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Hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman 
pozval 13. 10. 2008 starostu naší župy na 
osobní setkání v pracovně hejtmana v budově 
Krajského úřadu. Na schůzce, které se 
zúčastnili hejtman, náměstkyně hejtmana, 
starosta župy a tajemník župy, byla 
projednávána podpora aktivit Sokolské župy 
Východočeské-Pippichovy a jednotlivých 
tělocvičných jednot. Setkání, na kterém se pan 
hejtman zajímal o novodobou sokolskou 
činnost a které si pan hejtman váží, se neslo 
v přátelské atmosféře. Je jen škoda, že toto 
pozvání přišlo až na konci volebního období. 
                                                                                                                             Na fotografiích jsou Ing. Ivo Toman,  hejtman Pardubického              
                                                                                                       kraje, Vladislav Aliger, starosta župy, MarieMálková, náměstkyně 
                                                                                                                            hejtmana a Miroslav Lebduška,  tajemník župy 

 
 

 
 

 
1. Čerpání investičních dotací jednot z naší 
župy v r. 2008: 
Kunvald 200,- tis. Kč.   - grant PV ČOS 
Heřmanův Městec 288,- tis. Kč  - investice 
 
2. Žádná z našich jednot nepodala žádost na 
r. 2009 (dotace jsou již rozděleny). 
 
3. PV ČOS odsouhlasilo darování nem. 
majetku ve vlastnictví ČOS do vlastnictví obce 
Kameničky ( viz usn.348/13). 
 
4. Dne 29.10.08 se bude v Tyršově domě 
konat porada starostů a tajemníků žup. 

 
5. 28. – 29. 11. 08 se bude v Tyršově domě 
konat podzimní zasedání výboru ČOS. 
 

6. PV ČOS odsouhlasilo odprodej nem. 
majetku ve vlastnictví T.J. Sokol Pardubice  do 
vlastnictví Domu dětí a mládeže ( viz usn.359/13). 
 

Látka na kroje 
V prodejně ČOS v Tyršově domě v Praze je v 
prodeji látka na novodobé sokolské kroje. 
Jeden metr stojí 625,- Kč (šíře 150 cm). 
Nášivky na sako od kroje jsou v prodeji 
samostatně (cena 20,- Kč).  

Otvírací doba prodejny:  

úterý – čtvrtek    9.00 – 12.00 hod.  
   13.00 – 16.00 hod.  
Pondělí a pátek zavřeno. 

 

INFORMACE Z ČOS 

 
INFORMACE PŘEDSEDNICTVA ŽUPY 
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• Mimo běžné agendy, kterou 
prováděli pracovníci župní kanceláře, 
podíleli se pracovníci na částečných 
změnách župní kanceláře. 
 
• Župní kancelář zprovoznila tímto 
malou kancelář pro potřeby Všestrannosti, 
Odboru sportu a Vzdělavatele. Klíče od 
kanceláře a skříně byly předány (proti 
podpisu) vedoucím odborů. Další klíče od 
kanceláře je možné dát přidělat a to do 
celkového množství 4 ks pro jeden odbor. 
Komu budou přiděleny (opět proti podpisu), 
určí vedoucí odborů. Zámek od dveří do 
kanceláře je bezpečnostní a v případě ztráty 
klíče bude vyměněn na náklady toho, kdo 
klíč ztratil. 
                                                                                                                                                         
• Župní kancelář bude před koncem 
roku provádět inventarizaci majetku a do 
inventarizační komise předsednictvo župy 
schválilo: ses. Mařasová – předsedkyně 
komise, br. Kalous a br. Lebduška členové 
komise. 
  
Prodejna ČOS V Tyršově domě prodává 
brožuru Právní problematika a BOZP Pro 
cvičitele ČOS. Jan Průša tímto vydal celkem 

vydařený manuál, potřebný ne jen pro cvičitele 
v jednotách, ale i vhodný text pro vedoucí 

činovníky tělocvičných 
jednot. 
 
Župní kancelář bude 
zajišťovat tuto publikaci 
hromadně. Zájemci 
z naší župy o tuto 
brožuru se mohou 
přihlásit u ses. Mařasové 
buď telefonicky, nebo e-
mailem. 
 
Cena jednoho výtisku je 
36,- Kč 

 
• Pardubický kraj, odbor školství, 

mládeže a sportu, vyvěsil na svých 
webových stránkách Zásady pro 
poskytování grantů z rozpočtu 
Pardubického kraje na podporu 
sportu a volnočasových aktivit 
v roce 2009. Žádosti o granty na rok 
2009 budou přijímány Krajským 
úřadem v termínu do 31.12.2008.  

 

 
 
 
Župní srazy 
15.11.08 Sraz seniorů, seniorek a muž.složek 
              Česká Třebová   
22.11.08 Sraz jógy Pardubice 
11. 1.08  Oblastní sraz RD + PD Pardubice 
25. 1.08  Oblastní nebo župní sraz 
cvič.dorek,ml.žen, RG a AE Pardubice   
                  

Náčelnictvo – sekce jógy: 
22.11.08 se koná župní seminář jógy 
v sokolovně v Pardubicích od 9,00 – 15,00 
hodin. Tento seminář je započítán jako 
doškolovací seminář jógy.  Pozvánka bude 
rozeslána. 
 

 

INFORMACE Z NÁČELNICTVA 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 
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Ses.Hana Krausová z T.J.Sokol Chrast 
vzpomíná na Sokolskou plavbu po Vltavě:  
Zdravím, 
 chci se s Vámi podělit o pocity a zážitky ze 
"Sokolské plavby po Vltavě 2008". 
  
V sobotu od rána byly  pro děti připraveny 
soutěže, kde jsme se všichni  pobavili. 
Závodilo se v 8 disciplínách: šipky, plechovky, 
basket, florbal,  kuželky, mozaika, míče a uzly.  
Poté jsme se projeli historickou tramvají po 
Praze a měli jsme to i s důkladným 
výkladem průvodce - bratra náčelníka 
Mirka  Vrány. 
 
Po vrácení do Tyršova domu jsme se 
naobědvali, odpočinuli a čekalo nás vyhlášení 
dopolední soutěže. Naše Východočeská župa 
Pippichova se umístila na 16 místě z 
 účastněných 35. 
 
 A hurá na plavbu parníkem  "Šumava".......to 
se dětem moc líbilo, k večeři byl  řízek  
s bramborem, zákusek a jablko.  Večer ještě 
do bazénu a pak už do postýlky. Né, né - děti 
chtějí do víru  velkoměsta, tak se jdeme ještě 
projít. 
  
 Podle ohlasu dětí i jejich rodičů (kteří ještě v 
neděli volali, že si děti  přivezly plno zážitků) 
můžu zhodnotit tuto akci jako velmi 
povedenou. Počasí nám  přálo, organizace byla 
supr, takže díky, že jsme se mohli zúčastnit. 
    

 
Hurá na plavbu parníkem 

 
PROJEKT SOKOLENÍ  
Účastnily 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       
25.10.08 Hnátnice  
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 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. 
 
AKCE ČOS: 
 
13.12.08 Královna Tyršova domu      
19.-21.6.09  SOKOLGYM     Praha TD 
23.11.08 Seminář AEROBIKU 
( vše v nabídce ÚŠ ČOS) 
 
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 
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.  
   
Evidence cvičitelů – rozhodčích soutěží OV 
ČOS od roku 2009: 
Průkazy rozhodčích bude ČOS vyhotovovat 
rozhodčím soutěží odboru všestrannosti 
sportovních odvětví: atletika, sportovní 
gymnastika ( žen.složky, mužské složky – vždy 
nutno uvést), TeamGym Junior, florbal.  
Žádáme o vyplnění seznamů aktivních 
rozhodčích vaší T.J.  a zaslání na župu do 
10.11.08. 
K uvedenému seznamu rozhodčích T.J. je 
nutné u každého cvičitele doložit kopie dokladů 
o získání, případně prodloužení uvedené 
kvalifikace rozhodčího ( osvědčení o škole nebo 
doškolení, svazový průkaz rozhodčího). 
Upřednostňujeme zaslání seznamů 
v elektronické podobě.    
TABULKU  „Seznam aktivních rozhodčích soutěží 
OV ČOS“ najdete v příloze  ZPRAVODAJE 
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T.J. Sokol Holice  
T.J.Sokol se zapojila mezi 11 jednot, které se 
zúčastnily projektu Sokolení. Na kole kolem 
světa je příznačné téma pro naši jednotu, 
protože v Holicích se narodil známý cestovatel 
Emil Holub. 
 
My jsme cestovali 23.7.08 kolem Kunětické 
hory a to přes Horní a Dolní Ředice, Sezemice, 
Kunětice a okolí. V Kuněticích v restauraci U 
přívozu jsme oslavili 80tiny našeho bratra 
Slávka Brandy – zdatného cyklisty, který 
nevynechá žádnou cyklistickou akci Sokola. 
Jelo 19 cestovatelů a ujeli jsme cca 50 km. 
 
9.9. jsme projeli nově otevřenou cyklistickou 
stezku Veliny – Borohrádek za účasti 17 
cyklistů. Pokračovali jsme na Horní Jelení, kde 
jsme se v restauraci U Vladěnky setkali se 
sokoly z Horního Jelení. Ujeli jsme cca 40 km. 

 
Sokolení v městě Emila Holuba před 

opravenou sokolovnou 
 

T.J.Sokol Horní Jelení 
V neděli 21.září od 14 h naše jednota se 
přidala k celorepublikové akci: 

„Sobotní Sokolení“. 
Přes nepříznivé počasí přišlo přes 30 lidí. 
Původně se akce měla konat na venkovním 
hřišti právě navrácené sokolovny T.J.Sokol 
Horní Jelení. Jelikož je sokolovna 
v nezpůsobilém stavu, museli jsme pro 

nepřízeň počasí, vše přemístit do haly Základní 
školy v Horním Jelení.  
Děti i dospěláci si vyzkoušeli fitnesstesty, 
překážkovou dráhu a ti nejmenší si mohli 
pohrát v dětském koutku. Podle statistiky 
účasti byla většina účastníků nesokolové, což 
nás potěšilo. Nejmladší účastník měl 14 
měsíců a nejstaršímu bylo 68 let.  
Akce byla velmi dobře zorganizovaná a rádi by 
jsme ji zopakovali příští rok za stálejšího 
počasí. 
 

T.J.Sokol Klášterec nad Orlicí 
článek je v příloze Zpravodaje 
 

T.J.Sokol Slatiňany 
V slatiňanské sokolovně proběhlo Slatiňanské 
sokolení v sobotu 4.10.08 pod záštitou 
starosty obce pana MVDr.Ivana Jeníka. 
Na programu se mimo jiné podílely slatiňanské 
skupiny: Národopisný soubor Formani, taneční 
skupina IGNIS, divadelní soubor Pohoda. 
Vystoupili hosté: mažoretky z Chrudimi a 
skupina žen  z České Třebové. V prostoru za 
sokolovnou byly za pomoci slatiňanských 
Junáků připraveny pro děti i dospělé fit testy. 
Do občerstvení bylo zahrnuto i opékání čuníka. 
Ohlas byl značný a vesměs kladný, i regionální 
tisk akci hodnotil jako zdařilou. 
Poděkování patří hostům z Chrudimi a České 
Třebové. 
 

 
Národopisný soubor Formani, který vystoupil 

v rámci Slatiňanského sokolení 
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T.J.Sokol Pardubice 
 Dne 18.9.2008 se konal na hřišti 
Sokola Pardubice I další ročník sportovní akce 
pro celou rodinu "Rodinné  sportovní hry 
2008" (RSH 08). Toto sportovní zápolení bylo 
součástí celostátní akce "Sokolení".  
 Hlavním koordinátorem RSH 08 je 
sdružení Happy Time a generálním partnerem 
firma Nový Věk, která věnovala všem 
soutěžícím cereální výrobky. Rodinné týmy 
soutěžily v 8 disciplínách ve 4 kategoriích (2, 
3, 4 a vícečlenné týmy). Jednou z disciplín 
byla i soutěž v pouštění draka. Nejlepší 
rodinné týmy v jednotlivých kategoriích získaly 
mimo cereálních výrobků diplom s malou 
odměnou. 
 Věříme, že 163 malým i velkým 
závodníkům se tato akce líbila i přes chladné 
počasí a za dva roky se pokusí své sportovní 
výkony zopakovat nebo dokonce vylepšit.  
 

 
Obrázek z pardubického Sokolení 

 
T.J. Sokol Strážná  
 SOKOLENÍ - FÁBORKOVÝ BĚH 
20.9.2008 
I za velmi nepříznivého počasí se na startu 
sešlo 6 závodníků. Velké děti měly za úkol 
poznávat na kotrolách dopravní značky a malé 
děti vymalovat obrázek určenou pastelkou na 
kontrole. Vše měřeno na čas! 
Možná, se někomu může zdát naše účast v 
projektu Sokolení úsměvná, ale já tvrdím,že 
byla úspěšná! 
Všichni účastníci byli odměněni medailí a 
diplomem a hlavně zde bylo něco nového s 
krásným propagační materiálem! 
Děkujeme! 
Monika Jurečková, starostka T.J. 
 

 
Sokolení nejmenších ve Strážné 

 

 

                                      ODBOR  SPORTU   
 

 Prosíme všechny sportovní oddíly o zaslání 
zpráv o činnosti oddílu a získané výsledky v roce 
2008 do konce 10/2008. Podklady budou sloužit 
pro výpočet  příspěvku ŽOS. 

 
 Vyúčtování Župních grantů (MŠMT a ČOS) 

je do konce 10/2008, pokud se akce koná po 
tomto termínu, kontaktujte nás a dohodneme se 

na postupu. Formulář na vyúčtování ŽG jsme Vám 
zaslali, nebo je k dispozici na www stránkách župy. 
Informace pro pořadatele Župních přeborů v 

roce 2008: 
  Nový jednotný formulář pro vyúčtování 
Župního přeboru byl Vám již zaslán a také je k 
dispozici na www stránkách župy. 

     
     
   
     

 
 
Oddíl mažoretek 
Oddíl mažoretek byl založen v Tělocvičné jednotě 
Sokola Chrudim v roce 1996. V pondělí 29.září 08 
měla děvčata své slavnostní vystoupení ve 
sportovní hale v Chrudimi. Bylo to jejich v pořadí 

již dvousté. Pod vedením Niny Novákové 
mažoretky vystupovaly po celé roky na různých 
místech naší republiky. Mažoretky např. zahajují 
a ukončují různé slavnosti, zpestřují plesy, 
pochodují v čele průvodů. Každým rokem 
pořádají samostatná vystoupení ve sportovní hale 
a také např. ve Vrchlabí. Pravidelně se zúčastňují 

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT 

T.J.SOKOL CHRUDIM 
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přehlídek mažoretek v Litomyšli a ve Frenštátě 
pod Radhoštěm.  
Pro vystoupení k akci Sokolení ve 
Slatiňanech si mažoretky připravily dva 
vstupy. V prvním vstupu se představily 
nejdříve v Jubilejním pochodu od Antonína 
Nývlta a hned po něm ve známé skladbě 
Babeta od Jiřího Šlitra z filmu Kdyby tisíc 
klarinetů. Své druhé vystoupení mažoretky 
Sokola Chrudim zahájily pochodem Karla 
Pospíšila Bai-Kai-Lai a na závěr se rozloučily 
směsí melodií z filmu Četník ze Saint Tropéz. 
 

T.J.SOKOL LÁZNĚ BOHDANEČ   
  

V sobotu 18. 10. 2008 se vzpěračské ligové 
družstvo juniorek zúčastnilo  v Bohumíně 
celostátní soutěže ve vzpírání.  Po II. kole se 
děvčata ve složení: Šárka Šibalová, Michaela 
Vašíčková, Veronika Vašíčková a Alena 
Bečková umístila na 1. místě s náskokem 8 
bodů. Nejlepší výkon podala Veronika 
Vašíčková. 

 
T.J.SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 

 
T.J.Sokol Městečko Trnávka ve spolupráci 
s komisí kopané ČOS pořádají dne 29.listopadu 
2008  3.ročník turnaje fotbalových přípravek „O 
přeborníka ČOS - oblast východ“. Turnaj se 
uskuteční ve sportovní hale v Městečku Trnávce 
za účasti družstev ze Sokola Troubelice, 
Bedřichov, Brtnice, Košťaty, Svratouch, 
Vysočany, Žabičce a Městečko Trnávka. Souboje 
budou probíhat ve dvou skupinách dle pravidel 
halové kopané. Přijďte povzbudit malé fotbalové 
naděje. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

T.J.SOKOL PŘELOUČ 
 
Sokolové v Přelouči oslavili 18.10.08 stodvacáté 
výročí přeloučského Sokola. Na SLAVNOSTNÍ 
AKADEMII, kterou u této příležitosti v Přelouči 
pořádali a která měla vysokou úroveň, byly 
rozdány zasloužilým členům a významným 

hostům pamětní listy. K 
tomuto kulatému výročí 
přeloučská jednota vydala 
Almanach ve velmi slušném 
provedení, který si zájemci 
mohou objednat 
prostřednictvím župy, a 
nebo přímo u jednatele T.J. 
br.Miroslava Brebery na 
tel.č.: 466953293. 
Přeloučským sokolům 

přejeme, ať se jim i nadále daří tak, jako 
doposud. 
  

 
 
 

V rámci oslav 700 let města Kyšperk-Letohrad se 
T.J. Sokol prezentovala výstavou „Z historie 
Sokola Kyšperk, Orlice a Kunčice“ se zajímavými 
dokumenty, dobovými fotografiemi a ukázkou 
historických krojů.  
( celý článek nejdete v příloze Zpravodaje) 

 
 

T.J.SOKOL HNÁTNICE 
 

  Sokolská štafeta, 
organizovaná naší župou 
z iniciativy župního náčelníka 
br.Pilaře po cestě jednotami, 
které se připojily k jejímu 
pořádání, dojde 25.10.08 do 
Hnátnice. Slavnostní ukončení 
organizuje T.J.Sokol Hnátnice 
spolu s obcí Hnátnice pod 
patronací starosty župy 
br.Aligera. Přijměte proto 

osobní pozvání br.Aligera na tuto akci.   
 

T.J.SOKOL NASAVRKY 
 

T. J. Sokol Nasavrky prožila „prázdniny“ v 
pracovním tempu – za finanční podpory 
Pardubického kraje, OÚ Nasavrky a dalších 
sponzorů jsme vyměnili část starých dřevěných 
oken za nová plastová. Úklidové práce po 
renovaci oken posunuly o týden zahájení 
cvičebního roku. Nyní již je cvičení v plném 
proudu – opět začaly cvičit téměř všechny složky 
odboru všestrannosti – letos již druhým rokem 
také muži a ml.žáci. Zahájení pravidelného 
cvičení předcházel dne 29.9. Lampiónový průvod 
po Nasavrkách zakončený opékáním za 
sokolovnou. Účast byla i přes chladné počasí 
hojná -  cca 100 lidí (viz foto).Volejbalový oddíl 
zahájil herní sezónu již na začátku září. Muži 
bojují v okresní soutěži o stupně vítězů (zatím 
drží 3. místo), ženy „B“ skončí po podzimní části 
nejhůře 2. a největším tahákem nasavrckého 
volejbalu budou jistě zápasy družstva žen „A“ – 
letos poprvé v krajském přeboru I.  
 
28. října proběhnou v Nasavrkách oslavy 90. 
výročí založení 1. republiky. Oslavy zahájíme 
v 10:00 hod. u pomníku T. G. Masaryka, spolu se 
zástupci Městského úřadu zde položíme věnec a 
kytici. Poté půjdeme průvodem za sokolovnu, kde 

 T.J.SOKOL LETOHRAD 
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bratr starosta a starosta Nasavrk společně zasadí 
Sokolskou lípu, jako připomínku 90. výročí 
založení Republiky. Bratr J.Jelínek krátce seznámí 
účastníky slavnosti s významem sokolského hnutí 
ve vztahu ke vzniku Republiky.  

 

 
 

T.J.SOKOL SRUBY 
 

Sokolovna ve 
Srubech 

dostala nový 
kabát, i když  
místní jednota 
musí řešit 
složité  finanční 
problémy a 

veškeré stavební práce si 
vyžádaly značné prostředky, tak 
za pomoci sdružených prostředků 
z více zdrojů  a půjčky od člena 
místní T.J. se podařilo sokolovně, 
která má mnohaletou tradici, dát 
důstojný vzhled. Sokolové ve 
Srubech mohou být na svůj 
stánek sportu právem hrdi.  

 
Z historie víme, že o místní sokolovnu se 
zasloužil první starosta Sokola ve Srubech Jan 
Voženílek, a to jak darováním pozemku, tak 
finančním přispěním k výstavbě sokolovny.  

 
 

T.J.SOKOL Klášterec nad Orlicí  
 

Z bohaté činnosti v T.J.Sokol Klášterec nad Orlicí 
vybíráme přespolní běh Údolím Orlice, kterého se 
zúčastnili i hosté z jiných, než sokolských 
organizací. Běh se konal 5.10.08, účast byla 
značná a akce se vydařila.   
 

  
Rozdělování cen v Klášterci nad Orlicí 

 

 
Reprezentanti ČR a vítězové sokolského závodu v 

Klášterci nad Orlicí

    Jan Voženílek bývalý  
      starosta TJ. Sruby 
 
 
 
 
 
Výrobce sportovních potřeb pro veškerou sportovní činnost 
firma JIPAST z Hradce Králové vydala nový katalog 
sportovního náčiní, výrobků a potřeb. Katalog je velmi 
zajímavý a jeden je k dispozici v župní kanceláři. Je také 
možno ho objednat přímo u výrobce. 
 

INZERCE 
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•  Jednotám, které neodebraly 
spolkové známky, hrozí nebezpečí, že jim 
nebudou moci být vyplaceny příspěvky a 
dotace. 
• Upozorňujeme jednoty, že je 
nejvyšší čas na vyúčtování příspěvků a 
dotací. Stavební komise se sejde na 
přerozdělování nevyčerpaných prostředků 
27.listopadu 2008 a s konečnou platností 
přerozdělí nevyčerpané a nevyúčtované 
prostředky.  
 
• POZOR! Podepsané smlouvy a další 
povinné doklady na poskytnuté příspěvky 
na investice z vlastních zdrojů ČOS pro rok 
2008 měly být předloženy nejpozději do 
30. 9. 2008. Pokud tomu tak není, hrozí 
jednotám, že přidělené prostředky budou   
odebrány, a to bez výjimek.  
Jednoty, které dosud výše uvedené smlouvy 
nepředložily, jsou: Bělá nad Svitavou, Břehy, 
Čankovice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, 
Hlinsko, Hrušová, Jablonné nad Orlicí, 
Kostěnice, Lukavice, Moravany, Radhošť, Roveň 
a Topol. 
( Uvedené jednoty zřejmě nepotřebují peníze.) 
 
 
 

 
Doporučení jednotám 
  Věnujte velkou pozornost informacím, které  
poskytujeme v Župním zpravodaji – jsou pro 
jednoty důležité jak po stránce organizační, tak 
také po stránce finančního zabezpečení. 
    
Příští uzávěrka pro podávání příspěvků 
do zpravodaje bude v den zasedání 
předsednictva župy, to je 13.11.2008. 
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. 
 

I NADÁLE PLATÍ, 
že 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.   

 
 

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 13. listopad 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ  
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Kalendář sokolských výročí. 
Listopad: 

 
 
 
 
15.11.1865 zemřel  Jindřich Fugner, první 

starosta Sokola Pražského (1862-
65). Spo- 
lečně s dr. Miroslavem Tyršem byl 
spoluzakladatel Sokola. Finančně 
sponzoroval ze svého majetku 
výstavbu sokolovny Sokola 
Pražského, která byla svého času 
nejmodernější ve střední Evropě. 
Zavedl v Sokole tykání, 
doporučoval  také zavedení cvičení 
dívek. Na jeho návrh byla 
v mužském sokolském kroji 
zařazena červená garibaldovská 
košile   ( podle velkého italského 
revolucionáře Garibaldiho). 

 
19.11.1945  

zemřel v Brně  Jan Gajdoš, náš 
nejúspěšnější sokolský 
s československý – 
gymnasta.  Byl mistr světa v letech 
1926, 1930 (víceboj jednotlivců, 
družstva) a  1938 ( víceboj 
jednotlivců, prostná). Držitel 
stříbrných medailí z Olympijských 
her 1928 (družstva) , z mistrovství 
světa 1930 ( víceboj jednotlivců) a 
bronzových medailí z mistrovství 
světa 1930 ( kruhy, kůň našíř)  a 
1931( jednotlivci). Za druhé světové 
války pracoval v sokolské odbojové 
skupině, byl vězněn v Osvětimi  a 
krátce po osvobození zemřel na 
útrapy věznění ve věku 42 let. 
(narozen  27.12.1903). 

 
                      
 
 

   
24.11.1892 
vzniknul  Pařížský Sokol. Podnětem   k jeho 
založení byly předchozí styky které byly 
zahájeny   Českou obcí sokolskou ve dnech 9.-10. 
června  1889 zájezdem  delegace a sportovního 
závodního gymnastického družstva do Paříže na 
XV. sjezd Unie francouzských gymnastů. 
V hlavním mezinárodním závodě obsadilo 
družstvo ČOS   3. místo,  v závodě zahraničních 
hostů jednotlivců se umístili na13 místech 
z prvních 15 závodníků. Delegaci ČOS a závodní 
družstvo vedl náčelník ČOS Vaníček, členem 
gelegace byl i JUDr Karel Pippich. V závodním 
družstvu bojoval i R. Horáček, člen Sokola 
Pardubice, který se kvalifikoval 


