s návratkou.  

Těšíme se na vaši účast. 

 

Náčelnictvo 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Děkujeme všem jednotám, které nám zaslaly své 

registrace sportovních oddílů.   

 

Žádáme všechny sportovní oddíly našich jednot, 

aby na župu hlásily v případě změny aktuální e-

mailové adresy.  

 
 

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

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 
  

Žákovské družstvo volejbalistů 
vítězně v Českém poháru. 

  Po čtrnáctidenní pauze odjíždějí starší žáci 
českotřebovského Sokola 2 na další kolo českého 
poháru mládeže do Ervěnic – Chomutova. Od 
začátku soutěže se tak naši mládežníci probojovávali 
postupně až do špičky této soutěže. Celou soutěž 
hraje 32 nejlepších týmů z celé České republiky a 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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soutěž je postupová. Hraje se v soutěžních 
postupových turnajích v osmi účastnících. 
V minulém kole se starší žáci vypořádali se všemi 
nástrahami volejbalového umu, ale především se 
svými soupeři. 
Po dva dny bojovali v nedalekém Rychnově nad 
Kněžnou o postup mezi 16 nejlepších týmů v ČR. Ze 
sedmi zápasů jich vyhráli plných šest a stali se tak 
absolutními vítězi na tomto turnaji. 
První zápas s tradičním rivalem Slávií Hradec Králové 
prohráli nakonec až v tie-breaku, ale poté již soupeři 
nenašli na naše hráče  vítězný recept. Postupně jsme 
porazili, domácí Rychnov nad Kněžnou 2:0, České 
Budějovice 2:0, a po výborném společném obědě, 
kde si naši kluci dali nudličky na kari s rýží, další silný 
celek z Nového Jičína také 2:0. Sobotní volejbalové 
klání jsme zakončili vítězně se silným a volejbalově 
vyspělým družstvem z Ervěnic. Něco málo nakoupit 
a hajdy na kutě, vždyť zítra se hraje o postup a jsme 
mu hodně blízko. I tradiční večerní ponocování šlo 
stranou a kluci to vzali opravdu vážně. 

 
Sestava T.J. Sokol Česká Třebová 2: 

Kubíček Pavel  #2, Řehák Jakub  #3, Chudý Jindřich  #4, Král Tomáš  
#6, Šplíchal Libor #7, Marek Šulc  #9, Rybka Jan  #10, Vašina Lukáš  

#11, Trenér: Jiří Škeřík 

 
A vyplatilo se to. V neděli hned v prvním zápase 
jsme po výborné hře porazili silný celek ČZU Praha 
2:0 a na vítězné vlně jsme zůstali i v zápase se 
Sokolovem a završili tak poslední utkání stejným 
poměrem 2:0 pro naše družstvo. Postup je jasný 
postupujeme z prvního místa, spolu s námi 
postupují hráči z Ervěnic. Výborně a hlavně 
kolektivně zahrálo celé družstvo. Když už někoho 
malinko vyzdvihnout, tak oba hráče, kteří startují za 
naše extraligové kadety Pavla Kubíčka a Jakuba 

Řeháka. Všichni po skončeném posledním zápase 
volali domů rodičům a kamarádům, aby se pochlubili 
tak cenným vítězstvím a my máme samozřejmě 
všichni radost s nimi.   
Potvrzujeme tak i velké ocenění našemu oddílu T.J. 
Sokola Česká Třebová 2 v okresní anketě o nejlepší 

sportovce a kolektivy, kde jsme skončili na 
vynikajícím druhém místě a stali se tak nejlepšími 

sportovci z našeho města Česká Třebová. 
                                                

                                                  Za T.J. Sokol Česká Třebová II – oddíl 
volejbalu Lubomír Vašina 

 

POVEDENÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
PRO DĚTI 

   V neděli 27. 2. 2011 se konal na ZŠ Nádražní volejbalový 
turnaj pro děti tzv. zeleného a modrého volejbalu. 
Z pohledu očima laika byl turnaj určen pro děti 4. - 5. tříd 
a 6.-7. tříd. Pořadatelem byl již tradičně volejbalový oddíl 
T.J. Sokola II. Česká Třebová. Na turnaj se sjelo 16 
družstev, která byla rozdělena do čtyř čtyřčlenných 
skupin.  
Byl k vidění pěkný bojovný volejbal, s mnoha pěknými 
zákroky a na tento věk a kategorii i výjimečně dlouhými 
výměnami. A nebylo se čemu divit. Do naší sportovní haly 
se sjela opravdu ta nejlepší družstva z kraje a nutno 
podotknout, že právě naše družstva patří v těchto 
kategoriích k těm nejlepším v republice. 
Na prvním celorepublikovém turnaji v Nymburce se 
umístilo družstvo Litomyšle na druhém místě v modrém 
volejbale (6.-7.třída) a naši českotřebovští hráči (L. 
Vašina, M. Kočka, D. Žaba) dokonce vyhráli v zeleném 
volejbale (4.-5.třída). 
Na turnaj do České Třebové přijela i silná družstva z Brna 
vedená manželi Džavoronokovi (Katka, českotřebovská 
rodačka a bývalá vynikající hráčka, Milan, dlouholetý 
bývalý reprezentant, hráč českotřebovského volejbalu, 
dnes reprezentační trenér v beachvolejbalu). V jednom 
z brněnských družstev byl i M. Vodička, syn Milana 
Vodičky (bývalého českotřebovského hráče, který získal 
pro náš oddíl v minulosti i mistrovský titul). 
  Ve čtyřčlenných skupinách sehrála družstva zápasy 
každý s každým. Suverénem v těchto zápasech byla 
družstva domácí České Třebové a Brna. V dalším průběhu 
turnaje se střetla družstva, která skončila ve skupinách na 
prvních dvou místech o 1. – 4. místo a družstva, která 
skončila ve skupinách na třetím a čtvrtém místě o 
umístění 5. – 8. 
Finálové zápasy se hrály za velké divácké podpory z řad 
samotných hráčů, kteří zůstali až do konce turnaje 
v plném počtu, tak za účasti rodičů nejen z České 
Třebové, ale i z blízké Chocně, Litomyšle nebo 
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z Lanškrouna. Turnaj se vydařil, děti smysluplně vyplnily 
neděli, udělaly radost svým trenérům, rodičům a určitě i 
svým spoluhráčům. Turnaj proběhl bez zranění a na konci 
si všichni mohli vychutnat svoje celodenní úsilí v podobě 
různých sladkostí. Ředitel a organizátor turnaje Lubomír 
Vašina poděkoval všem přítomným hráčům za skvělé 
výkony, trenérům a divákům za charakterní 
povzbuzování, děvčatům z družstva kadetek za přesné 
rozhodování, Milušce Opatřilové a Gabče Vašinové za 
chutné občerstvení a předal ocenění nejlepším 
družstvům. 
Českotřebovský Sokol reprezentovali:  Štěpán Chládek, 
Adam Král, Tomáš Smola 
  Výsledky, ale hlavně předvedená hra je povzbuzení 
nejen pro hráče a trenéry, ale i pro rodiče, které váhají, 
kam nasměrovat své dítě. Práce, výsledky a mnoho 
českých reprezentantů z naší líhně je důkazem, že se 
volejbal a trénování v našem podání dělá na té nejvyšší 
úrovni. 

Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich úspěšných 
volejbalistů.  Kontakt 605 415 868 

Lubomír Vašina 
 

 

T.J. SOKOL JEVÍČKO 
  

Župní turnaj ve Florbale mladších žáků 
 

V sobotu 19.2.2011 se tradičně v Jevíčku uskutečnil již 
9.ročník Župního turnaje ve florbale, pardubické-
Východočeské Pippichovy župy. 
Hrálo se v kategorii mladších žáků. Přímo z tohoto 
turnaje se postupuje na oblastní přebor ČOS (České obce 
sokolské), který se uskuteční v Praze v neděli 15. 5. 2011. 
Našeho župního turnaje se zúčastnilo 6 družstev, T.J. 
Sokol Choceň, T.J. Sokol Letohrad, T.J. Sokol Makov, DDM 
Moravská Třebová a T.J. Sokol Jevíčko bylo zastoupeno 2 
týmy. 
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde hrál každý 
s každým. Dále se hrálo systémem play-off, tzn.že ze 
skupiny první hrál s posledním z druhé skupiny atd. Do 
semifinále postoupila družstva sokol Jevíčko B, DDM MT 
a dále sokol Choceň, sokol Letohrad, který byl divokou 
kartou (nejlepší tým z nepostupujících čtvrtfinálových 
družstev). Z těchto bojů hladce postoupilo Jevíčko 7:1, 
pod vedením trenéra Martina Appla. A ve finále se utkalo 
s Letohradem, kde potvrdilo roli faforita a zaslouženě 
vyhrálo 9:0. V kategorii jednotlivců se Adam Bartůněk ze 
sokola Jevíčko umístil jako nejlepší střelec s 14 góly, 
nejleším golmanem se stal brankář Sokola Letohrad 
Vojtíšek Adam a nejlepším hráčem byl Musil Petr ze 
Sokola Choceň. 

Tímto bych chtěl pogratulovat našim nejmladším hráčům 
(Bartůněk Adam, Danihel Marek, Nečas Radek, Batelka 
Jiří, Hanák Tomáš, Veselka David, Neubauer Štěpán, 
Dostál Roman, Vašek Ladislav, Vystavěl Marek, Knotky 
Jan, Miller Matěj, Zemánek Josef, Vašíček Patrik, Hrazdira 
Zdeněk) k postupu na oblastní přebor do Prahy. 
Dále poděkovat pořadatelům (Martin Appel, Jarda 
Vašíček ml., Lucie Nečasová, Jiří Linhart ml., 
MVDr.Jindřich Kleibl) za pomoc při turnaji. 

 
MUC.Vít Musil 

 
 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ  

  

26. února 2011 se v České Třebové konaly 
II. Sokolské Šibřinky. 

 
Návštěvnost odpoledních Šibřinek pro děti předčila 
všechna očekávání. Se svými rodiči a prarodiči se 
dostavilo přesně 100 dětí předškolního a mladšího 
školního věku. Po odpoledni plném soutěží, tance a her si 
každé dítě odneslo dárek z tomboly.  

 
Večerní Šibřinky nezůstaly příliš pozadu, i když masek 
bylo trochu méně. Přesto se všichni velice dobře bavili 
dlouho přes půlnoc. Přispěli k tomu soutěže, které měly u 
návštěvníků obrovský úspěch. Děkujeme všem 
pořadatelům za čas, který věnovali přípravě. Děkujeme 
sponzorům, kteří nás podpořili. Těšíme za rok 
nashledanou. 
 

Lenka Strouhalová  
náčelnice  
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T. J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ-ODDÍL VOLEJBALU. 
   Po prosincovém turnaji barevného minivolejbale 
v Nymburce nám v Novém roce hned první víkend 
v lednu začala soutěž turnajem v minivolejbale ve 
Frýdku-Místku, kde jsme obsadili 4. a 6. místo. 
V následujícím víkendu 16. 1. 2011 pokračoval přebor 
Pardubického kraje v přehazované chlapců a dívek, kde 
soutěžíme celkem se sedmi družstvy. Dne 23. 1. 2011 
pokračoval přebor Pardubického kraje v minivolejbale 
dívek, kde jedno družstvo svoji skupinu vyhrálo a druhé 
družstvo bylo v další kvalifikační skupině třetí. Poslední 
víkend v lednu jsme se zúčastnili turnaje v minivolejbale 
chlapců a dívek v Brně, kde jsme jako nováčci obsadili 
v II. výkonnostní kategorii výborné 3., 5., a 12. místo.  
Turnaje se zúčastnilo celkem 36 družstev. Únorový 
sportovní program začal 13. 2. 2011 na domácí půdě 
turnajem v přehazované chlapců, kde jsme obsadili 
vynikající 2. a 3. místo. Posledním únorovým sportovním 
kláním byl turnaj v přehazované dívek opět v domácím 
prostředí, kdy se do sportování zapojilo všech pět 
družstev.  

 
 Průběžné umístění  přehazované dívek: 
 

5. Č. Třebová A      83 
7. Č. Třebová B      63 
14. Č. Třebová E   41 
17. Č. Třebová C   18 
19. Č. Třebová D   13 
 

Celkové pořadí turnaje 13. 2. 2011 v přehazované 
chlapců: 
2. Sokol Česká Třebová A 
3. Sokol Česká Třebová B 
 

  Za T. J. Sokol Česká Třebová-oddíl volejbalu, 
Michal Kadlec 

 

 

      T.J. SOKOL NASAVRKY 
 
 

Nasavrcká sokolovna ožívá 

Rekonstrukce nasavrcké sokolovny je zdárně u konce. 
V listopadu 2010 se rozběhl zkušební provoz. Postupně 
se zaplňují volná místa v rozvrhu cvičebních hodin. Máme 

radost, že zájem o cvičení v novém roste. Jasně to ukazují 
čísla: v červnu 2009 pravidelně cvičilo 9 skupin odboru 
všestrannosti a dvě skupiny oddílu volejbalu, v lednu 
2011 je to 15 skupin všestrannosti a oddílu volejbalu 
přibyla přípravka. Stoupá i počet cvičenců v jednotlivých 
hodinách. Velký zájem je o nové aktivity – posilování, 
cykling, sebeobranu, zumbu, chi-toning, ale plno mají i 
tradiční cvičení.  
Věříme, že prvotní nadšení nevyprchá a sokolovna bude 
plná i v dalších letech. Sokolovna však pulsuje nejen 
cvičebním ruchem.  

Plesová sezona je v plném proudu i v Nasavrkách. 
Z plesů, které se zatím uskutečnily, měl největší úspěch 
17. Sokolský ples. Taneční parket byl nabitý od 20 hodiny 
až do časných ranních hodin. Tombola byla bohatá a 
hudbu vzorně zajistila skupina K. Vávry. Další necvičební 
akcí byla lednová cestovatelská přednáška v nové 
klubovně.  
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Téměř padesát zájemců shlédlo promítání s výkladem 
známého nasavrckého cestovatele br. V. Žemličky. Jeho 
zážitky a fotografie z Austrálie zaujaly natolik, že byl 
donucen v únoru své promítání zopakovat. 25. února 
proběhla v naší jednotě valná hromada. A co chystáme? 
13. března od 14:00 hod se sokolovna otevře všem 
dětem a jejich rodičům, protože proběhne tradiční 
dětský karneval. A poslední březnový pátek – 25.března 
od 16:00 h – slavnostně otevřeme zrekonstruovanou 
sokolovnu. Oficiální ukončení projektu „Rekonstrukce 
sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“ proběhne za 
účasti hejtmana Pardubického kraje, zástupců župy i ČOS 
a dalších významných hostů. Program akce je zveřejněn 
na webových stránkách T.J. 
 

Závěrem ještě jedna pozvánka do Nasavrk. Jak již bylo 
zmíněno v lednovém čísle, ujala se naše jednota 
spoluorganizace soKOLNÍho VÝLETU. Srdečně zveme 
všechny sokoly a další zájemce do Nasavrk a okolí na 
putování krajem starých Keltů. Akce se uskuteční 8. – 10. 
července. Přesný program bude včas zveřejněn. Hlavní 
cyklo i pěší putování proběhne v sobotu devátého. 
Těšíme se na Vás!   
  

Ondřej Pavlík,  
T.J. Sokol Nasavrky 

 
                           

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

 

 

Divadelní a tábornický oddíl POHODA 
připravuje dvě již tradiční akce: 

 

 Již obsazené Vodácké putování. Letos to bude 
VLTAVA v plné kráse a síle. Velkým rozdílem proti 
loňské Ohři bude skutečnost, že na Vltavě jsou 
krásné šlajsny. Kdo neví, co to je – pozná.  

 

VODÁK 2011 – VLTAVA 
22. 6. – 26. 6.2011 

 

A 
 

 Dětský tábor na táborové základně Kopretinová louka 
u Tatenic. Stále jsou ještě volná místa – přihláška je 
přílohou zpravodaje 

 

Kopretinová louka 
2011 

13.8. -27. 8. 2010  

 

 

Cyklistický klub T.J. Sokol Slatiňany 
zahajuje sezónu 2. 4. 2011. 

 

               Dne 28.2.2011 proběhla v slatiňanské sokolovně 
zakládající schůze cykloklubu Sokola Slatiňany. Cílem tohoto 
spolku je cykloturistika, buď jako samostatné akce cykloklubu, 
nebo v rámci akcí pořádaných Sokolem na místní či regionální 
úrovni. 
              Byl zvolen výbor klubu ve složení F. Culek, L. Dvořák, P. 
Lukáš, O. Jiřík, J.Tuhý a jako náhradník M. Lebduška. Předsedou 
klubu se následně stal J. Tuhý. Členové cykloklubu jsou členy 
Sokola, ale při účasti na jeho akcích uvítají i širší veřejnost, 
pokud ji zaujme některá nabídka z programu. Klub bude 
uveřejňovat plán svých akcí v Ozvěnách Slatiňan. 
              Program na období do 30.6.2011 je následující : 
1/  2.4.2011  - Sraz ve 13,30 u sokolovny ve Slatiňanech, 
Podhůra, Čejkovice, Pohled, Janovice, farma Sluneční Dvůr, 
Morašice, Bylany, Dřenice, okolo Medlešic do Markovic a přes 
Vrcha do Slatiňan.  Délka asi 30 km.  Před odjezdem bude 
slavnostní projev starosty Sokola. 
Garantem akce je F. Culek. 
2/ 16.4.2011 – Sraz v 10,00 u sokolovny, dále Tři Bubny, Kočí, 
Topol, Úhřetice, Hrochův Týnec, Rosice, Dobrkov, Luže/ event. 
občerstvení/, Bělá, Chacholice, Horka, Smrček, Bítovany, 
Lukavice, Slatiňany. Délka asi 45 km. 
Garantem akce je F. Culek. 
3/ 30.4.2011 – Sraz v 8,00 na nádraží ve Slatiňanech, odjezd 
vlaku 8,11. Vlakem ze Slatiňan do Holetína, odtud přes Ranou, 
Předhrádí, Zderaz na chatu Polánka, do Nových Hradů 
s občerstvením v restauraci či cukrárně na zámku, s prohlídkou 
muzea cyklistiky. Zpět podle Novohradky do Luže, při blátivé 
cestě po silnici přes Libecinu, Poklonu nad Střemošicemi do 
Luže, dále Radim, Dobrkov, Rosice, Řestoky, Tři Bubny do 
Slatiňan. Délka asi 65 km. 
Garantem akce je J. Tuhý. 
4/ 14.5.2011 – Od sokolovny ve 13,30 na Lukavici, Vížky, 
Krupín, Ctětín,  Vranov, lesem na Majlant, Včelákov, Tisovec, 
Dřeveš, Hlínu, Silnice, Smrček, Studenou Vodu, Zaječice, 
Lukavici do Slatiňan. Délka asi 40 km, na začátku kopce. 
Garantem akce je F. Culek. 
5/ 21.5.2011 Slavnostní den Sokola. V rámci akce „Cesta na 
Báru“ bude možno absolvovat dvě cyklotrasy, kratší 27 km a 
dle chuti a formy eventuelně delší 47 km. Prezence účastníků 
od 9,00 do 9,45 před sokolovnou. Budou rozdány popisy tras a 
mapky. 
Garantem akce je M. Lebduška. 
6/ 4.6.2011 – Sraz u sokolovny v 9,00, směr Škrovád, 
Kochánovice, podél rybníků ke střelnici, Rabšt. Lhota, 
Čejkovice, Palučiny, Janovice, Holičky, Morašice, Chotěnice, 
Heřm. Městec s prohlídkou kostela sv. Bartoloměje, barokní 
synagogy a židovské čtvrti, galerie Cyrany, dále  směr Svinčany 
do Dolních a Horních Raškovic s rozhlednou Barborka, zpět na 
Klešice, Jezbořice, Rozhovice, Bylany, Markovice, Vrcha a do 
Slatiňan. Délka asi 45 km. 
Garantem akce je J. Tuhý. 
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18.6.2011 – Od sokolovny ve 13,30 do Kochánovic, okolo 
tábora Junáku v Šiškovicích na silnici a doleva vzhůru na 
Licibořice, Křižanovice, dolů na přehradu, vzůru na Hradiště a 
dále vzhůru na České Lhotice, rozhledna Boika, do Nasavrk, 
Kvítek s odpočinkem a občerstvením, Švihov, Žumberk do 
Slatiňan. Délka asi 30 km. 
Garantem akce je F. Culek. 

MUDr. Josef Tuhý 
Předseda cyklistického klubu 

 

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 
 

 

 
 

                           

T.J. SOKOL PARDUBICE I 
 

 

Pardubickým florbalistům jde o všechno. 

 

Pardubice 23.3.2011: 

Kohopak by to napadlo? Daleko nejhorší celek 

základní části Fortuna extraligy doslova deptá 

florbalisty pražské Sparty, kterým jen těsně uniklo 

play off. Po čtyřech zápasech je stav prvního kola 

play down 2:2. 23.3. musí padnout rozhodnutí, 

kdo se udrží a koho čeká další série. Začíná se 

v 19.00 hodin.  

 

„Myslím si, že jsme v psychické výhodě. Sparta 

předpokládala, že nás vymázne ve třech zápasech. 

Jenže ve dvou zápasech jsme byli výrazně lepším 

týmem. To samo o sobě nestačí. Pokud chceme 

vyhrát rozhodčí bitvu, musíme zlepšit koncovku.“ 

Má jasno jeden z pardubických trenérů  Jan 

Felsenberg. 
napsal Pardubický deník 

 

 
 
 

Pardubice 24.3. 

Pardubičtí florbalisté slaví  

 

Sparta Praha – T.J. Sokol Pardubice 

3 : 4 

A JE TO DOMA 
 

 
 

 

T.J. SOKOL HNÁTNICE 
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20 let od obnovení Sololské župy Východočeské - Pippichovy 
Ustavení Sokolské župy Východočeské – Pippichovy v roce 1991 
Co předcházelo ustavení župy 
Nečekaná změna politického systému v listopadu 1989 přinesla možnost obnovení demokracie v Československu a tím i 
možnost obnovení všech organizací, jejichž činnost je založena na demokratických principech, tedy i Sokola. 
Hned po 17. listopadu se v Praze začal scházet přípravný výbor ČOS, který zformuloval a zveřejnil v tisku začátkem 
prosince 1989 výzvu k obnovení činnosti Sokola. Zahájil také potřebná jednání se státními i tělovýchovnými institucemi a 
přihlásil se k podpoře požadavků Občanského fóra. Hlavním úkolem tohoto výboru bylo svolat ustavující sjezd 
Československá obce sokolské. Termín byl stanoven na 7. leden 1990. Sjezd se konal ve Sjezdovém paláci pražského 
Parku kultury a oddechu a zúčastnilo se ho téměř 3000 nadšených sokolů včetně zahraničních delegací. 
Schválením prozatímních stanov (platnost do 2. sjezdu) byla obnovena po 42 letech ČOS. Dále bylo zvoleno Ústředí ČOS 
a starostou byl zvolen bratr Bořivoj Petrák.  
Po sjezdu se začaly obnovovat sokolské tělocvičné jednoty a ustavovaly se okresní výbory Sokola (Chrudim, Pardubice, 
Ústí n. Orlicí.) v některých oblastech i župy v historických hranicích. Sokoly čekala náročná práce. Získávat další jednoty a 
členy hlavně mezi mladou generací, vysvětlovat sokolský program, budovat organizační strukturu, řešit ekonomické 
problémy, převod majetku jednot od ČSTV, finanční zajištění činnosti jednot. Bylo také potřeba odolávat psychologickým 
nátlakům, napadání členů i celé ČOS, vystupovat proti šíření dezinformací ze strany jiných tělovýchovných organizací a 
některých sdělovacích prostředků. V čase obnovy Sokola a restitucí obětavě pracovala převážně nejstarší generace, 
zvaná Věrná garda. 

Ústředí ČOS v září 1990 rozhodlo svolat řádný sjezd ČOS do Prahy ve dnech 26.-27. ledna 1991. 
Sjezd schválil: 
- organizační uspořádání ČOS platné od 1.4.1991 – tělocvičné jednoty Sokol, sokolské župy, 
  Ústředí ČOS v Praze, přepokládalo se ustavení žup v rozsahu platném do roku 1948 
- správu Fondu sokolského majetku 
- zprávy činovníků Ústředí ČOS 
- stanovy ČOS 

Vzdělavatel 
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Dále sjezd zvolil:    - starostou ČOS bratra Bořivoje Petráka 
   - výbor ČOS – 120 členů  
   - dozorčí a kontrolní komisi 

Členy výboru ČOS byli také bratři   - Miroslav Brebera za okres Pardubice 
 - Jan Černý za okres Ústí nad Orlicí 
 - Jan Jelínek za okres Chrudim 

Bratr Jan Černý byl výborem zvolen do předsednictva ČOS. 

Ustavení župy  
Po dohodě zástupců okresních výborů Sokola (CR, PA, ÚO) byl ustaven přípravný výbor (PV) Sokolské župy Východočeské 
– Pippichovy dne 23. 2 .1991 v pardubické sokolovně. Této schůzi předcházely ještě dvě schůzky zástupců OV Sokola: 6.2. 
– Pardubice a Chrudim v Pardubicích, 9.2. – Ústí n. Orlicí a Chrudim ve Vysokém Mýtě. 
První schůze přípravného výboru se zúčastnili sestry a bratři: 
- okres Chrudim:   Ludmila Pejchová – Chrast, Vratislav Dudych – Chrudim,  
   Jan Jelínek – Nasavrky, Walter Löwy – Chrudim 
- okres Pardubice:  Jitřenka Klicperová, Oskar Balatka, Jan Herites, Jiří Charvát, Bohuslav Wagner  
  - všichni Pardubice, Miroslav Brebera, Miroslav Štruml - Přelouč 
- okres Ústí n. O.: Jan Černý – Choceň, Luboš Dušek – Vysoké Mýto, Pavel Skuček – Hylváty 
Přípravný výbor byl zvolil následující činovníky: 
starosta  Jan Jelínek místostarosta  Bohuslav Wagner 
jednatel  Jiří Charvát hospodář  Jan Herites 
náčelník  Pavel Skuček náčelnice  Ludmila Pejchová 
sporty  Miroslav Brebera zapisovatel   Jitřenka Klicperová 
Bylo schváleno datum a místo ustavující valné hromady – 23.březen 1991 v Chocni. Přípravný výbor se sešel ještě 2., 9. a 
16. března. Bylo projednáno organizační zajištění VH a příprava potřebných materiálů pro jednání. Změnilo se také místo 
konání VH – protože na zvolený termín byla sokolovna v Chocni zadaná, dohodl se PV, že VH se bude konat 
v Kinokavárně v Pardubicích (pardubická sokolovna byla v rekonstrukci). 
Valné hromady 23. března 1991 se zúčastnilo 68 delegátů z 26 sokolských jednot, bylo pozváno 82 delegátů z 28 jednot. 
Byly schváleny dokumenty – organizační uspořádání župy, návrh činnosti župy v r. 1991, návrh rozpočtu pro r. 1991, 
usnesení VH. Stanovy župy byly schváleny jako prozatímní s tím, že budou do nich zapracovány připomínky z jednot. 
Valná hromada vyslovila souhlas s dokumentem „Prohlášení ČOS k současnému vztahu Čechů a Slováků“. Valná hromada 
zvolila 36 členů výboru župy s tím, že přistoupí-li další jednoty, bude výbor rozšířen o jejich zástupce kooptováním. 
Po ukončení valné hromady se sešel nově zvolený výbor župy k volbě 13 členného předsednictva. 
Zvoleni byli bratři a sestry: 
 starosta  Ing. Jan Jelínek  So Nasavrky 
 místostarosta Bohuslav Wagner So Pardubice I. 
 jednatel a tajemník Jiří Charvát So Pardubice II. 
 hospodář Ing. Jan Herites So Pardubice I. 
 vzdělavatel Vratislav Dudych So Chrudim 
 náčelník ing. Pavel Skuček So Hylváty 
 náčelnice  Ludmila Pejchová So Chrast 
 sporty Luboš Dušek So Vysoké Mýto 
 pokladník  Miroslav Brebera So Přelouč 
 zapisovatel Jitřenka Klicperová So Pardubice I. 
 styk s ČOS Jan Černý So Choceň 
 člen František Wasserbauer So Slatiňany 
 člen Ing. Jaromír Čermák So Přelouč 
  
Za sídlo župy byla schválena pardubická sokolovna. Dále bylo dohodnuto, že nově ustavená župa bude mít jednoho 
profesionálního pracovníka, tajemníka, v sídle župy. 
Nově ustavená župa měla k 23. březnu 1991 celkem 27 tělocvičných jednot: 
- okres Chrudim 14  
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 – Čankovice, Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Krouna, Lukavice, Nasavrky, Proseč u Skutče, Prosetín, 
 Radčice, Slatiňany, Topol, Vinary, Vrbatův Kostelec 
- okres Pardubice 5  
 – Břehy, Pardubice I, Pardubice II, Přelouč, Řečany n. Labem 
- okres Ústí n. Orlicí  
 – Horní Heřmanice, Hylváty, Choceň, Jablonné n. Orlicí, Sloupnice, Lhotka – Česká Třebová, Ústí n. Orlicí, 
 Vysoké Mýto 
V dalších letech rostl počet sokolských jednot. V roce 2001 jich měla župa 60 a v letošní roce 2011 již 71. 

Připomínáme-li si dvacetileté výročí obnovené Sokolské župy Východočeské – Pippichovy, musíme si také připomenout 
odkaz zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, a dalších generací sokolů, kteří vybudovali tento spolek 
na pevných demokratických základech. Na jejich věrnosti myšlence Tyršově, kterou předávali mladším generacím, se 
podařilo po více jak čtyřiceti letech obnovit Sokol. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl s nimi podílet také na obnově naší 
župy. Řada sester a bratří může s námi vzpomenout toto jubileum, mnoho jich opustilo naše řady a přestoupili 
do“sokolského nebe“. Jim všem patří poděkování za obětavou a nezištnou práci. 

Nazdar! 

Ing. Jan Jelínek 
předseda přípravného výboru pro ustavení župy 

starosta župy v letech 1991 – 2001 
 
 

 

 

 

ZÁVĚREM 

 

 V termínu do 15. března nedodaly rodná čísla tyto jednoty: Brandýs nad Orlicí, Jevíčko, Krouna, Městečko Trnávka, 
Orlice Kunčice, Sloupnice, Sruby, Topol, Vortová a Vranová Lhota.  Většina jednot nezpracovává údaje tak, jak 
předepisuje předtištěný formulář a vzhledem k tomu, že nechceme špatně vyplněná rodná čísla odesílat do 
Prahy, dopracovává se toto v župní kanceláři, což vyžaduje nadměrné úsilí. 

 

  K 15.3. doručilo na župu vyplněné statistické údaje základní údaje o jednotě (ne vždy správně vyplněné) 63 
jednot.  

 

 K 15. 3. 2011 byl dán termín doručení daňového přiznání právnických osob za rok 2010. Po zpracování musí být 
odevzdáno na ČOS do 31. 3. 2011. K  15. 3. 2011 dodalo zatím pouze 18 jednot. Ovšem dále je k zamyšlení, zda 
vyžadovat  od  ČOS  doručení  daňových  přiznání do 31. 3., když toto je současně termín odevzdání na Fin. Úřad 
a u právnických osob, které mají daňového poradce, je tento termín ještě posunut do 30. 6. 2011.  

 

 

     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  14.4.2011 
 

 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z Tělocvičných jednot. 
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Kalendář sokolských výročí. 

 
Duben: 

 

1.4.1907:    zemřel  MUDr. Eduard Grégr, spoluzakladatel Sokola, český politik a lékař, poslanec zemského sněmu a říšské 

rady,který se se svým bratrem Juliem aktivně podílel na českém veřejném a politickém ţivotě 

 

11.4.1898 se konalo v Sokole Praţském první veřejné cvičení ženských složek. Poprvé pak ţeny vystoupily v r. 1901 na IV. 

Všesokolském sletu, kde 867 ţen cvičilo s kuţeli.  Cvičení ţen v Sokole se pak rychle rozšiřovalo a na V. všesokolském 

sletu v roce 1907 cvičilo jiţ 2304 ţen, opět s kuţeli a také ţákyně. Ţenské sloţky pak vystupovaly na všech sokolských 

sletech. V současné době ţeny v Sokole převaţují počtem nad muţi. 

 

12.4.1941:    byla německou okupační mocí úředně zastavena činnost České obce sokolské, Majetek všech T.J. byl zabaven a Tyršův 

dům v Praze byl uzavřen. Následovalo  

          Pronásledování předních činitelů Sokola, jejich věznění a popravy. 

 

21.4.1849.     se narodil ve Zlonicích  JUDr. Karel Pippich, starosta T.J. Sokola Chrudim, člen výboru ČOS a krátce jeho 

místostarosta, člen výboru Svazu Slovanského Sokolstva, starosta  sokolské ţupy Východočeské. Studoval na gymnáziu 

v Praze a pak na právnické fakultě. Po získání právnické praxe v Jičíně a v Praze působil v Chrudimi v advokátní 

kanceláři svého otce a po jeho smrti tuto kancelář převzal. Byl velmi agilním občanem města Chrudimi, účastnil se 

kulturních i politických akcí, byl městským radním, členem okresního výboru, zemským poslancem. Zaslouţil se o 

stavbu Muzea a sokolovny v Chrudimi, nových školních budov, veřejného osvětlení a vodovodu. Byl řadu let předsedou 

hudebního a pěveckého spolku „Slavoj“, Pracoval s divadelními ochotníky, sám napsal řadu her a některé se hrály i v 

Národním divadle, byl hudebním kritikem, psal do Hudebních listů, skládal hudbu k některým básním Vrchlického, 

Hejduka a El. Krásnohorské. Dr. Pippich byl zvolen v r. 1896 místostarostou Východočeské ţupy a po jejím                   

rozdělení v roce 1895 na ţupu Orlickou a nynější Východočeskou byl zvolen Dr. Pippich starostou naší ţupy a zůstal 

jím 24 roků aţ do své smrti 29. 3. 1921. Při sletu Východočeské ţupy 21. 6. 1921 byla ţupa k uctění jeho památky 

nazvána ţupa Východočeská-Pippichova. 
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ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ, VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR ČOS, KULTURNÍ KOMISE VZDĚLAVATELSKÉHO 

ODBORU ČOS, TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BOSKOVICE, LÁZNĚ TOUŠEŇ A LITOVEL, MĚSTA 

BOSKOVICE A LITOVEL, MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ  

   VII. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA   

SOKOLSKÝCH OCHOTNICKÝCH DIVADEL  
 

BOSKOVICE – sokolovna:                                                

pátek 1. dubna 2011 

● 19.00 Jedenácté přikázání  

/ Ţidlochovice 

sobota 2. dubna 2011 

● 10.00 Bajaja / Nové Veselí   

● 14.00 Tetička z Radějova / St. Město ● 18.00 

Prodaná nevěsta  

/ Pyšely / Slatiňany / Lázně Toušeň  

/ Praha - Královské Vinohrady 

● 21.00 Kytice / Veverské Knínice 

neděle 3. dubna 2011 

 ● 10.00 Benátky pod sněhem  

 / Luka nad Jihlavou 

 ● 14.00 Na správné adrese / Opatov 

 ● 19.00 Tornádo / Boskovice 
      

LÁZNĚ TOUŠEŇ – sokolovna: 

pátek 15. dubna 2011 

● 19.00 Nevyléčitelní / Lány 

● 21.30 Dandé / Lázně Toušeň 

sobota 16. dubna 2011 

● 10.30 Třetí sudička / Čestín 

● 14.00 Poprask na laguně / Lázně Toušeň  ● 19.00 Prodaná nevěsta / Pyšely  

/ Slatiňany / Lázně Toušeň / Praha - Královské Vinohrady 

neděle 17. dubna 2011 

● 10.30 Strašidýlko z hradu Metrwill / Česká Skalice ● 15.00 Jak byla čertům v pekle zima / 

Předměřice nad Labem  ● 18.00 Večer tříkrálový / Zvoleněves 
 

LITOVEL – sokolovna: 

sobota 14. května 2011 

● 15.00 Prodaná nevěsta / Pyšely / Slatiňany / Lázně Toušeň / Praha - Královské Vinohrady  ● 

19.00 Světáci / Litovel 

neděle 15. května 2011 

● 15.00 Válka ve třetím poschodí / Štěpánov 

 

Představení vhodná pro dětské diváky jsou vyznačena červeně 



 

Občanské sdružení – nevládní nezisková organizace, reg. u ČOS č. 36032509012 ,  IČO: 00864544 

 

 
 
 
 

VV společnost a T.J. Sokol Slatiňany 
 

Vážení kamarádi a přátelé, 
po dlouhé zimě a nekonečném čekání ve školních lavicích v nablýskaném oděvu, Vám přináším trošičku vidinu světlé 
chvilky. Pozorné oko již bystří a srdce opravdového táborníka se chvěje. Ano kamarádi, ta vidina, to je krásný kus 
přírody, stanová osada z Jestřábových knížek, les, louka a potok. A potom už jenom parta kamarádů, kterým srdíčko 
bije ve stejném rytmu, jako tobě. My trošičku odrostlejší kamarádi tomu říkáme táborový ráj. Když jsme se loni 
společně loučili, někomu i slzička ukápla, a když jsme si na rozloučenou podali ruku – všichni jsme cítili, že něco moc 
krásného končí a že to něco - musí mít pokračování . Musí být zase někdy příště. No a tak píšu. Letos po 24. v řadě 
za sebou. Je čas uspořádat si letní prázdniny tak, abychom se mohli aktivně zúčastnit našeho letního tábora, tentokrát 
pod romantickým názvem 

Kopretinová louka 2011 
 

S našimi vzory (Svojsíkem, Setonem, Foglarem a dalšími) znovu postavíme nejlepší táborovou vesnici a zavedeme 
táborový pořádek a řád, jak se na správný tábornický podnik sluší a patří. Dáme sbohem všem zelenáčům, 
takytáborníkům, nepochodí u nás ani domácí pecivál a televizní maniak. Ani jako kluk, ani nyní jsem nepoznal nic 
krásnějšího, než vůni čerstvého jehličí, kouř táborového ohně s magickou mocí sbližovat i to, co je protichůdné, či 
nejrůznější vůně linoucí se z našich ešusů a kotlíků. Jak krásný je ten nejvšednější táborový den. Jakou velikou moc 
má slovo kamarád, čestnost a pravda. Co pravdy se ukrývá v oblíbené písničce Rohlík Stonů – „Ten svět je jako květ“ 
a právě teď začíná naše budoucí dvoutýdenní dobrodružství. Jaký tedy bude ten tábor? Jednoduchá odpověď. 
Takový, jaký si ho uděláme. Záleží na každém z nás. Já mohu slíbit luxusní táborové podmínky. Spíme ve stanech s 
podsadou, tábor má opět exkluzivní kadibudky, okolo tábora protéká potůček, kde ranní hygiena zajistí i krásné 
osvěžení, kuchyň? To je přístřešek, kde to bude bublat a vonět pod přísným okem naší sqwuo Janičky. Elektriku či 
vodu z vodovodu tam nehledej. Jak jsem naznačil – prostě tábornický ráj. Letošní tábor se bude konat poblíž obce 
Tatenice (u Lanškrouna) a v okolí je opravdu kam jít. Jak je dobrým zvykem, i letos očekávám, že se k nám starším 
old táborníkům přidají i nějací noví kamarádi, kteří mají rádi přírodu, umějí se bavit a hlavně vědí, co je pravé 
kamarádství, pomoc druhému, co je radovat se z vítězství i umět snášet porážky a uznávat vítěze. 
 

Jestli máš v těle tábornickou duši a jsi opravdová správná holka a kluk – pak tě opravdu a srdečně zvu na 
náš letní tábor. 

 
Tábor se koná ve dnech:  13.8. -27. 8. 2011 na táborové základně Kopretinová louka u Tatenic  
 
Cena tábora:    2 200,- Kč (platba do 15. 6. 2011) 
    2.600,- Kč - pro nečleny T.J. Sokola Slatiňany (cena je vyšší o pojištění). 
    Cena známky do Sokola pro rok 2011 je 100,- Kč (děti). Tyto členské   
   příspěvky prosím uhradit  Kadlovi do konce března. 
 
Přihlášku nutno odevzdat do 15. 4. 2011 !!!! 
 
Bližší info dostaneš na předtáborové schůzce s rodiči. Termín včas přihlášeným táborníkům sdělím. 

Na krásné chvíle, jasné nebe nad hlavou a tisíce hvězd se těší: 
 
 Jirka VV – náčelník společenstva,  
 Thomas Roy – drsňák s jemnou duší,  
 Sqwuo Jana – táborová maminka,   
 vrchní kuchtík a ranhojič, Kadel von Banhof – strážce pokladů, hospodář a škudlil. 
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Přihláška na letní tábor 
 

KOPRETINOVÁ LOUKA 2011 
 

13. 8. – 27. 8.2011 
 

Jméno a příjmení: 

………………………………………………………………………………………………. 

R.Č.: ……………………………………………….. 

Adresa bydliště: 

………………………………………………………………………………………………. 

Tel./Mobil: ………………………………………… 

Škola:………………………………………………………………………………………… 

Třída: ……………………………………………… 

Matka – jméno a příjmení: 

………………………………………………………………………………………………... 

Tel./Mobil: ………………………………………… 

Zaměstnání(adresa): 

………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................... 

Otec – jméno a příjmení: 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel./Mobil: ……………………………………….. 

Zaměstnání(adresa): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní e-mail:……………………………………………………………………………… 

Souhlasím s pobytem mého dítěte na vodáckém táboře 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

podpisy  rodičů 



 

Občanské sdružení – nevládní nezisková organizace, reg. u ČOS č. 36032509012 ,  IČO: 00864544 

 

Přihlášku prosím vraťte do 15. 4. 2011 Jirkovi nebo Kadlovi 

Naše kontakty: 

 

Vedoucí tábora:   br. Jirka Trojan /Velký Vlk/ , Rabštejnská Lhota 76,  

    537 01 Chrudim, 603 531 768, (tel.,fax) 469 685 270 
        jtrojan@t-servis.cz 

 

Zástupce vedoucího:  br. Tomáš Rohlík /Thomas Roy/, Rabštejnská Lhota 40,  

    537 01 Chrudim 777 565 138 

 

Hospodář:    br. Marian Rohlík /Kadel von Banhof/, Tyršova 534,  

    538 21 Slatiňany 603 823 582, marian.rohlik@gmail.com 

 

Kuchtík a ranhojič:  ses. Jana Trojanová /sqwuo Jana, táborová mamka/  

    603 187 681, kompresoryprodej@seznam.cz 

 

mailto:jtrojan@t-servis.cz
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