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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   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
           

    Ţupní kancelář  ( ses. Syrová) rozešle jednotám smlouvy na dotace z MŠMT, pokyny pro čerpání  

       a  tiskopisy k vyúčtování.   

     

 Ses. Syrová připravila ve spolupráci s br. Adámkem archivaci a skartaci účetních dokladů do roku 

2005.  

 

 V zasedací místnosti ţupy bylo během prázdnin nainstalováno počítačové pracoviště pro ţupní 

odbor sportu, náčelnictvo a vzdělavatele. 

 

 Ţupní kancelář ( ses. Mařasová) sesumarizovala ţádosti na podporu neinvestiční ţádosti o státní 

dotaci z MŠMT Program IV – „Údrţba a provoz sportovních zařízení“ na rok 2012 a odeslala 

v termínu na ČOS ses. Karin Dvořákové.   

 

 Tajemník se zúčastnil jednání se zástupcem firmy LEMAN o průběhu sletu a jeho propagace 

v Pardubickém kraji. Zprávu podal náčelník a náčelnice. 

 

 
 
 

II.ročník sportovně turistické akce  

„ soKOLNÍ VÝLET KOLEM“  
se vydařil 

 

Nasavrcká nově zrekonstruovaná sokolovna přivítala 8. - 10. 7. 2011 Sokoly z Pardubického 

kraje a jejich hosty na jiţ třetím ročníku sportovně turistické akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“, 

tentokrát do Ţelezných hor „Krajem starých Keltů“. Na programu byly kromě 
doprovodných programů tři cyklotrasy: 65 km přes rozhledny a kolem Seče, 25 km přes Mnišku 
na Leţáky a 12 km cestou na východ. Pěší trasu 10 km keltskou stezkou s odborným 

doprovodem a výkladem zajišťovalo sdruţení BOII, o.s.. Vlastního výletu se zúčastnilo asi 150 
účastníků včetně vzácných hostů ze Slovenské republiky „KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKÉ 

CYKLISTIKY“ v čele s předsedou Róbertem Fajtou. Během slavnostního zahájení, kde 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 

ŽUPNÍ AKCE 

http://www.zupa-pippichova.eu/
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slovenští hosté předali starostovi ţupy br.Aligerovi dort se sokolským znakem a klubovou 
vlajku. Na oplátku přijali od starosty T.J. Sokola Nasavrky br. Radka Bureše pravou keltskou 

medovinu. Poté byli oceněni nasavrčtí Sokoli, kteří se významně podíleli na rekonstrukci 
sokolovny, medailí Karla Pippicha. Slavnostní start provedl starosta ţupy se sokolským Nazdar!  
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Zajímavostí akce byla i účast br.Jiřího Valenty (úřadující mistr ČR) ze Sokola Holice na vysokém 
kole, který absolvoval nejdelší trasu a mezi zkušenými profi cyklisty dojel do cíle jako čtvrtý. 

V průběhu zdolávání tras bylo účastníkům nabídnuto občerstvení na doplnění kalorií (chleba se 
škvarkovým sádlem a cibulí), coţ se setkalo s velkým ohlasem. Po návratu byli všichni účastníci 

odměněni diplomem s výročním razítkem a odznakem. Setkání pokračovalo v zaplněném areálu 
pravou sokolskou veselicí účastníků a dalších 150 -ti hostů při opékání čuníka včetně dalšího 
občerstvení, zajišťovaného nasavrckými Sokoly a při trampské hudbě „Ládi Slabého & 

company“ aţ do ranních hodin. 
 

Akci ukončil aţ sv. Petr bouřkovou přeháňkou, ale přesto mu musíme poděkovat, ţe 
zúčastněným přál.  
 

Bavili se všichni výborně a poděkování patří především pověřeným organizátorům z T.J. Sokola 
Nasavrky, kteří za částečné pomoci Sokolů ze Slatiňan akci výborně připravili.   

 
 
 

JIŢ TRADIČNÍ SPOLEČNÉ VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ  
PŘEDSEDNICTVA A NÁČELNICTVA ŢUPY 

 
Starosta ţupy br.Aliger pozval na 9.-10.9.2011 náčelnictvo a předsednictvo ţupy do 
svého rekreačního zařízení „DUHA“ u Pastvinské přehrady na společné zasedání a 

společný soutěţní program.  
 

Při cestě do Pastvin se uskutečnila prohlídka nové sokolovny v Lukavici u Letohradu, 
kde přítomné uvítala ses. Ilona Severová starostka Obce  a starosta T.J. Lukavice br. 

Antonín Vítek. Po prohlídce sokolovny byl promítnut snímek vlastního průběhu 
provádění stavby a jejího slavnostního otevření. Během diskuze došlo i na 

občerstvení. Všichni se shodli na tom, ţe v Lukavici byl odevzdán poctivý kus práce a 
potvrzuje se to, kde Sokol pracuje společně s Obcí a ostatními zájmovými sloţkami, je 

výsledek záviděníhodný a ku prospěchu všech zúčastněných. 
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Lukavickým lze jen pogratulovat a paní starostce poděkovat za nevšední úsilí, bez 
kterého by v Lukavici takovýto krásný sportovní stánek nikdy neměli.  

 
V pozdních odpoledních hodinách ve společenské místnosti rekreačního zařízení 

„DUHA“ proběhlo vlastní výjezdní zasedání a večer došlo na společnou zábavu při 
ohni, hudbě a grilovačce.  
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA 
 

Další den starosta zahájil společnou ranní rozcvičkou a došlo na soutěţe, při kterých  

se proti sobě postavilo předsednictvo a náčelnictvo ţupy. Po urputném boji došlo 
k odměňování vítězů. V letošním roce tato klání k radosti náčelnictva skončila 

remízou. Po obědě a společném fotografování se účastníci postupně s hostitelem 
rozloučili a rozjeli domů.  

 
Starosta připravil celou akci zodpovědně a ve vlastním nákladu. Patří mu za to úcta a 

velké poděkování. 
 

 

 

 

 
 

Z ČOS přišla pojistná smlouva č.0013949225, dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.0012341312 a 

povinné informace pro klienty podle § 21 zákona č.38/2004 Sb. 

Po doručení na ţupu v elektronické podobě bude rozeslána všem jednotám a vyvěšena na ţupních 

webových stránkách. 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

SLETOVÁ ŠTAFETA 
 

Ve dnech 23. - 25. 9. 2011 proběhla Sletová štafeta naší ţupou. Od Severomoravské ţupy, br. Pavla 

Burgeta převzala štafetu ve Stráţném starostka T.J. a členka předsednictva ţupy ses.Monika 

Jurečková. Od Orlické ţupy převzali štafetový kolík náčelník ţupy Vlastimil Pilař a náčelnice Světlana 

Hoffmannová. Dále štafeta pokračovala do Kojic, kde byla předána zástupcům Tyršovy ţupy.   

 

 
 

 

Váţené sestry a bratři, 
 

nejdříve Vás vítáme zpátky do tělocvičen po prázdninách. Chceme upozornit na termíny objednávek náčiní 

a oblečení. 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.  

 

INFORMACE Z ČOS 

mailto:z-kubin@seznam.cz
mailto:hrezkova@sokol.eu
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ODBOR SPORTU 
 

Termíny 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. Sokol Nasavrky 2. 6. 2012 secvičnou sletových skladeb. Ţupní slet bude 

v termínu 16. 6. 2012 v Pardubicích.  Pro jednání, kde slet uskutečnit, potřebujeme znát předběţné 

počty cvičících. Proto ţádáme vedoucí jednotlivých skladeb na jednotách o potvrzení účasti v jednotlivých 

skladbách a počty cvičících. V příštím roce jsou naplánované soutěţe v ZZZ, florbalu, LA, SV i volejbale. 

Těšíme se na další spolupráci. 

                                                                                                                            ţupní náčelnictvo 

 

       
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 Smutná událost! 
 

Ve čtvrtek 22.září 2011 nás po tragické nehodě v Chrudimi navţdy opustil 

celoţivotní sportovní nadšenec a dlouhodobý člen předsednictva ţupy a 

předseda ţupního odboru sportu  

 

bratr Jaroslav Šplíchal. 
 

Narodil se v sokolské rodině dne 14.4.1929 jako mladší sourozenec 

pozdější olympioničky Miroslavy Šplíchalové – Brdíčkové, která v roce 

1957 tragicky zahynula. Od mládí cvičil v Sokole, nejdříve závodil v lehké 

atletice a později se angaţoval v různých sportovních funkcích jako trenér 

sportovní gymnastiky a současně se věnoval i lyţování. Zúčastnil se XI. 

Všesokolského sletu v roce 1948, kterého se současně zúčastnila celá jeho 

rodina. Po komunistickém puči  byli infiltrovanými akčními výbory ze 

Sokola vyloučeni. Sokolský původ se stal v té době neţádoucí vizitkou pro 

ţivot.  

 

Po vystudování Obchodní akademie a Vyšší školy pedagogické s aprobací 

na český jazyk a tělesnou výchovu zakotvil v Chrudimi, stal se učitelem 

tělesné výchovy v Odborném učilišti Transporty. Závodil v atletice, 

v košíkové a byl ţádán jako kvalifikovaný rozhodčí. Trénoval děvčata 

v oddílu sportovní gymnastiky, který vedl přes 50 let, z mnohých vychoval 

i výborné cvičitelky. Jako učitel a gymnastický trenér dotáhl svou práci 

k vysoké úrovni. Aktivně se podílel na obnově sokolského hnutí 

v Chrudimi v roce 1989 – 1990. Na 10 let se stal starostou T.J.Sokol Chrudim a inicioval obnovu  odboru 

sportu naší ţupy Východočeské-Pippichovy, jehoţ funkci předsedy vykonával do roku 2010.  

 

Za svoji práci byl vyznamenán  ČOS  bronzovou a stříbrnou medailí za zásluhy a je nositelem zlaté 

medaile JUDr.Karla Pippicha, která mu v roce 2010 byla udělena na valné hromadě ţupy.  Město Chrudim 

mu za jeho činnost a zásluhy udělilo titul „OSOBNOST MĚSTA“.  

 

V bratru Jaroslavu Šplíchalovi ztrácíme kamaráda a skvělého člověka.  Dělejme vše pro to, aby na nás 

mohl být v sokolském nebi hrdý. 
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Opakujeme: 
 

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 RONOV NAD DOUBRAVOU 
  

Tělocvičná jednota Sokol Ronov nad 

Doubravou pořádla 1. října 2011                             

5. ročník turistického pochodu 

Okolím Městečka na dlani 

                        

Účastníci si mohli vybrat jednu 

z následujících tras: 
  

Ronov n.D. – Žleby  (6 km)                                                                                    

 Ronov n.D. – Bousov – Ronov n.D.  

(5,5 km) 
Ronov n. D. nám. – Skautská 

klubovna            Ronov n. D. 

nám. – podjezd pod  železniční 

trati – Kurvický potok Žleby 

mlýn – Žleby zámek                  

Bousov rybník – Bousov 

rozcestí u vodojemu – Ronov 

n. D. nám. Žleby nádraží 

(trasa po červené   

turistické  značce)       

Ronov n.D. – Mladotice – Ronov n.D . 

(6 km) 
                                                                                                  

Ronov n. D.  nám. – 

kostel sv. Kříže –   

Korečnický náhon–                              

                                                                                                                                            

Martinský splav – 

Mladotice – po silnici 

Ronov n. D.  

 

 

 

  Podzimní „Krkaňka“   (17 km)  
Ronov n. D.  nám. – kostel  sv. Kříže – Korečnický 

náhon –  Martinský splav – Mladotice –   soutok 

Doubravy a Zlatého potoka – Třemošnice – 

Podhrádí – Lichnice – Lovětín – Rudov –   

Krkaňka (vysílač  567 m.n.m.) – Žlebské 

Chvalovice – Ronov  n. D.  nám.                                  
 

Ronov n. D. – Třemošnice – Ronov n.D.  (14 

km) 
 

Ronov n. D.  nám. – kostel  sv. 

Kříže – Korečnický náhon – 

Martinský splav – Mladotice – 

soutok Doubravy a Zlatého 

potoka – Třemošnice – 

Lovětínská rokle, dolní část – 

Žlebské Chvalovice – Ronov n. D.  

Případně ze Třemošnice – 

Závratec (možnost návštěvy 

Berlovy vápenky a muzea 

vápenictví, otevřeno 9.oo – 17.oo 

hod.) – Ronov n.D. 

mailto:odborsportu@zupa-pippichova.eu
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T.J. SOKOL ŢAMBERK 

  
 

TURNAJ O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA VE 

STOLNÍM TENISU 

 
 

 

   V Žamberku se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu 
registrovaných hráčů  

„O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA“ 
Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů  z Králík, Vysokého Mýta, 
Nekoře Líšnice, Týniště, Orlice, Kostelce, Brna a Žamberka. 
Nejprve se odehrály zápasy v 5 základních skupinách, pak  se 
hrály zápasy o umístění. Celkem bylo odehráno 134 zápasů na 
3 vítězné sety. Zde jsou konečné výsledky turnaje  
1.Miloš Svoboda (Orlice) 
2.Lukáš Lohynský (Králíky) 
3.Milan Sourada (Žamberk) 
4.Jan Brökl (Líšnice, od nové sezóny Žamberk) 
5.Karel Hlava (Králíky) 
6.Josef Duben (Žamberk)  
 

  
ing.Břetislav Havel 

     T.J. Sokol Žamberk 
    oddíl stolního tenisu 

 

 

T.J. SOKOL HOLICE 

  
 
 

Pokus o překonání rekordu na brněnském 
Velodromu 

 

Dne 2. a 3. září se pokusil člen T.J.Sokola Holice br. Jiří Valenta 
překonat rekord na vysokém historickém kole v jízdě nonstop 
24 hodin na brněnském Velodromu. Rekord zde vytvořil v roce 
2007 několikanásobný mistr světa na vysokém kole pan Josef 
Zimovčák – 521,4 km. 

 

Tělocvičná jednota Sokol Holice a Sokolská župa 
Východočeská-Pippichova pomohla bratru Valentovi připravit 
podmínky k překonání tohoto rekordu. Do Brna s Jiřím jel 
šestičlenný realizační tým, který mu zajišťoval zázemí.  
 

V pátek 2.9. v 18.00 hodin  vyjel J.Valenta na  oválný okruh 
měřící 385 m. První odpočinek cca 6 minut měl po 100 km. 
Poté zastavoval po 50-ti km vždy jen na 2-3 minuty, jezdil 
rychlostí 21 – 25 km za hodinu.. V sobotu o půl druhé 
odpoledne přišla na Jiřího krize a byl rozhodnut v jízdě dále 
nepokračovat. Sbíhali se k němu pořadatelé a reportéři, zda 
bude dál závodit.  Po 45 min. řekl, že to ještě zkusí, nasedl na 
kolo a s malými přestávkami na odpočinek jezdil do 18.00 
hodin. 
 

Za obrovského aplausu přítomných dojel do cíle, kde mu 
pořadatelé naměřili 503 ujetých km. Výkon Jiřího Valenty byl 
obdivuhodný, všichni přítomní byli svědky toho, jak si dosáhl až 
na dno svých možností. 
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       T.J. SOKOL LUKAVICE 
     

POZVÁNKA  

DO LUKAVICE U CHRUDIMI 
 

 

 
 

 
   T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ  
     
 

 

 

 
XXIII.ročník veřejného závodu 

v přespolním běhu 
 

 BĚH ÚDOLÍM ORLICE 

 

konaného jako součást seriálu 

 

ISCAREX CUP 2011             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propozice závodu: 
Datum: neděle 2.října 2010 

Místo: Klášterec nad Orlicí – fotbalové hřiště u školy 

Přihlášky: osobně při prezentaci v den závodu 

Prezentace a výdej čísel: 8:30 až 30 minut před 
startem příslušné kategorie.  

Informace:  
 

Ing. Jindřich Kalous, 561 82 Klášterec nad Orlicí 188, 
tel.465 637 385, mobil 721 955 026,  
email:sokolklasterec@centrum.cz 
www.sokolklasterec.cz,  
 

Popis tratí:  Krátké tratě 0,4 – 2 km vedou po 

loukách v rovinatém terénu, delší tratě 

zpočátku po rovině,                              

                     po 0,6 km ostré stoupání a pak po 

polních cestách, loukách a krátké úseky i 

po asfaltě  v 

                     kopcovitém terénu. Trať 4,7 km má 

převýšení 60 m, muži A-C běží 2 krát. 

Start: Jednotlivé kategorie hromadně, ve výše uvedených 

časech. 

Startovné:   20,- Kč mladší, starší žactvo a dorost, 40,- Kč 

dospělí, nejmladší a předžactvo 0,- Kč.   

Ceny: První tři v každé kategorii získají diplomy, 

v žákovských kategoriích medaile, Na každé trati  

           v dospělých kategoriích obdrží první tři závodníci s 

nejlepšími časy finanční prémii (celkem 2.000,- 

           Kč), prvních pět v každé kategorií drobné věcné ceny.   

Funkcionáři: J. Kalous – ředitel závodu 

 M. Moravec – hlavní rozhodčí 

 F. Faltus – velitel tratí 
 

Protesty: s vkladem 300 Kč u hlavního rozhodčího 

nejpozději do 15 minut po doběhu předmětného závodu.   

                 Při neoprávněném protestu vklad propadá ve 

prospěch pořadatele. 

Různé:  
 

 Závod je zařazen do seriálu běžeckých závodů  

ISCAREX CUP 2011. Pro jeho bodování budou výsledky 

kategorie juniorů, juniorek, mužů E a žen C a D 

vyčleněny z vypsaných kategorií. 

 

 Závodí se podle pravidel lyžování, je zakázáno používat 

tretry. 

 

 Při nízké účasti startujících si pořadatel vyhrazuje 

právo sloučení některých kategorií. 

 

 Za neodevzdané startovní číslo bude účtováno 200,- Kč. 

 

 Závodníci a další účastníci se účastní na vlastní 

nebezpečí. 
 

 

                      

mailto:sokolklasterec@centrum.cz
http://www.sokolklasterec.cz/
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 
 

 

Milé sestry a milí bratři, 
rád bych vás pozval jménem svým i jménem všech Formanů na 
Staročeský bál, který se bude konat 5. listopadu v KD Dukla 
Pardubice od 20:00 hod.  
 

 
 

Po letech je oživena tradice Staročeského bálu, který byl 
organizován v 80. a 90.letech. K tanci a ke zpěvu vám budou 
hrát soubory Lipka, Baldrián, Dolina a Formani. Můžete se těšit 
a řadu krásných lidových písniček, několik zajímavých soutěží a 
pravou lidovou zábavu!  Jako oděv je vítán lidový kroj nebo 
společenský oděv. Lístky v ceně 150Kč/ks je možné si 
rezervovat a vyzvednout na mém telefoním čísle nebo mailové 
adrese. Těšíme se na návštěvu! 

 
 

Radim Zajíček, organizační vedoucí  
Formani, T.J. Sokol Slatiňany 

tel.:603 546 556 

mail: radim.zajicek@centrum.cz  

http://formani.wz.cz 
 

 

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA 
 

Krakonošovo putování 

 

 
 

3.ročník LHOTECKÉ NECKIÁDY 
 

se uskutečnil v sobotu 27.8. Úhřetické Lhotě na řece 
Novohradce 
 

 
 

  

mailto:radim.zajicek@centrum.cz
http://formani.wz.cz/
http://3.ro/
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Soutěžního klání na vodní hladině se zůčastnilo 20 posádek z 
okresu Pardubice a Chrudim. Dále jedna posádka ze zahraničí. 
Konkrétně ze Slovenska-Košický kraj. 
Soutěžící sjížděli řeku Novohradku většinou na vlastnoručně 
vyrobených plavidlech. Cíl byl u soutoku řeky Chrudimky. 
Hodnotilo se:   Výroba a nápaditost plavidla. 
                         Kostým posádky. 
                       Rychlost sjezdu. 
V cíli byl připraven bohatý doprovodný program, soutěže, hry 
pro mládež a širokou veřejnost. Občerstvovací základna a 
táborák. Velkým přínosem byla účast SDH-Dolní Roveň. Kteří 
předvedli svoji hasičskou techniku. Nezapomenutelným 
zážitkem pro děti a mládež byla možnost se svézt v kabině 
záchranářského vozidla se spuštěnými majáky a sirénou. 
LHOTECKÁ NECKIÁDA 2011 se velice vydařila a účastníkům 
zůstane mimo diplomů příjemná vzpomínka na dobře strávené 
odpoledne ve společnost členů T.J.SOKOL Úhřetická Lhota. 
 Jednatel T.J.SOKOL Úhřetická Lhota  
                                                            Stanislav H á j e k 
 
                         

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 
 

 
 

Fotbalový turnaj starších žáků v Městečku 
Trnávce  

 

 
 

 

 

 
V sobotu 25. 6. 2011 proběhl na našem hřišti v Městečku 

Trnávce I. Ročník turnaje starších žáků konaný pod 

záštitou Turnaje fotbalového srdce  Quanto Cup 2011. 

Turnaj navazoval na tradici pořádání fotbalového klání 

nejmladších ročníků  - fotbalových přípravek, které se 

konalo v Městečku Trnávka ve 4 předešlých ročnících. I 

přes úvodní komplikace, kterými byl především silný déšť  

a neúčast jednoho z účastníků byl turnaj zahájen  na 

dvou menších hřištích. Vzhledem k počtu účastníků byl 

odehrán systém „každý s každým“. Po celodenních bojích 

nakonec vzešlo toto pořadí: 1. Svitavy „A“, 2. Svitavy „B“, 

3. Sokol Třebařov, 4. Sokol Hněvošice, 5. M. Trnávka „B“, 

6. Opatov, 7. M. Trnávka „A“. Turnaji dominovala obě 

družstva ze Svitav, což se však dalo předpokládat 

vzhledem ke kvalitě hráčského kádru. Pro ostatní 

družstva to byla určitě dobrá zkušenost, když mohli 

poměřit síly s borci, kteří budou hrát od příští sezony 

nejvyšší žákovskou soutěž v republice. Všem hráčům a 

jejich doprovodu děkujeme za účast a věříme, že se v 

příštím roce opět uvidíme. 

Za T.J Sokol M. Trnávka 

V. Stenzl 
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Kalendář sokolských výročí. 
 

Říjen: 
 
4.10.1896:         zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se  Svým bratrem Eduardem Grégrem byl  
                             spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval proti pasivní politice  staročechů v boji o rovnoprávnost  Čechů  
                             v Rakousko-Uhersku.  Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské  říšské rady. Se svým bratrem přispěl  
                             k vítězství mladočeské strany v české politice. 
 
8.10.1941:         výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha  byla rozpuštěna  Česká obec  sokolská  a její majetek byl  
                             zabaven. 
 
8.10.1942:         zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi  MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS (1932-39) a Svazu Slovanského  
                             Sokolstva. 
 
24.10.1890:       se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice čs. Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, aby se vyhnula  
                             zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v zahraničí a dožila se 101 roků. Před svou  
                             emigrací byla mnoholetou náčelnicí ČOS a řídila 3 všesokolské slety. Dne 28.10. 1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka  
                             in memoriam. 
 
28.10.1918 byla vyhlášena Československá republika. Následně bylo zvoleno Revoluční národní shromáždění, které zvolilo  
                             prezidentem republiky  T.G. Masaryka. Starosta ČOS JUDr J. Scheiner byl pověřen Národním výborem organizováním  
                             branné moci  nového státu. Sokolové převzali strážní službu na celém území státu (včetně Slovenska), odzbrojovali  
                             rakouské vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do návratu čs. legionářů ze  
                             zahraničních bojišť do vlasti. Legionáři se pak stali základem československé armády.   Vznik ČSR byl výsledkem: 
    -domácího odboje českých politiků 
    -činností Československé národní rady v zahraničí, jejímiž členy  
     byli Masaryk (předseda), Beneš a Štefánek 
    -boje československých legií na ruské, francouzské a italské  
     frontě  ( celkem přes 100000 vojáků). 
 
29.10.1918:        ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války        

 
 

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  13.10.2011 

 
 

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

ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 

Vzdělavatel 

 


