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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE PŘEDSEDNICTVA ŽUPY
Ve dnech 12. a 13. září proběhlo společné výjezdní zasedání předsednictva a náčelnictva
župy na chatě T.J.Sokola Ústí nad Orlicí v Říčkách. Po řádném zasedání ve večerních
hodinách se během volného programu obě složky navzájem informovaly o své činnosti.
Druhého dne v časných ranních hodinách zahájil starosta br.Aliger soutěžní přebory ranní
rozcvičkou. V přeborech celkem s nepatrným náskokem zvítězilo náčelnictvo. V jednotlivých
disciplínách 1x zvítězilo předsednictvo a 2x náčelnictvo. Pro náčelnictvo převzal cenu,
kterou věnovala firma ABV z Ústí nad Orlicí, náčelník br.Pilař.

Borci předsednictva a náčelnictva před zahájením vzájemného klání

Ranní rozcvička vedená br. starostou

Oceňování vítězných borců
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INFORMACE Z ČOS

Informace z ČOS zůstávají beze změny vzhledem k tomu, že doposud nedošel zápis z posledního
zasedání PV ČOS.

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Župní kancelář doznala částečné
změny, a to tím, že do malé kanceláře byl
umístěn počítač, který bude k dispozici pro
odbor všestrannosti, odbor sportu a
vzdělavatelský
sbor.
Přístup
k tomuto
počítači a tím i do této kanceláře budou mít
vybrané osoby, které podepíší hmotnou
zodpovědnost. Každá složka bude mít
k dispozici uzamykatelnou část regálu pro
své potřeby. Ke kanceláři budou klíče mimo
vybraných osob v župní kanceláři, pro
kterou
rovněž
bude
k dispozici
uzamykatelná část regálu. Další klíč bude
v zapečetěné obálce na vrátnici sokolovny.

Tímto se upravuje přístup do
župních kanceláří, od kterých v rámci
ochrany osobních údajů a omezené finanční
hotovosti budou klíče mimo u osob
zodpovědných pouze v zapečetěné obálce
na vrátnici.
Klíče od zasedací místnosti budou
k dispozici pouze proti podpisu na vrátnici, a
to pouze na předem nahlášené akce,
schválené předsednictvem.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
19.10.08 Oblastní sraz cvičitelů žáků
a žákyň v sokolovně Pardubice
Pozvánka v příloze, přihlášky do 10.10.08.
Informace: 721 326 015 br.Kejík
…
PROJEKT SOKOLENÍ
Účastní se tyto jednoty:
9.9.08 Holice
Na kole kolem světa
14.9.08 Lukavice
Lukavický kahan
18.9.08 Pardubice
Rodinné hry,Drakiáda
20.9.08 Strážné
Fáborový běh
21.9.08 Horní Jelení Kolečkiáda
4.10.08 Slatiňany
19.10.08 Líšnice
18.10.08 Přelouč
Stoleté výročí
1.9.08 a dále průběžně Vysoké Mýto Sokolení
29.9.08 Chrudim
Roční ukázkové
vystoupení mažoretek
průběžně Litomyšl
Sokolení

Po skončení sletu v Liberci zůstaly na
župě Ještědské tyto věci:
• Úbor pro kuželkářky vel.XS, označeno
Strnadová J.
• bílá mikina vel.M
• béžová košile
• triko aerobik
•
ze ZŠ Vrchlického:
• červený komplet ( pyžamo?)
• dětské květ.tílko s kanýrky
• růžová mikina vel.122-8
• rifle vel.134
Vše
k vyzvednutí
na
župě
Ještědské,
Voroněžská ul.144, Liberec ( ses.Žampová)
SOKOLSKÁ PLAVBA PO VLTAVĚ
sobota 13.9.08 TD PRAHA
účast 2 dívky z T.J.Chrast u Chrudimi
2 chlapci z T.J.Ústí nad Orlicí

Po ukončení akce každá z jednot pošle na župu
stručnou zprávu o průběhu akce ( kdy se
konala, kde, program, počty účastníků, zájem
veřejnosti, připomínky). Souhrnně bude zasláno
na ČOS.
PATRONI JEDNOT MAJÍ POVINNOST
ZÚČASTNIT SE AKCÍ SOKOLENÍ.

10.-12.10.08 Doškolovací seminář
cvičitelů všestrannosti III.a IV.třídy
ve Vranicích
Přihlášky do 30.9.08 na župu.
Informace: 466 511 533 ses.Klimplová
724 709 598 br.Pilař
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13,00 - 16,00 hod. Možnost zakoupení látky je i
mimo prodejní dobu (popř. zaslání látky ) po
domluvě s pí Bendovou tel.: do prodejny 257 007
288, do kanceláře257 007 265.
Ještě zůstává nedořešen emblém na kapse saka.
Na jeho konečném vzhledu intenzivně pracují
vzdělavatelé ČOS.

NABÍDKA NÁŘADÍ
Obecní úřad Hroubovice nabízí za odvoz:
bradla, kruhy, hrazdu a kozu.
Informace tel: 469 350 343 Ing.Jiří Pokorný.
AKCE ČOS:
19.-21.6.09 SOKOLGYM
Praha TD
18.10.08
GALA SOKOL k 90.výročí ČSR
hala AC SPARTA
13.12.08 Královna Tyršova domu
( vše v nabídce ÚŠ ČOS)

AKCE JINÉ ŽUPY:
4.10.08 Župní přebor v přespolním běhu
Dalešice
informace na www.zupaplksvece.estranky.cz

NABÍDKA ČOS:
Od 15.září 2008 je v prodejně Tyršova domu látka
na novodobé sokolské kroje. 1m látky za 625,Kč. Prodejní doba je úterý až pátek 9,00 - 12,00 a

Zájemci o videozáznam ze sletu v Liberci se
mohou hlásit na mail adrese
peta.lukas@centrum.cz pan Lukáš

ODBOR SPORTU
5.10.08
ÚDOLÍM ORLICE – XX.ročník
veřejného závodu v přespolním běhu
župní přebor
Pořadatel: T.J.Sokol Klášterec nad Orlicí
Info: e-mail sokolklasterec@centrum.cz
Tel: Jindřich Kalous 465 637 385,
večer 465 637 421

Žádáme všechny předsedy odborů sportů T.J. popřípadě
přímo předsedy sportovních oddílů, aby nám zasílali
zprávy o činnosti sportovních oddílů naší župy. Zprávy
můžete posílat také v elektronické podobě včetně
fotografií na E-mail: zupa.vych@volny.cz. Vaše úspěchy
zveřejníme ve zpravodaji župy. Zpráva o činnosti
sportovních oddílů je jedním z hledisek pro rozdělování
příspěvků na činnost. Všem, kteří nám zprávy již poslali,
děkujeme.

5.10.08 ŽUPNÍ PŘEBOR v nohejbalu trojic
Holice
Přihlášky a info:
Pavel Hojka tel. 732 853 644

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT

T.J.SOKOL LITOMYŠL

volili místo běhu chůzi. Pro můj poškozený
kyčelní kloub to byl v 71 letech náročný závod.
Lepší čas než 2 hodiny 26 minut nebyl v mých
silách zkrátit. Ve stále sílící konkurenci mne stálo
více sil 26.místo v kategorii nad 70 let než dříve
medailové umístění. Bez dostatečného tréninku
jsem byl prostě na dně.
Absolvoval jsem stovky závodů i několik
mistrovství světa. Moje nejlepší dosažené
výsledky jsou zlato na Mistrovství světa veteránů
v Kanadě na 10 km v roce 1994, stříbro na
Mistrovství světa v Japonsku v roce 1998

Příspěvek od br.Havrana:
Letošní Mistrovství světa veteránů v bězích
do vrchu, konané v domácím prostředí, mne
zlákalo
k účasti.
Teprve
na
trati
jsem
zkonstatoval, že jsem si nasadil lať vysoko.
Závod byl odstartován v Dolní Moravě pod
Kralickým Sněžníkem a cíl byl na hoře Slamník.
Celková převýšení byla přes 800 m. Délka závodu
pro starší veterány byla 9900m. Část trati vedla
také kolmo po sjezdovce, kde i zdatní jedinci
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v půlmaratonu a zlato s bronzem na Mistrovství
světa na Novém Zélandu v roce 2004. Ale to vše
již patří minulosti.

T.J.SOKOL HNÁTNICE
V Česticích
se ve dnech 16.-17.8.2008
uskutečnil 42.ročník Národního finále ve
volejbale vesnických a zemědělských družstev.
Vítězem se stalo družstvo mužů T.J.
Sokola Hnátnice, které v šestičlenném finále
nenašlo
přemožitele.
Je
to
vzorná
reprezentace naší župy v rámci celé ČR.

T.J.SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
FOTBALOVÁ BOMBA V „ÚJEZDĚ“!!!
Dne 8.června 2008 porazili ve fotbalovém utkání
starší žáci T.J.Sokola Dolní Újezd T.J.Sokol Holice
5:0 a dosáhli tak historického úspěchu.
Definitivně vyhráli svoji soutěž ( I.třída
Pardubického kraje) v ročníku 2007-2008 a tím
postoupili do krajského přeboru.
Přejeme hodně úspěchů v nové sezóně 20082009.

Vítězné družstvo z Hnátnice. Starosta župy je
první vlevo dole
Úspěšní fotbalisté z T.J. Dolní Újezd

T.J.SOKOL ČANKOVICE

T.J.SOKOL JEVÍČKO

Zajímavá činnost v T.J. Čankovice

V pátek dne 27.6.08 proběhl NOČNÍ POCHOD
NA HUŠÁK A K HOLUBÍ STUDÁNCE pod
záštitou Města Jevíčka v rámci oslav 750 let od
povýšení Jevíčka na město královské.
T.J.SOKOL PŘELOUČ
T.J.SOKOL Přelouč srdečně zve na SLAVNOSTNÍ
AKADEMII,
kterou
pořádá
u
příležitosti
120.výročí založení SOKOLA PŘELOUČ roku 1888
a 90.výročí vzniku samostatné ČSR v sobotu dne
18.října 2008. U příležitosti akademie bude vydán
Almanach přeloučského Sokola.

-4-

T.J.SOKOL PARDUBICE

Tak se začala stavba sokolovny v Proseči. Dne
14.ledna 1922 byla pořádána v sokolovně první
akademie.
Kéž i v dalších letech Sokolové pracují s takovým
nadšením a elánem za pomoci představitelů
sokolského hnutí, jako při stavbě prosečské
( i jiných) sokolovny.

T.J.SOKOL Pardubice uspořádala v rámci
SOKOLENÍ ve čtvrtek 18.9.08 Rodinné sportovní
hry + drakiádu. Nejsportovnější
a nejvšestrannější rodinné týmy získaly sladkou
odměnu od generálního sponzora akce RSH
„NOVÝ VĚK“.

T.J.SOKOL STRÁŽNÁ

T.J.SOKOL SLATIŇANY

Dle
telefonické
informace
z ČOS
byla
Předsednictvem výboru ČOS na jeho zářijovém
zasedání schválena registrace T.J. Sokol strážná
v rámci ČOS.
Dne 28.6.2008 od 14,00 do 16,00 hodin
uspořádala T.J.Strážná pro děti POHÁDKOVÝ
LES. Od 16,00 hodin následovala prohlídka
divokých prasátek.

5. září byly za vedení tanečních mistrů
v slatiňanské sokolovně zahájeny již tradiční
Taneční kurzy a společenského chování pro
začátečníky.
Slatiňanské tanečnice ze souboru IGNIS opět
úspěšně reprezentovaly Sokol a župu. V krajské
taneční soutěži v Hradci Králové se umístily na
vynikajícím I. místě.

TJ.SOKOL CHOCEŇ
Akce S POHÁDKOU K ČARODĚJNICI 28.9.2008.

T.J.SOKOL PROSEČ
Oddíl odbíjené Sokola Proseč uspořádal první
prázdninovou sobotu tradiční turnaj v odbíjené,
kterého se zúčastnilo celkem 9 družstev ve dvou
skupinách.
V první skupině – družstva II.ligy se zúčastnilo 5
družstev a na prvním místě se umístila Česká
Třebová A.
Ve druhé skupině se zúčastnila 4 družstva a
zvítězilo družstvo Proseče, které celý turnaj po
stránce organizační i materiální zajišťovalo.
Doufáme, že příštího turnaje se zúčastní i
družstva, která na prosečském turnaji ještě
nebyla.

Vedoucí souboru Petra Hrochová a tanečnice
z TS-IGNIS ze Sokola Slatiňany s letošními poháry

SOKOL PROSEČ a Dr.Karel Pippich
Tělocvičná jednota Sokol Proseč byla založena
15.dubna 1890, v níž přistoupilo za členy 21
mužů. Hned první rok svého trvání uspořádala
jednota 8.září 1890 veřejné cvičení, k němuž se
hojně dostavily okolní jednoty i Hradec Králové.
Měl tu tři zástupce.
Slavnostní řeč pronesl br.Dr.Karel Pippich z
Chrudimi ( První setkání br.Pippicha v Proseči).
Další významné setkání br.Pippicha se Sokolem
Proseč bylo v roce 1920, kdy se uvažovalo o
stavbě sokolovny. K tomuto účelu byla 6.11.1920
koupena budova bývalého mlýna za 148.000 K.
Kupní smlouvu vypracoval br.župní starosta
Dr.Pippich z Chrudimi, mimo zákonné poplatky
úplně zdarma.
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SLOVO VZDĚLAVATELE
Blíží se nám 28. říjen 2008, kdy se na celém
území republiky oslaví výročí 90 let od vzniku
samostatného státu. Sokol, to je i Vaše T.J.,
nesmí zůstat nečinný. Je třeba účastnit se
akcí organizovaných vedením obcí a přicházet
i s vlastními iniciativami. To minimum, které
se od T.J. očekává, je:
- Vyvěšení státní a sokolské vlajky na
sokolovnách.
- V obcích, kde je pomník padlých v 1.
světové válce, zorganizovat vzpomínkovou
akci a
položit květiny.
- Zúčastnit se akcí, které uspořádá
k oslavě vzniku ČR vedení obcí.
- V sokolských skřínkách, v sokolovnách i
mimo ně, provést výzdobu k tomuto výročí.

představení, sportovní oddíly zorganizovat
turnaj nebo jiné sportovní akce, v T.J., kde je
dostatečně velká tělocvična, jsou vhodné
tělocvičné akademie a pod.
Dobrý příklad dal Sokol Lukavice. Dne
31.5.2008 uspořádal Sokol Lukavice, jako
každý rok, sokolskou pouť za účasti okolních
T.J., s tělocvičným programem a atrakcemi
pro děti. V letošním roce bylo ještě zařazeno
do programu pietní shromáždění účastníků
pouti u pomníku padlých z 1. světové války,
s položením květin a krátkým projevem na
téma:
„Vznik ČSR a Sokol “ a s průvodem obcí se
státním a sokolskými prapory.
Text projevu přikládáme v příloze, může Vám
posloužit celý nebo zkrácený při podobných
příležitostech nebo ve vývěsních skřínkách a
pod.

Další akce záleží na místních podmínkách.
Sokolské umělecké soubory mohou uspořádat

ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ
jednoty důležité jak po stránce organizační, tak
také po stránce finančního zabezpečení.

•
Poděkování jednotám, které včas
vracejí podepsané smlouvy na příspěvky a
dotace.
•
Jednotám,
které
neodebraly
spolkové známky, hrozí nebezpečí, že jim
nebudou moci být vyplaceny příspěvky a
dotace.
•
Žádosti na investice z vlastních
zdrojů ČOS pro rok 2009 se předkládají
nejpozději do 30. 9. 2008. To znamená, že
musí být do tohoto termínu na ČOS
doručeny.
•
POZOR! Podepsané smlouvy a další
povinné doklady na poskytnuté příspěvky
na investice z vlastních zdrojů ČOS pro rok
2008 se předkládají nejpozději do 30. 9.
2008. Pokud tomu tak nebude, budou tyto
prostředky jednotám odebrány a to bez
vyjímek.

Příští uzávěrka pro podávání příspěvků
do zpravodaje bude v den zasedání
předsednictva župy, to je 16.10.2008.
Příspěvky, které přijdou později, mohou být
zařazeny až do dalšího zpravodaje.
Jednoty,
s kterými
lze
komunikovat
elektronickou poštou, žádáme o zaslání
e-mailové adresy do župní kanceláře, a
to buď telefonicky, faxem nebo
e-mailem.

ZÁVĚREM

Tento župní zpravodaj je informační materiál
pro
všechny
jednoty
Sokolské
župy
Východočeské-Pippichovy a právo přístupu k
němu má veškerá členská základna. Je
minimálně
morální
povinností
výborů
jednotlivých
T.J.,
aby
se
zpravodajem
seznámily všechny
své členy jakýmkoliv
způsobem, alespoň vyvěšením na sokolské
nástěnce.

Doporučení jednotám
Věnujte velkou pozornost informacím, které
poskytujeme v Župním zpravodaji – jsou pro

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 16. října 2008.
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