SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA
Tel: 466 614 253, fax:466 030 073,

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Župní vyznamenání
SDĚLENÍ VŠEM JEDNOTÁM,
které nám posílají zprávy o činnosti:
Předsednictvo župy schválilo návrh o novém
způsobu zpracovávání informací pro župy a
jejich publikaci. Od tohoto květnového
Župního zpravodaje budou jeho přílohy
vyvěšovány
na
župních
internetových
stránkách
a
nebudou
rozesílány
do
jednotlivých jednot.
V Župním zpravodaji budou moci být
otištěny pouze články, které nebudou mít
víc než 20 řádek formátu A4 a velikosti
písma Ariel 10. Každý článek musí být
autorizován ( tudíž označen celým jménem
autora s příslušností k T.J.). Příspěvky
v župní kanceláři nebudou opravovány a
župa nebude odpovídat za jejich obsah a
kvalitu.

Medaile Karla Pippicha je nové župní vyznamenání,
udělované Sokolskou župou Východočeskou‐
Pippichovou. Důvodem vytvoření medaile Karla
Pippicha je možnost župou ocenit
sokoly, sokolské kolektivy a jiné
osoby, které se významným
způsobem podílely na rozvoji
sokolského hnutí a sokolských
myšlenek v rámci Sokolské župy
Východočeské‐Pippichovy nebo
ČOS a tím zároveň vzdát poctu
zakladateli župy br. JUDr. Karlu
Pippichovi.
Udělování Pipichovy medaile
se řídí směrnicí župy č.
01/2009 schválené PŽ 14. 5.
2009. Směrnice je přílohou
tohoto zpravodaje.

I nadále se těšíme na vaše hojné příspěvky
včetně fotodokumentace.

INFORMACE Z ČOS
Výbor ČOS schválil
výši spolkových příspěvků na rok 2010 následovně
výdělečně činní členové ČOS
300,-Kč
nevýdělečně činní členové ČOS 100,-Kč
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s tím, že klíč pro rozdělení jejich výnosu bude stanoven na podzimním
zasedání V ČOS
Výbor ČOS uložil
PV ČOS , aby v případě navýšení splátek záloh výtěžku Sazky a.s. nad schválený rozpočet
byly uvedené finanční prostředky použity na výdajové položky v následujícím pořadí:
rezerva pro rok 2010
posílení údržby TVZ
spoluúčast na investicích podporovaných evropskými fondy

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Akce ČOS:

Na přání se připravuje v termínu 12.-14.června v Praze v Tyršově domě
dokončení školení cvičitelů všestrannosti III.třídy pro ty, kdo mají splněn všeobecný základ a
z nějakých důvodů se jim nepodařilo školení dokončit. Pokud by měl někdo z naší župy zájem, stačí
se ozvat a domluvit.

Cvičitelé si provedou kontrolu platnosti svých
cvičitelských průkazů a doloží osvědčení o
absolvovaných školeních a seminářích – doklady
předají župní kanceláři.

Plán župních soutěží
- 23.5.09 Atletika T.J.Ústí nad Orlicí
PRODLUŽOVÁNÍ CVIČITELSKÝCH PRŮKAZŮ
II.tř.:

ODBOR SPORTU
Zemské finále Přeboru ČOS Čechy
- volejbalový „OPEN“ turnaj žákyň
Pořádá T.J.SOKOL Pardubice v sobotu 20.6.2009.
Informace: Martin Forman, tel.: 603 851 504, mail: forman@network-services.cz.
Propozice najdete na www.zupa-pippichova.eu
¨

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT
Radost
všem
udělalo
výborně
připravené
vystoupení dětí ze ZŠ Ústecká pod vedením paní
učitelky Renaty Pávkové, která se dlouhodobě
věnuje dětem mimo školní vyučování.
Děti zazpívaly, zahrály na flétničky a zatančily
polku. Nakonec nejmladší žačka vyprávěla zpaměti
dlouhou povídku „O Evelince“ od Františka Nepila.
Seniorky odměnily vystoupení dětí velkým
potleskem. Každá z žen dostala od dětí jako
pozornost vlastnoručně vyrobené srdíčko.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Setkání žen Odboru sokolské všestrannosti
T.J. Sokol Česká Třebová
Ve čtvrtek 30.4.2009 se uskutečnilo Na Skále
tradiční setkání sokolských žen seniorek
Tentokrát u příležitosti blížícího se Dne matek.
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Marks s Milošem Říhou, kterým bude dělat
asistenta Jiří Smolík. Jaroslav Marks se na
střídačku Sokola vrací po dvou letech, když během
svého předchozího působení dovedl pardubické
k historicky nejlepšímu umístění a to k 9. místu
v extralize… „Nepřicházím do Pardubic proto,
abychom se krčili u dna tabulky a na poslední
chvíli se zachraňovali. Vyšší příčky si budeme chtít
vydobýt agresivním pojetím zónové obrany.“ řekl
trenér Marks. Jeho kolega Miloš Říha působil u
týmu již v uplynulém postupovém ročníku a dodal
„Letní příprava začne již 12. května a bude velmi
náročná, pro cíle a styl hry, který plánujeme, je
perfektní fyzická připravenost nutností. Tak jako
v minulém roce chceme pokračovat v postupném
začleňování mladých hráčů do kádru dospělých.“

Po vystoupení dětí pokračovalo setkání posezením
s Petrem Skalickým, který ženy potěšil zpěvem za
doprovodu kytary. Ženy si spolu s ním zazpívaly
mnoho známých starších písniček a zavzpomínaly
na mladá léta prožitá v sokolovně Na Skále.
Poděkování za příjemně prožité odpoledne patří
především cvičitelce sestře Evě Adamové, která
setkání připravuje, ale i ostatním, kteří se na
zdařilém posezení sokolek podíleli.
Lenka Strouhalová
náčelnice SV

Jan Felsenberg
tiskový mluvčí klubu

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
Pavel „Laso“ Rotrekl úspěšný na
světových okruzích v beach volejbalu
Člen českotřebovského volejbalového oddílu
Pavel Rotrekl je společně se svým herním
partnerem Michalem „Bizonem“ Bízou v letošní
sezoně ve výborné formě. Náš nejlepší český
beach volejbalový pár sbírá body po celém světě.
Smečař českotřebovského Sokola našel své
zalíbení na písku.

T.J. SOKOL PARDUBICE

Valná hromada oddílu florbalu M&M
reality Sokol Pardubice
Opět extraligový oddíl měl v neděli 3.5.2009 svoji
valnou hromadu. Na ní se hodnotila uplynulá
sezóna, ale především se jednalo o té následující.
Jasnou prioritou bude úspěšné účinkování ve
Fortuna extralize.
V neděli ve večerních hodinách se uskutečnila
Valná
hromada
florbalového
oddílu
Sokol
Pardubice. Nejprve přišlo na řadu zhodnocení
uplynulé sezóny, která po sportovní stránce
dopadla úspěchem. A-tým mužů se dokázal po
roce vrátit do nejvyšší soutěže, ze které vloni
nešťastně sestoupil. Nejdůležitější částí večera
bylo představení vize a diskuze o sezóně
následující. Mimo jiné byli představeni trenéři pro
extraligový ročník 09/10. Těmi se stali Jaroslav

Pavel Rotrekl vlevo, se svým parťákem Michalem Bízou
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T.J. SOKOL SLATIŇANY

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

T.J. SOKOL HOLICE

věnující se umění samurajů – boje s japonským
mečem. Trénink se skládá z nácviku základních
technik a cvičného boje s dřevěnými meči
s jedním nebo více soupeři. Laijutsu je vhodné pro
všechny věkové kategorie, pro muže i ženy.

Župní přebor v nohejbalu trojic se uskutečnil
v pátek 8.května 2009 na dvou antukových
hřištích v Holicích za sokolovnou. Obě hřiště byla
čerstvě upravena a za krásného počasí se utkalo
celkem 7 družstev.
Výsledné pořadí:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vedoucí oddílu Ing.Stanisla Lhoták dbá na to, aby
trénini, který je každý pátek, v sokolovně probíhal
bezpečně a podle regulí. Ve dnech 4. a 5.dubna
letošního roku se uskutečnil v holické sokolovně
celorepublikový seminář tohoto bojového umění za
účasti 32 účastníků. Nejvzdálenější čtyřčlenná
skupina byla z ČC.Budějovic. Pokud máte zájem
shlédnout
zajímavý trénink nebo se zapojit do
činnosti oddílu, kontaktujte Ing.S.Lhotáka na
tel.777 181 120.

Hylváty A
Holice A
Holice B
Žamberk A
Žamberk B
Hylváty B
Holice C

Anna Dvořáková

Koncem roku 2007 vznikl v T.J.Holice nový oddíl
japonského bojového umění laijotsu. Je to oddíl,
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SLOVO VZDĚLAVATELE

1) Ve dnech 25.-26.4.2009 a 23.-24.5.2009
proběhla
v Lázních
Toušeni
národní
přehlídka
českých
sokolských
ochotnických
divadel
(
přehlídka
moravských
sokolských
ochotnických
divadel se konala v Boskovicích ve dnech
3.-5.4.2009). Z naší župy se přehlídky
zúčastnili:
Divadelní
soubor
„Pohoda“
T.J.
Slatiňany s hrou Commedia finita od
Viktorie Hradské,
divadelní soubor
„Jirásek“ T.J. Choceň s hrou Prokletí
rodu Baskervilů aneb Pozor, zlý pes
od J.Janků a P.Svojtka a divadelní soubor
T.J.
Chrast u Chrudimi s hrou „O
statečné Máně“ od Josefa Lady.
Těmto třem našim divadelním souborům
blahopřejeme a děkujeme jim za pěknou
reprezentaci naší župy.
2) Dne 16.5. se konalo v Praze v Tyršově
domě jarní zasedání Vzdělavatelského
sboru
ČOS. Byli jsme informování, že XV.
všesokolský slet bude v poslední dekádě
června 2012 na Rošického stadionu
v Praze a počítá se s účastí vzdělavatelů
žup i T.J. na jeho přípravě.
Folklorní vstoupení již nebude na
ploše sletiště, ale v menším měřítku ve

vhodné hale, která ještě nebyla vybrána.
Dále se počítá s vystoupením řady
uměleckých i sportovních skupin
na
cvičišti u Tyršova domu. Opět budou
požadavky na spolupráci při organizování
průvodu, zajištění krojovaných čel žup a
T.J., historické prapory a zejména účast
hudeb.
ČOS požádá MŠTM o grant na
pomoc financování sletu – o jeho výši
rozhodne ekonomická situace státu v r.
2012. Již při minulých zasedáních VS byl
vysloven požadavek, aby župy a T.J.
co
nejvíce přispěly k propagaci sletu svou
činností v předsletovém a sletovém roce.
( Náklady ČOS na propagaci XIV. sletu
činily 13 mil. Kč a ukázalo se, že
propagaci sletu je nutno v budoucnu ještě
více
posílit.).
Vzhledem
k současné
finanční krizi se odkládá plánované
spoření na slet.
3) VS požádá V ČOS o rychlé dokončení
konečného návrhu sokolského kroje pro
mládež. Má to být kroj levný a praktický,
pro prezentaci na hromadných akcích, ale
i pro výlety, tábory a jiné akce.
Ing. R. Adámek

160 let od narození zakladatele župy
21. dubna uběhlo 160 let od narození Chrudimského
právníka, politika, literáta, hudebníka, propagátora
spolkové činnosti, divadelníka a sokola JUDr.
Karela Emanuela Josefa Pippicha, který se
nesmazatelně zapsal do historie regionu, vyrůstal
v právnické a kulturně aktivní rodině. Narodil se ve
Zlonicích 21. 4. 1849 jako jeden z jedenácti
sourozenců
Emanuelu
Josefovi
a
Marii
Pippichovým.
Dětská léta prožil v Chrudimi, kde si jeho otec
po práci justiciára u Kinských a funkci náměstka
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státního zástupce v Rakovníku od roku 1853 založil
advokátní praxi.
Po studiích na piaristickém gymnáziu a práv
v Praze od roku 1874 byl praxí u otce, později jako
společník a po jeho smrti majitelem advokátní
kanceláře.
První manželka, nadaná pěvkyně, vystupovala
na předních scénách ve světových i českých operách
a odmítla účinkování v Německu. Zemřela r. 1878 a
zůstaly po ní dvě děti. Dcera Růžena a literárně
nadaný syn Karel s rytířským titulem, který zemřel
během studií.

Z druhého manželství s Antoní Herrovou
pocházejí dvě další děti, syn Jaroslav - právník a
dcera Marie.
Jako člověk aktivní, rozvážný a obětavý,
obdařený organizačními schopnostmi, se věnoval
všestranné kulturní, politické, veřejně prospěšné a
sportovní činnosti.
V politice
se
nejdříve
angažoval
za
konzervativní
stranu
staročeskou,
dále
svobodomyslnou stranu mladočeskou a po
osamostatnění republiky patřil ke stoupencům
strany národně demokratické a dr. Kramáře.
Prosazoval rozumné soužití politických stran na
zásadách vzájemné tolerance. Jako zemský poslanec
a rozpočtový zpravodaj podporoval zkoumání
českých historiků v zahraničních archívech. Byl
členem městského zastupitelstva a městským
radním, člen okresního výboru, předseda
politického spolku pro okres Chrudim. V říjnu 1918
je známa jeho účast v Národním výboru a 28. října
na náměstí v Chrudimi veřejně přivítal pád
rakouskouherské monarchie a vznik samostatného
Československa. Zasloužil se o stavbu muzea v
Chrudimi a regulaci Chrudimky. Věnoval se
dobročinné činnosti a byl mimo jiné zakladatelem
spolku pro chudé studenty.
V kultuře vynikal především jako divadelník,
básník, spisovatel a hudební skladatel. Od roku
1872 byl ředitelem divadelních ochotníků a vrchní
režisér. Významně ovlivnil rozvoj divadelnictví
v regionu. Napsal teoretickou studii „O umění
režisérském“. V Chrudimi je po něm nazváno
divadlo. Napsal dramatickou báseň „Vlasty skon“,
posloužila za libreto opery Otakara Odstrčila.

Stýkal se
s B. Smetanou, A. Dvořákem, K.
Bendlem a Z. Fibichem. Zhudebnil písně J.
Vrchlického, A. Hejduka a E. Krásnohorské. Psal
verše, které zhudebnil Dvořák, Hnilička a Seigl.
Složil kantátu pro smíšený sbor a text, který
zhudebnil J. Jeremiáš. Psal příležitostné verše,
převážně se sokolskou tématikou a odborná díla o J.
V. Fričovi, J. Husovi , Z. Fibichovi, K. H.
Borovském a Sv. Čechovi.
Ve své sportovní činnosti se věnoval sokolství
a to jako propagátor, cvičenec a aktivní člen. Stál u
zrodu Sokola v Chrudimi a Východočeské župy.
Vystoupil při příležitosti položení základního
kamene Národního divadla v Praze a roku 1889
aktivně spolupracoval na prvním
sletu
Východočeské župy. Je známa jeho osobní
spolupráce se sokolskými jednotami v Čechách, na
Moravě i v zahraničí. V r. 1889 navštívil sjezd
francouzkých gymnastů v Paříži. Propagoval
ženskou tělovýchovu. Zachoval se jeho text
s názvem „O ženském tělocviku“. Od roku 1887
byl místostarostou Východočeské župy a o osm
roků později po rozdělení na župu Orlickou a
Východočeskou se stal jejím starostou. Byl členem
výboru České obce sokolské a zastával funkci
místostarosty.
Zemřel na Velikonoční pondělí 29. 3. 1921 na
zápal plic. Po jeho smrti byla Východočeská župa
pojmenována jeho jménem.
Dle materiálu Okresního muzea Chrudim
zpracoval br. Mir. Lebduška

ZÁVĚREM
Upozorňujeme jednoty, které nedodaly účetní
výkazy za rok 2008, aby tak obratem
učinily.Jednoty, které mají daňového poradce,
mají termín odevzdání účetních závěrek 30.6.09.
K dnešnímu dni účetní výkazy nedodaly tyto
jednoty: Břehy, Česká Třebová II, Jablonné nad
Orlicí, Kostěnice, Krouna, Líšnice, Proseč a
Vrbatův Kostelec.

II, Dvakačovice, Hnátnice, Horní Heřmanice,
Hrušová, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Klášterec
nad Orlicí, Kostěnice, Krouna, Kunvald, Lázně
Bohdaneč, Líšnice, Lukavice, Luže, Makov,
Moravany, Ronov nad Doubravou, Řečany,
Sloupnice, Srch, Strážná, Vortová, Vrbatův
Kostelec, Vysoké Mýto a Žamberk.
Příspěvkové ( spolkové známky)
dosud neodebraly tyto jednoty: Bělá nad
Svitavou, Bystré u Poličky, Čankovice, Dolní
Újezd, Heřmanův Městec, Kameničky, Kostěnice,

Zápisy z valných hromad
nedodaly tyto jednoty:
Bělá nad Svitavou,
Břehy, Čankovice, Česká Třebová, Česká Třebová
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Trhová Kamenice, Vortová, Vrbatův Kostelec a

Živanice.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 11. června 2009
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