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  Pracovnice ţupní kanceláře ses.Syrová připravuje účetní doklady ke skartaci do roku 2005. 
      
 Pracovníci Stát.archivu převzali originál ţupní štafetové kroniky k archivaci a pro naše 

potřeby vyrobili kopii. 
 

 Ţupní kancelář děkuji br.Truncovi za aktualizaci antivirového programu všech počítačů. 
 

 Značná část jednot ještě neodebrala spolkové známky a jen minimální počet jednot odebral 

známky sletové. Jednoty, které tak ještě neučiní do příštího vydání Ţupního zpravodaje, 

budou urgovány jmenovitě. 
 

 

 

 

 

 
 Na ČOS proběhla porada starostů a tajemníků ţup. Za naši ţupou se zúčastnil tajemník 

br.Lebduška. Jednání bylo stručné, výstiţné a mělo úroveň. Projednávaly se obdobné 

záleţitosti jako na jednání náčelníků a náčelnic. Hlavními tématy byly: oslavy 150 let Sokola, 
zajištění a organizace Všesokolského sletu, ekonomika a v odpolední části jednání se 

představila Agentura LEMAN zajišťující propagaci oslav a sletu. Celé jednání působilo dobrým 
dojmem. 
 

 V sobotu 21.5. proběhlo v Praze řádné jarní zasedání Výboru ČOS. Přinášíme důleţité 
informace z této významné události. 

Významné proto, ţe na této schůzi proběhla volba nového starosty ČOS. Dosavadní starosta 
se ze zdravotních důvodů, ale také vlivem událostí v Sazce, vzdal funkce. První místostarosta 

br. Lomecký, se loni stal starostou Prahy 1, proto na časově náročnou funkci starosty ČOS 
nekandidoval a jedinou kandidátkou tak byla ing. Hana Moučková. S 82% hlasů byla také 
zvolena. Ve své předvolební řeči mj. uvedla, ţe i pro náš spolek je základem ekonomika. Na 

Sazku nelze dále spoléhat, musíme se naučit ţít v nových ekonomických podmínkách, zajistit 
vícezdrojové financování, oslavy 150 let a slet uspořádat v rozsahu, který ufinancujeme. 

Kromě toho je úkolem zviditelnit Sokol na veřejnosti a najít správné místo Sokola ve 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

INFORMACE Z ČOS 

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

společnosti. Za H. Moučkovou byl jako řadový člen předsednictva zvolen Miroslav Kroc, který 
má mj. na starosti sportovní centrum státní reprezentace při Ministerstvu vnitra. 

Dále byl schválen rozpočet ČOS na rok 2011. Ze Sazky letos máme pouze 8 mil., které jsme 
dostali, ale nerozdělili, uţ loni. S MŠMT zatím nejsou podepsány všechny smlouvy, konečná 

výše dotací se zatím pořád mění, a tak celková suma příjmů cca 82 mil. Kč vlastně není 
definitivní. Přesto půjde letos o rekordně nízkou částku a můţeme s ní vystačit jen za cenu 
velkých obětí.  

Dotace z MŠMT a MF, přestoţe jsou minimální, nejsou zadarmo. Podmínkou je, ţe kaţdý, kdo 
dotaci dostane, musí vést podvojné účetnictví, bez ohledu na to, jak má velký obrat.   

Dále byla schválena nová pojistná smlouva. Ani ta nepotěší. Protoţe v minulých dvou letech 
vyplatila pojišťovna vţdy o 3 mil. Kč víc neţ získala na pojistném, jsou pro letošek podmínky 
tyto: spoluúčast při poţáru, výbuchu či blesku 100.000 Kč, ostatní ţivel 50.000 a úrazové 

pojištění s denním odškodným aţ  v případě léčení min. 20 dnů (zpětně od 1. dne). Za těchto 
podmínek se pojistné zvýšilo jen nepatrně. Nově však je moţné, aby se jednoty samostatně 

dopojistily dle rizik ve svých regionech (povodně), včetně moţnosti za výhodných sazeb si 
dopojistit venkovní sportoviště (dosud centrálně nepojištěna).  
Diskutovalo se také o sletu jakoţto hlavní součásti oslav 150 let Sokola. Dle zpráv a ujištění 

čelných představitelů, zejména náčelnictva, probíhají přípravy dle plánu. Slet bude zahájen 
1.7.2012 Prodanou nevěstou.   

Za informaci také stojí, ţe začala vycházet elektronická verze časopisu Sokol a čtvrtletně 
bude vycházet verze tištěná. V ní bude také moţnost inzerce.  

        Jindra Kalous 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
Váţené setry a bratři, 

 

nejdříve Vám chceme popřát slunečné prázdniny a dovolenou, kterou potřebujete k načerpání nových sil 

do další práce. Chceme upozornit na termíny objednávek náčiní a oblečení. První objednávka náčiní byla 

jiţ odeslána a další termín je pro náčiní i úbory stejný 10. 11. 2011. Ještě jednou připomínáme, ţe 

poslední objednávka bude s 10% přiráţkou, proto nezapomeňte objednat včas. Známe jiţ termíny 

některých ţupních nácvičných srazů sletových skladeb: 

 

     Muzikantova písnička – 8. 10. 2011 v Pardubicích 

     Návštěvníci – 16. 10. 2011 v Pardubicích 

     Dávej, ber – 5. 11. 2011 v Pardubicích 

     Jen pro ten dnešní den  - 5. 11. 2011 v České Třebové 

     Česká suita – 6. 11. 2011 v Pardubicích 

     Chlapáci III. – 12. 11. 2011 v České Třebové 

 

Náčelnictvo připravuje s T. J. Nasavrky 2. 6. 2012 secvičnou sletových skladeb v rámci dětského dne. Byl 

také naplánován ţupní slet v termínu 16. 6. 2012 v Pardubicích. V rámci lepší propagace sletu je moţné 

navštívit školky a školy v místě sídla jednotlivých jednot.  V příštím roce jsou naplánované soutěţe v ZZZ, 

Florbalu, LA, SV i volejbale. Těšíme se na další spolupráci. 

 

Župní náčelnictvo 

mailto:z-kubin@seznam.cz
mailto:hrezkova@sokol.eu
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Skladba NEBE NAD HLAVOU autorky Jany Beránkové – Černé (minule Výlet s aerobikem)  

je určena pro nácvik s poměrně širokým spektrem ţenských sloţek – od šikovných starších ţaček, 

přes  dorostenky a mladší ţeny aţ po sportovně zaloţené starší ţeny. Jedná se o sestavu poměrně krátkou 

(6:26 min), ale za to dynamickou a pohybovými dovednostmi doslova „nabitou“.  

 

Jako náčiní si autorka tentokrát vybrala švihadla – osvědčené a téměř zapomenuté základní vybavení 

kaţdé tělocvičné jednoty. Skutečně dlouhou dobu neprávem opomíjená švihadla v současné době proţívají 

světový boom ve formě nového sportovního odvětví – rope skippingu. Ten lze praktikovat s minimálním 

finančním zatíţením téměř kdekoliv – v tělocvičně, na louce, před domem. Jedinými potřebnými 

pomůckami jsou sportovní obuv tlumící dopad a švihadlo. To má oproti klasickému modernější design 

– je ozdobené navlečenými korálky, které zde neplní pouze estetickou roli, ale jsou i vysoce funkční. 

Švihadlo s nimi lépe drţí svůj tvar, korálky usnadňují krouţení a vedení švihadla při na pohled velice 

efektních, ale přitom pohybově jednoduchých tricích.  

 

Choreografie skladby je koncipována pro základní celek dvanácti cvičenek na ploše 6 x 4 značky. Je však 

moţné ji nacvičovat i s menším počtem cvičenek. Během pohybové skladby jsou pestře střídána švihadla 

krátká (pro jednotlivce), polodlouhá (pro dvojice) i dlouhá (pro krouţení). Jediným předpokladem pro 

úspěšný nácvik je zvládnutí základních pohybových dovedností se švihadlem – kroužení, přeskoky 

snožmo vpřed i vzad, „vajíčko“, přeskoky střídmonož na místě i v pohybu. To ostatní, včetně 

navýšení fyzické kondice, se jiţ dostaví díky pravidelnému nácviku této pohybové skladby. Více informací 

o rope skippingu můţete najít na http://www.ropeskipping.cz/. 

 
Kateřina Kopecká, 

župní vedoucí skladby 

 

http://www.ropeskipping.cz/
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ODBOR SPORTU 
 

Leţáky - 2011 

 
V neděli 19. června proběhla v Leţákách vzpomínková akce, které se za naší ţupu zúčastnili ţupní 

náčelnice ses. Světlana Hofmanová a ţupní náčelník br. Vlastimil Pilař. U této příleţitosti uctili památku 

obětí nacistického řádění poloţením věnce. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pozvánky na soutěţe naleznete v aktualitách na webových stránkách ţupy 
 

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

Oznámení všem sportovním oddílům:  

 

Sportovní výsledky běţných turnajů a soutěţí včetně fotodokumentace zasílejte elektronicky na 

adresu předsedy odboru sportu br.Trunce. Příspěvky, které budou umísťovány v Ţupním 

zpravodaji a na webových stránkách ţupy, budou vybírány a zpracovávány odborem sportu. Jde 

o rozhodnutí předsednictva ţupy.  
 

župní kancelář 
 

 

ZE ŽIVOTA JEDNOT 

 

 

 T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO  

  
REPUBLIKOVÉ STŘÍBRO NA ROZLOUČENOU 

Naše nejúspěšnější vysokomýtská gymnastka 

Magdaléna Holcová, která zde trénovala a sbírala 

úspěchy po dobu sedmi let, byla vybrána do 

reprezentačního výběru ţákyň a z tohoto důvodu 

od září odchází do Prostějova, kde bude trénovat 

pod vedením reprezentačního trenéra Miloše 

Musila a paní trenérky Veroniky Lukášové. Sezónu 

zakončila a nám všem udělala velkou radost 

druhým místem na Mistrovství republiky ČR 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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v kategorii Ţákyně A. Přejeme jí mnoho dalších a 

ještě větších úspěchů ve sportovní kariéře a ve 

studiu. 

 
Magdaléna je vzorem pro ostatní děvčata v oddíle, 

která jiţ navázala na její úspěchy v krajských 

přeborech, kde se umístila v tomto pořadí. 1.místo 

Doubravka Kantová, 2.místo Aneţka Veselá a 

bronz si odvezla Anetka Kutalová. Na pěkném 

8.místě se umístila Natálka Řeháková a na 

11.místě Anetka Kroulíková. Dalším velkým 

úspěchem byla stříbrná medaile Doubravky 

Kantové, kterou si přivezla z tradičního 

pohárového závadu Gymnastická mimina 

konaného v Prostějově. 

Ve dnech 21.-25.6.2011 se koná Letní olympiáda 

dětí a mládeţe v Olomouci, kde spolu s ostatními 

sportovci bude Magdaléna reprezentovat 

Pardubický kraj. Všem účastníkům přejeme 

mnoho úspěchů. 

 
 T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD  

  
FOTBAL – ŽÁCI- I.třída mladších a starších žáků 

Pardubického kraje 

      Mladí fotbalisté svoji sezónu již skončili, a tak je čas 
hodnocení a bilancování. V jarní části zúročili starší i 
mladší žáci kvalitní zimní přípravu, když obě mužstva 
předváděla pohledný kombinační fotbal, střílela pěkné 
branky a shodně uhrála 6 výher a 2 porážky.  

 

     Starší se v tabulce bodově dotáhli na přední mužstva. 
Škoda pokaženého podzimu, umístění mohlo být lepší. 
Nejlepší zápas sehráli v Proseči, když proti fyzicky 
vyspělejšímu soupeři dokázali hrát pěkný fotbal a v 
závěru otočit výsledek 

 
      Mladší i přes výbornou hru a výsledky marně doháněli 
ztrátu na druhé místo, přičemž k němu mnoho 
nechybělo. V přátelských utkáních poměřili síly i s celky z 
krajského přeboru (Litomyšl a Polička) a obstáli velmi 
dobře.  
 
       Pět hráčů bylo v dubnu vybráno na turnaj okresních 
výběrů. Pavel Váně, Michal Sokol, Pavel Drahoš, Michal 
Kopecký a Jakub Kladiva ve svých věkových kategoriích 
podali dobré výkony. 
 
        Ve spolupráci se základní školou fotbalisté navštívili 
republikové finále mladších a starších žáků ve Svitavách. 
Viděli v obou kategoriích souboj Sparty Praha s Baníkem 
Ostrava. Tato nejlepší žákovská družstva předvedla 
výborný výkon, vydatně povzbuzována hlasivkami našich 
žáků.  
 
       Mladší žáci se na závěr sezóny zúčastnili kvalitního 
turnaje MILTRA CUP ve Svitavách. Porovnání kvalit s 
ostatními mužstvy sice výsledkově nedopadlo nejlépe, 
ale výborná atmosféra a doprovodný program zanechal v 
hráčích hodně zážitků.   
 
       Po závěrečném vyhodnocení sezóny a vyhlášení 
nejlepších hráčů si mladí fotbalisté od fotbalu odpočinou. 
Trenéři jim přejí hezké prázdniny plné zážitků a načerpání 
nových sil do podzimních bojů.  
 
      Velké poděkování patří oddílům kopané TJ Horní 
Újezd, T.J.Sokola Dolní Újezd a jejich sponzorům za 
podporu a vytvoření podmínek pro tréninky a utkání.  
Děkujeme také trenérům za jejich obětavost a kvalitní 
práci, kterou vykonávali ve svém volném čase. 
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 
 

FORMANI V KOŘENCI 
 

Národopisný soubor FORMANI ze 
Sokola Slatiňany se v sobotu 19. 6. 
2011  zúčastnil XIV. ročníku folklorní 
přehlídky  „Kořenecké slavnosti písní 
a tanců“.   
Kořenecký  amfiteátr přivítal na svém 
pódiu muzikanty a tanečníky 
moravských folklorních souborů. Celé 
odpoledne zněla areálem muzika na 
lidovou notu.  Ve dvou vstupech, jako 
host přehlídky, se představili 
FORMANI v nejlepším světle. Jejich již 
tradičně kvalitní výkony byly oceněny 
dlouhotrvajícím potleskem a 
především árie Skočná ze Smetanovy  
Prodané nevěsty za vedení primášky ses. Heleny 
Kohoutkové sklidila velký úspěch. 

 

 

 

 

T.J. SOKOL SVRATOUCH 
 

 
V sokolovně ve Svratouchu bude vystavovat malíř 

František Nový 
 
 
 

 
 

 
 

                                   
 

 

 

 

 
1) V TD byla provedena výměna ţupní vývěsky, místo rekonstrukce sokolovny v Pardubicích byla   

    instalována fotoreportáţ s textem o rekonstrukci sokoloven v Nasavrkách a v Lukavici u Letohradu. 

 

2) Zúčastnil jsem se zasedání V ČOS  21.5. a Vzdělavatelského sboru ČOS  dne 28.5. Na programu byly  

    nejdůleţitější body: volby starosty a zástupce ČOS do představenstva Sazky a do revizní komise Sazky.   

 

3) O nových funkcionářích Sokola byli všichni informováni na internetu v čas. SOKOL. Starostka ČOS ses.  

    Moučková ve své řeči poukázala na to, ţe Sokol je nucen ţít v nových podmínkách a hledat finanční  

    podporu na své akce v obcích, krajích a fondech EU. Věnovat péči zviditelňování Sokola, má to vliv na  

    státní orgány. Bude se měnit organizační řád Sokola, který je 6 let starý a v řadě bodů jiţ nevyhovuje  

    současné situaci. 

 

Vzdělavatel 
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    Do správní rady Sazky byl zvolen JUDr. Bernátek, který pracuje jako právník v oboru insolventního  

    řízení.Do dozorčí rady Sazky byl zvolen br. Němec. 

 

4)  V proudu jsou přípravy na oslavu 150 let výročí Sokola a na XV. VS. Byla ustavena a je v plné práci  

     Pracovní skupina k oslavě 150. výročí Sokola (včetně XV. VS). Předběţný časový program je  

     následující:  

 

- Dne 10.3.2012  bude zasedání výboru ČOS v Karolinu za účasti oficiálních hostů a bude slavnostně 

zahájena oslava 150. výročí. V TD se plánuje doprovodná výstava, dny otevřených dveří, na podiích 

na dvoře TD budou vystoupení sokolských uměleckých souborů a sportovních skupin. 

- Dne 1.7. bude zahájení XV. Všesokolského sletu. Dopoledne bude sokolský průvod Prahou, odpoledne 

a večer bude v Divadle ABC uvedena sokolská Prodaná nevěsta. 

- Dne 2.7. se plánují vystoupení sokolských divadelních souborů a doprovodné sletové programy a 

zkoušky sletových vystoupení. 

- Dne 3.7. se plánují vystoupení sokol. Uměleckých souborů v divadle Kampa a další doprovodné 

programy a zkoušky vystoupení.  

- Dne 4.7. bude večer „GALA“ v areně a přes den doprovodné programy a zkoušky. 

- Dne 5.7. bude 1. sletový den. 

- Dne 6.7. bude 2. sletový den. 

 

5)  Sletový manuál pro širokou informovanost členstva byl vydán na internetu .  

 

6) Místo a financování sletu 

     Slet bude na Strahově na Rošického stadionu. Připravuje se smlouva s ČSTV, který je majitelem  

     stadionu. Protoţe se na stadionu v současné době jiţ nehraje fotbal, je nutno počítat i s opravami  

     technických zařízení stadionu.     

     Předběţný rozpočet sletu je 35,7 mil Kč. K jeho zajištění je nutno získat od MŠMT 17,5 mil Kč ( je  

     přislíbeno) a z vlastních zdrojů Sokola získat 6 mil. Kč. 

     Je třeba propagovat mezi členy včasné zaplacení sletové známky 50 Kč, protoţe to jsou okamţitě  

     disponovatelné peníze. Zvaţuje se, má-li být zaplacení sletové známky povinné. Propagaci sletu,  

     doprovodných a kulturních programů bude zajišťovat agentura Leman. 

                                                                                                                                                                                               

     R.Adámek 
 

 

 

 
 

ZÁVĚREM 

 

 

     Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.  

 

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě programu Word a fotografie 

v digitální podobě, neupravované a v plném rozlišení ( samostatně článek, samostatně 

fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma  Verdana nebo Ariel 

velikost 10. 

Jakékoliv jiné úpravy nebudou publikovány. 

 

 

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je  9.9.2011 
 

 

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

ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 
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Kalendář sokolských výročí. 
 

 

Červenec: 

5.-6.7. 1994   se konal na Strahově po 46 letech  XII. Všesokolský slet, na kterém vystoupilo  

                       23 tisíc cvičenců za účasti 500 tisíc diváků. 

 

12.7.1908 se narodil v Račicích  Alois Hudec, mistr světa z roku 1931 a olympijský vítěz  ve cvičení na 

kruzích  z r. 1936. 

 

18.7.1924 získal na XIII. Olympijských  hrách v Paříţi zlatou medaili ve šplhu na laně  

bez přírazu  Bedřich Šupčík. Další sokolští závodníci získali na těchto hrách 4 stříbrné a 4 

bronzové medaile. Šupčíkova zlatá medaile byla první, kterou získal československý 

sportovec na Olympijských hrách. 

 

 

Srpen: 

8.8.1884 zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách dr. Miroslav Tyrš, zakladatel  

Sokola a jeho první náčelník. V Oetzu se na památku kaţdoročně koná mezinárodní sraz 

sokolů se sportovním a kulturním programem. V loňském roce tam vystoupil národopisný 

soubor  Formani ze Sokola Slatiňany a měl velký úspěch,byl pozván na vystoupení v Paříţi a 

v Hamburku. 

 

12.8.1914 na počátku  1. světové války vznikla v Kyjevě „Česká druţina“ jako samostatný 

oddíl ruské armády.Byla zaloţena z českých krajanů a frontových přeběhlíků.Bylo v ní mnoho 

Sokolů. 

 

23.8.1914 vznikla ve Francii v Paříţi čs. dobrovolná vojenská  „Rota Nazdar“ jejímţ jádrem 

byli členové Sokola v Paříţi. Polovina jejich členů i s náčelníkem během  1. světové války 

padla. Boj čs. legionářů ve Francii a v Rusku měl velký vliv na uznání vzniku samostatného 

Československa po skončení války v r. 1918. 

 

 

Září: 

3.9.1948 zemřel v Sezimově Ústí  dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky 

Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Kotlánech, pak v Praze v Sokole 

Vinohrady. 

 

10.9.1822 se narodil v Praze  Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš 

Sokola. Na vybudování sokolovny  TJ Sokola Praţského věnoval celý svůj majetek. 

 

17.9.1832 se narodil v Děčíně  Dr. Miroslav Tyrš. 

 

21.9.1867 se  narodil v Benešově  JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 aţ 

1932. 

 

29.9.1869 byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše zaloţen  Tělocvičný spolek paní a  

dívek  praţských, první jeho starostkou byla Ţofie Podlipská. 

 


