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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   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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. 

 

          

  V termínu byly odevzdány na ČOS statistické výkazy – základní údaje o jednotě, rodná 

čísla a výkazy vzdělavatele.  Většina jednot nepochopila, že se jedná o údaje za loňský rok 
2010, a to i přes několikeré písemné i ústní upozornění. 

 
  Pouze 47 jednot dodalo v termínu daňová přiznání a tak byla do Prahy odeslána včas. 

Jednotám, které nedodaly, byla znovu zaslána urgence v elektronické podobě.  

 
 Župní kancelář připravuje doklady k archivaci.   

 
 Sletové známky pro rok 2011 k dnešnímu dni objednalo 10 jednot v celkovém počtu 663 

ks ( Hnátnice – 215 ks, Ústí nad Orlicí – 3 ks, Nasavrky – 50 ks, Břehy – 1 ks, Přelouč – 

100 ks, Slatiňany – 153 ks,  Holice -  5 ks, Hylváty – 33 ks, Orlice-Kunčice – 53 ks a 
Sruby 50 ks). 

 

 OPAKUJEME!!! 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..  

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

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

  
 

 

 

Poslední zasedání P ČOS proběhlo 11.3.2011. Všem členům předsednictva bylo rozesláno v el.podobě. Za 

zmínku stojí připomenout, že: 

   

 

- byl schválen návrh na opětovné vydávání časopisu Sokol, a to v elektronické  

                   podobě a 2x až 4x ročně v podobě tištěné   

 

- volební výbor ČOS se bude konat  21.5.2011, z naší župy nedošel žádný návrh na kandidáta 

starosty ČOS. Kandidátka musí být doručena   kandidátní komisi ČOS nejpozději 21.dubna 

2011, po tomto termínu již nebudou kandidátky přijímány. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vážené sestry a bratři, 
 

 Dne 5. 4. se konala valná hromada náčelnic a náčelníků, dostavilo se 10 náčelníků a 16 náčelnic  
z 71 jednot. Chceme poděkovat všem, kteří mají zájem pracovat pro Sokol, ale bohužel je více 

těch co naši práci nepodporují. Chceme Vás upozornit na některé akce, které budeme do 
prázdnin ještě pořádat, a to 21. 5. 2011 soutěž v LA, která se koná v Ústí nad Orlicí. Druhý den 

22. 5. 2011 zde proběhne soutěž ve volejbale smíšených družstev. Naším hlavním úkolem 
v nebližších dnech bude příprava XV. všesokolského sletu, na jednotlivé skladby naši vedoucí již 
jezdí na nácviky.  Veškeré informace jsou na župním webu.   Jsou zde i výsledky soutěže ve 

všestrannosti, která byla 16. 4. 2011 v Pardubicích.  
Župní náčelnictvo 

 

 

 

 

 T.J. Sokol Ústí nad Orlicí  

 

zve na 
 

ŢUPNÍ  PŘEBOR  

V LEHKÉ ATLETICE 
 

21. května 2011 od 9,00 hod 

na lehkoatletickém stadionu v Ústí nad Orlicí 

INFORMACE Z ČOS 
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ODBOR SPORTU 
 

 

ROZPIS A PROPOZICE ŢUPNÍHO PŘEBORU V LEHKÉ ATLETICE 

 
PRO ROK 2011 

 
Pořadatel:              T.J. Sokol Ústí nad Orlicí z pověření náčelnictva župy 

                   

Datum konání:       21. května 2011 
 

Místo konání:        lehkoatletický stadion v Ústí nad Orlicí 

 

Časový průběh:     prezentace                  8.00 – 8.30 hod. 

                             porada činovníků          8.30 – 9.00 hod. 

                             zahájení                       9.00 hod. 
 

Rozsah soutěţe: 

PD                        (2005 a mladší) – běh 40 m, skok daleký z místa, hod tenisovým míčkem 

ml.žáci a žákyně I  (2002-2004) – běh 50 m, skok daleký (odraz z pásma), hod kriket.míčkem,  

                                                      běh 300 m 

ml.žáci a žákyně II (2000-2001) – běh 50 m, skok daleký, hod kriket.míčkem, běh 300 m 

st.žákyně III a IV   (1998-99) (1996-97) – běh 60m, skok daleký, hod kriket.míčkem, běh 600m 

st. žáci III a IV      (1998-99) (1996-97) – běh 60m, skok daleký, hod kriket.míčkem, běh 800m 

dorostenky            (1993-1995) – běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 3 kg, běh 800 m 

dorostenci             (1993-1995) – běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 5 kg, běh 1500 m 

ženy                     (1992 a starší) – běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 4 kg, běh 800 m 

muži                     (1992 a starší) – běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 7,26 kg, běh 1500 m 
 

Podmínky:    V plném rozsahu platí „Soutěžní řád“ schválený náčelnictvem ČOS dne  

                     13.10.2006. Každý řádně přihlášený účastník musí mít podepsaný členský  

                     průkaz ČOS se zaplacenou členskou známkou na příslušný rok, fotografii a    

                     průkaz zdravotního pojištění. V případě nesplnění tohoto ustanovení bude  

                     závodník z přeboru vyloučen bez náhrad. 
 

Přihlášky:     Závazné přihlášky se jmenným seznamem závodníků rozdělených podle  

                     kategorií a s rokem narození zašlete na sedlak.ru@seznam.cz a  
                    nacelnice@zupa-pippichova.eu do 6. 5. 2011. Na později došlé  
                     přihlášky nebude brán zřetel. Jednota, která nezašle řádnou přihlášku, nebude  

                     k závodu připuštěna. Maximální počet závodníků z jednoty v kaţdé kategorii  

                      je 6. Každá zúčastněná jednota vyšle rozhodčího a vedoucího družstva pro  

                     každou kategorii, ve které startují její závodníci. Jméno uveďte na přihlášce. 
 

Náklady:       Jízdné a stravné zajišťuje závodníkům a doprovodu vysílající jednota. 

                     Rozhodčím hradí jízdné župa. 

 

Adresa:         Sokolská ţupa Východočeská-Pippichova, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice 
 

 
 

 
 
 

 
 

Z OS ČOS jsme obdrželi formulář na Granty 

2011.  

Formulář bude k dispozici ke stažení na župním 

webu. Prosím o dodržení termínu podání grantů, 

abychom je včas zpracovali a odevzdali. 

Prostředky jsou omezené, tak pouze kvalitní 

projekty získají podporu. Programy, které jsou 

vyhlášené a jejich podmínky jsou uvedené na 

straně č.2 formuláře Grantu 2011. Vytiskněte si 

prosím formulář stranu č.1 a na druhou stranu 

http://webmail.antee.cz/src/compose.php?send_to=sedlak.ru%40seznam.cz
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prosím vytiskněte vaši přílohu "Obsah a cíl 

projektu, zdůvodnění, rozsah záměru, (nutno 

rozvést v příloze, max. dvě strany strojopisu)". 

Prosím o úplné vyplnění, těžko se nám za vás 

nevyplněné údaje doplňují.  

 

Tyto granty se týkají pouze řádně 

zaregistrovaných sportovních oddílů naší župy 

tzv. oddíl musí mít platnou registraci OS ČOS 

2011, v opačném případě na granty nemá nárok.  

 

  
 

Prosím zástupce T.J., aby předali formuláře 

předsedům sportovních oddílů. 

 

 

 

Předem.děkuji.  

S pozdravem NAZDAR. 

  

 

Pavel.Trunec  

předseda ŽOS (župního odboru sportu)  

telefon/fax:466030073  

e-mail:odborsportu@zupa-pippichova.eu  

http://www.zupa-pippichova.eu/ 

  

……  

Pozvánky na soutěţe naleznete 

v aktualitách na webových stránkách ţupy 

 
 

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

 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 
 

T.J. SOKOL KUNVALD 

 

 
 
 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 

  

Vítězný volejbalový víkend 
mladších ţáků v krajském 

přeboru 
   Svá poslední utkání v hale odehráli českotřebovští 
mladší žáci v krajském přeboru I. třídy. To se hraje 
společně s královéhradeckým krajem a naše družstvo se 
po základních turnajích, které se odehrály do konce roku 
2010 probojovalo do skupiny o 5. - 8.místo v této 
společné soutěži dvou sousedících krajů. 
    Od deváté hodiny se odehrála v ZŠ Nádražní, kde naše 
družstva hrají svá domácí utkání šest po sobě jdoucích 

zápasů. Naše družstvo se postupně utkalo 
z Lanškrounem, Hronovem a Nechanicemi.  

Po dobrých výkonech a stále se lepšíci hře nenašli naše 
mladé naděje přemožitele, a tak mohli jít domů na 
sváteční oběd spokojeni. Poděkování za pomoc při 
organizaci patří našim kadetkám a kadetům, kteří se 
svých rolí zhostili dobře. Naše družstvo převyšovalo 
ostatní hlavně v základních herních činnostech a 
organizací samotné hry. Všichni hráči se na hřišti výborně 
doplňovali a i jejich herní projev se zápas od zápasu 
zlepšuje. 
Výsledky:  
T.J. Sokol Česká Třebová 2 – VK Lanškroun  2:0  
(25:12,25:23)                                                           T.J. Sokol 
Česká Třebová 2 – VK Nechanice  2:0  (25:17,25:23)                                                             

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
http://www.zupa-pippichova.eu/
mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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T.J. Sokol Česká Třebová 2 – TJ Hronov  2:1 
(25:15,17:25,15:7) 
 

 
Českotřebovský Sokol reprezentovali: 

Lukáš Vašina, Štěpán Chládek, Adam Král, Martin Blažek, 
Tomáš Strnad, Tomáš Smola, pro nemoc chyběli Petr 
Štembírek, Jan Pipek, Michal Cimfl. 
Na turnaji vedlo družstvo trenérské trio Lubomír Vašina, 
Michal Knížek, Lubomír Vašina ml., Turnaj vedli a 
rozhodovali Ondřej Knížek, Linda Horáčková, Radka 
Voclová a Jakub Řehák.                                                     

Lubomír Vašina 

 

T.J. SOKOL HOLICE 

  

Pokus o rekord 
Člen T. J. SOKOL Holice - Jiří Valenta se připravuje na 
překonání 24-ti hodinového rekordu v jízdě na vysokém 
kole. Tento pokus se uskuteční 17. - 18. června 2011 na 
brněnském velodromu. 

 

 
Stávající rekord z r. 2007 vytvořil několikanásobný mistr 
světa v jízdě na vysokém kole p. Josef Zimovčák.  
T: J. Sokola Holice a Sokolská župa Východočeská - 
Pippichova pomáhá br. Valenovi připravit podmínky k 
překonání tohoto rekordu. Byl sestaven 9-ti členný 
realizační tým, který mu v Brně zajistí zázemí. 

 
Anna Dvořáková 

 

 

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ 
 

 
 

 

 T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ  
  

VOLEJBAL  ŢENY 
SEZÓNA  2010/2011  

Jako každý rok jsme začaly s přípravou na nadcházející 
sezónu již v srpnu. Scházely jsme se dvakrát týdně na 
fyzičku a jednou týdně na beach volejbal. Zúčastnily jsme 
se i dvou turnajů, v Lanškrouně a Slatiňanech, kde jsme 
se shodně umístily na 2. místě.  
V říjnu 2010 jsme začaly trénovat v hale Na Skále dvakrát 
týdně, vždy v úterý a čtvrtek. První zápas v krajském 
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přeboru žen 1. třídy se vydařil stejně jako celá první část, 
kterou jsme zvládly bez jediné prohry. Po třítýdenní 
pauze jsme znovu nastoupily na hřiště a zaváhaly pouze 
v zápase s družstvem VK Choceň. V posledním zápase 
sezóny jsme hrály na domácím hřišti proti Chvaleticím, 
kde jsme zvítězily dvakrát 3:1 a v konečném účtování 
skončily na prvním místě s 35 výhrami a  pouze jednou 
prohrou. 
Vítězství v kraji nám umožňuje zúčastnit se kvalifikace o 
postup do 2 ligy, která se koná v termínu 15 – 17.4.2011 
v Hronově. V následujících týdnech máme v plánu zvýšit 
počet tréninků, zlepšit herní činnost a fyzickou kondici, 
abychom byly na kvalifikaci dobře připravené. 
Tímto chceme také poděkovat našim sponzorům, bez 
kterých by účast v této soutěži byla nereálná, protože 
finančních prostředků od oddílu je minimální.  
Sponzoři:  
HELP,  s.r.o., TB EPOX, s.r.o., Mecawel, s.r.o., 
Restaurace  Na  Horách,  Petr Nádvorník  voda-topení-
plyn, Auto Soren, s.r.o., Autoservis Jindřich Dvořák 

Hráčky: Barešová  Světlana (smeč), Dejdarová Hana (U, smeč), 
Dudlová Lenka (smeč), Horáková  Iva (smeč, blok), Hýblová Nikola 

(blok), Janzová  Monika (smeč), Jelínková Renáta (nahrávačka), 
Klaclová Tereza (smeč), Kubrtová Zuzana (smeč), Lázničková Marta 
(smeč), Nespěchalová Zuzana (nahrávačka), Novotná Pavla (libero), 

Tillingerová Kateřina (nahrávačka), Váňová Zuzana (blok) 

 
Hana Dejdarová 

  
      T.J. SOKOL NASAVRKY 
 

Malá cena Nasavrk  
 
Zveme malé i větší závodníky do Nasavrk na tradiční 
přespolní běh dětí a mládeže. Akce proběhne v neděli 8. 

května 2011 v přírodní památce Kaštanka. Prezence 
bude zahájena v 8:00 hod. na Kaštance. Start prvních 
kategorií v 10:00 hod. Podrobné propozice viz 
www.sokol-nasavrky.wz.cz. 

 
Pořadatelem závodu je T.J. Sokol Nasavrky, partnerem 
firma PETRA-S CZ s.r.o.. Akci podporuje také Město 
Nasavrky. Děti vezměte své rodiče a přijeďte si zaběhat 
do Nasavrk!  

Sokolovna v Nasavrkách slavnostně 
otevřena 

 

 
 
V pátek 25. března 2011 proběhlo oficiální ukončení 
projektu „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách 

http://www.sokol-nasavrky.wz.cz/
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a přilehlého areálu“ financovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, Českou obcí 
sokolskou, Městem Nasavrky, T.J. Sokol Nasavrky a 
veřejnou sbírkou. „Projet“ je také pilotním v rámci 
projektu PAAK (posílení absorpční a administrativní 
kapacity). Slavnostní odpoledne zahájila vernisáž výstavy 
„105 let nasavrckého sokola“. Výstavu odstartoval 
písňový blok v podání žákyň ZŠ Nasavrky pod vedením 
p.uč. J. Dostálové. Po krátké prohlídce venkovního areálu 
se všichni přítomní shromáždili u hlavního vchodu.  
 

 
 
Pásku slavnostně přestřihli: člen Rady Pardubického kraje 
Ing. P. Šotola, starosta Města Nasavrky Mgr. Milan 
Chvojka, starosta Sokolské župy Východočeské-
Pippichovy Vladislav Aliger, starosta T.J. Sokol Nasavrky 
Radek Bureš a ředitel dodavatelské firmy DOMEC Ing. 
Martin Dostál. 

 

Program se poté přesunul do hlavního sálu a přísálí. 
Pásmo projevů a poděkování za spolupráci na projektu 
zpestřilo udělení bronzových župních medailí JUDr. Karla 
Pippicha br. Zd. Žemličkovi a br. R. Burešovi. Medaile jim 
byla udělena za dlouholetou sokolskou činnost a za 
významný podíl na zhodnocení sokolského majetku. 
Všichni řečníci se zapsali do Pamětního listu, který bude 
uložen spolu s dalšími dokumenty o projektu do věžičky 
nasavrcké sokolovny. Slavnost pokračovala kulturním 
programem. Perfektně připravená vystoupení sklidila 
zasloužený potlesk 250 návštěvníků.  

 
Navazovala krátká fotoprezentace projektu komentovaná 
starostou T.J.. Vyvrcholením kulturního programu se stali 
nasavrčtí krasoplavci. Recesistické vystoupení pobavilo i 
největší škarohlídy a dokázalo, že sokolům nechybí smysl 
pro humor. Půlhodinovou přestávku využila řada 
návštěvníků k prohlídce sokolovny. Večerní program 
odstartovaly mažoretky T.J. Sokol Chrudim. Perfektně 
provedené vystoupení naladilo všechny k tanci na večerní 
zábavě se skupinou Chorus. Významnou událost podpořil 
také hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, 
který se však ze zdravotních důvodů nemohl osobně 
zúčastnit. T.J. Sokol Nasavrky děkuje všem, kteří se 
podíleli na vlastní rekonstrukci nasavrcké sokolovny, 
přípravě a realizaci Slavnostního otevření sokolovny, ale i 
Vám všem, kteří jste tuto významnou akci podpořili svoji 
účastí. 

za výbor T.J. Sokol Nasavrky  

O.Pavlík, jednatel   

 

 

T.J. SOKOL HLINSKO 
 

1. kolo národního poháru v karate Goju ryu. 
 

V sobotu 12.3. proběhlo v městské sportovní hale 
v Hustopečích 1. kolo národního poháru v karate Goju 
ryu. 
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I přes těžkou konkurenci a silně obsazené kategorie se 
dokázal náš zkušený závodník Jakub Mucha prosadit a 
vybojovat stříbrnou medaili - 2.místo v kategorii kumite 
dorostenci. Tímto výborným výsledkem získal přímou 
nominaci na Mistrovství České republiky v karate Goju 
ryu. 

 
Fotky ze soutěže naleznete v naší fotogalerii. 

Miloslav Zdražil 

                          

T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

Prodaná nevěsta postupuje do Hronova. 

 
Úspěch sokolského kulturního projektu 

PRODANÁ NEVĚSTA na VII.NÁRODNÍ 
PŘEHLÍDCE  sokolských ochotnických 
divadel předčil očekávání. Hra se zpěvy, které 

všichni rozuměli, sklidila dlouhodobý potlesk 
ve stoje a byla vysoce hodnocena i komorní 

pěvkyní Soňou Červenou. Hru nastudovaly 
soubory 4 Tělocvičných jednot – soubor 

divadelních liboherců Sokola Pyšely, 
divadelní soubor ze Sokola Lázně 
Toušeň, pěvecký sbor GAUDIUM ze 

Sokola Královské Vinohrady a za naši 
ţupu FORMANI ze Sokola Slatiňany. Jejich 

úspěch byl oceněn postupem na celostátní 
přehlídku ochotnických souborů do Hronova, 
kde budou prezentovat sokolskou kulturu. 

K postupu gratulujeme. 
 

 
 

                       

ŢUPNÍ AKCE NÁČELNICTVA 

 
 

 

 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 

SOKOL NASAVRKY 
Vás zve na župní akci 

  

soKOLNÍ VÝLET KOLEM 

tentokrát krajem starých Keltů.  
 

Akce bude probíhat ve dnech 8.-10.července 2011,  

přičemž vlastní výlet proběhne v sobotu 9.července 2011.  

 

Po minulých velmi zdařilých ročnících počítáme s tím, že i 

tento ročník bude  

akcí vydařenou. Zveme cyklisty i pěší turisty všech věkových 

kategorií  

na dobrou zábavu, sportovní a kulturní vyžití do Nasavrk. 

Pozvánka bude zaslána i  

KLUBU NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY  

ze slovenské Likávky. 
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Z kroniky české a sokolské 

 
 

1. 3. 1396  zemřel Jan Zhořelecký, nejmladší syn 
Karla IV. a jeho čtvrté ženy Elišky 
(Alžběty) Pomořanské 

1. 3. 1971  zemřel básník František Hrubín 
1. 3. 1456  narodil se Vladislav Jagellonský, později 

král Čech a ještě později i Uher 
5. 3. 1816  se narodil historický malíř Václav Brožík 
7. 3. 1816  zemřel v Praze spisovatel-buditel Karel 

Václav Ignác Thám 
13. 3. 1271  narodila se Guta (dcera Rudolfa 

Habsburského a Gertrudy z 
Hohenbergu), pozdější česká královna 

21. 3. 1926  se narodil Karel Bedřich Absolon, český 
chirurg. V ČR se zasloužil o vybudování 
koronární jednotky v Praze-Krči. 

22. 3. 1471  zemřel v Praze Jiří z Poděbrad, český 
král v letech 1458 – 1471 

29.3. 1921 Zemřel  JUDr. K. E. Pippich, zakladatel 
Sokolské župy Východočeské - 
Pippichovi 

31. 3. 1331  pokus o otravu Karla IV. na italském 
tažení 

2. 4. 1981  v Praze na Vyšehradě byl otevřen 
obrovský komplex „Paláce kultury“ 
(dnes Kongresové centrum Praha). 

6. 4. 1576  velký požár staroměstské vodárenské 
věže, mlýnů, Královských lázní a obecní 
solnice v sousedství Karlova mostu 

8. 4. 1861  Vydán protestantský patent, kterým se 
protestantům v Habsburské monarchii 
dostalo po stránce právní plné 
náboženské rovnoprávnosti. 

12. 4. 1941  Německou okupační mocí byla úředně 
zastavena činnost ČOS, Tyršův dům 
v Praze byl uzavřen. 

13. 4. 1981  zemřel Jiří Schelinger, rockový zpěvák 
a muzikant 

17. 4. 1826  se v Praze narodil Vojtěch Náprstek, 
podnikatel a mecenáš, zakladatel 
národopisného muzea v Praze, 
nesoucího jeho jméno 

24. 4. 2001  zemřel v Praze JUDr. Jiří Jánoš, starosta 
ČOS (1992-1993, 1995-1998) 
a Světového svazu sokolstva 1995-98 

26. 4. 1841  se narodil básník Julius Zeyer 
28. 4. 1846  zemřel v Bohdanči básník Josef 

Jaroslav Langer 
5. 5. 1901  narodil se český spisovatel Václav 

Řezáč 
5. 5. 1916  zemřel Stanislav Sucharda, sochař, 

cvičitel Sokola Pražského. Sokolstvu 
vytvořil poprsí a plaketu Dr. J. Vaníčka, 
odznak „Na stráž” a medailon ČOS 

6. 5. 2006  zemřel František Peřina, generál, 
hrdina druhé světové války (nar. 8. 4. 
1911) 

13. 5. 1911  uskutečnil ing. Jan Kašpar historický 
první dálkový let v Čechách z Pardubic 
do Prahy-Kbel 

13. 5. 1906  zvolen starostou ČOS JUDr. Josef 
Scheiner 

14. 5. 1931  zemřel vynikající český básník, prozaik, 
dramatik, novinář a politik Viktor Dyk 

26. 5. 1876  zemřel historik a spisovatl František 
Palacký („Dějiny národa českého 
v Čechách a na Moravě“) 

3. 6. 1801  narodil se hudební skladatel František 
Škroup, autor hudby první české opery 
Dráteník s písní Kde domov můj 

23. 6. 1891 se narodil spisovatel Vladislav Vančura 
Převzato z věstník VZLET 

župy J. Podlipného 
 

 

 

ZÁVĚREM 

 

 Upozorňujeme jednoty, aby urychleně do župní kanceláře doručily zápisy z valných 
hromad. K dnešnímu dni tak ještě neučinilo 40 jednot. 

 

Vzdělavatel 
 
 
 
 



 

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

 Ještě 28 jednot neodebralo spolkové příspěvkové známky. Je nutno zjednat nápravu. 

 Sletové známky objednávejte prostřednictvím župní kanceláře. Cena sletové známky je 
50,- Kč. 

 
 

 

     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  12.5.2011 
 

 

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

župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z Tělocvičných jednot. 

 

 


