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Slavnostní den v sobotu 2. dubna 2016 byl nad očekávání velmi vydařený. Od rána všechny návštěvníky Chrudimi 
vítalo krásné slunečné počasí. Dopoledne organizátoři dokončovali přípravné práce a probíhala zkouška účinkujících. 
Před 13 hodinou se U Vápenky začali řadit do průvodu Sokolové a návštěvníci z celého Pardubického kraje, cvičenci a 
vystupující z Chrudimi, Pardubic, Slatiňan, Klášterce nad Orlicí a z dalších 5 žup, Orlické, Jizerské, Jičínské, Fügnerovy a 
Havlíčkovy. Průvodu se zúčastnili i starosta města Chrudimi p. Petr Řezníček, 1. náměstek hejtmana Pardubického 
kraje p. Roman Línek a další významní hosté. Pietní akt u hrobky JUDr. Karla Pippicha byl velmi důstojný, všichni 
vystupující ve svých projevech ocenili přínos jednoho z nejvýznamnějších občanů Chrudimi. Naše pozvání přijala i 
prapravnučka dr. Pippicha prof.  Anna-Maria Laetitia von Pippich, Ph.D., příjemná mladá dáma, která byla velmi 
potěšena z průběhu pietního aktu i sportovně-společenského odpoledne. 
Odpolední program ve sportovní hale byl velmi pestrý a probíhal bez jakýchkoliv zádrhelů až do svého konce. Vše 
začalo v 15 hodin slavnostním nástupem vlajkové čety a všech účinkujících, následovaly zdravice významných hostů a 
představitelů města Chrudimi, Pardubického kraje, Sokolské župy Východočeské-Pippichovy i Tělocvičné jednoty 
Sokol Chrudim.  Ukázky sportovních aktivit zajistily sportovní oddíly Sokola Chrudim, mažoretky, aerobic, basketbal, 
stolní tenis, házená, volejbal, předškolní děti, moderní gymnastky a sportovní gymnastky. V programu dále vystoupili 
cvičenci s hromadnou skladbou ze světové gymnaestrády Generations Together, folklorní soubor Sejkorky ze 
Slatiňan, Šárka Bílá se vzdušným tancem a taneční skupina C-Dance z Klášterce nad Orlicí. V závěru odpoledního 
programu byl proveden i slavnostní křest župního almanachu, kterého se zúčastnili i spoluautoři Jindřiška Nečesaná a 
Jiří Štěpánek. Sportovní hala byla nabitá diváky k prasknutí a všichni se báječně bavili.  
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o kvalitní přípravu celé akce i o její hladký průběh, ať už to byli zástupci 
Tělocvičné jednoty Sokol Chrudim nebo Sokolské župy, pořadatelé i účinkující. Finanční podporu poskytlo Město 
Chrudim i Pardubický kraj. Záštitu nad celou akcí poskytl hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický. 
Poděkování patří i br. Walteru Löwymu, který připravil a instaloval doprovodnou výstavu z historie Sokola a 
Tělocvičné jednoty Sokol Chrudim.  
Oslavy 120. výročí založení župy i 95. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha byly důstojné a krásné.  
 

Lenka Pařízková 
tajemnice župy 



- 4 - 

 

 
 



- 5 - 

 

 
 
 
 
 
 

 

Valná hromada župy se koná v sobotu 30. dubna 2016 v Pardubicích 
 

Valná hromada župy je volební a účastní se jí členové Výboru župy 

(vyslanci) a delegáti, zvolení v tělocvičných jednotách. 

 

Program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení jednacího řádu a volebního řádu  

4.  Volba komisí mandátové, volební a návrhové, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

5.  Kontrola usnesení z minulé valné hromady a výborů župy  

   6.  Zpráva starosty o činnosti župy v období 2013 až 2015 a výhled na další období 

      7.  Zprávy činovníků PV župy – doplnění písemných zpráv 

      8.  Zpráva hospodářsko - finanční komise župy o hospodaření v letech 2013 až 2015, 

   plnění rozpočtu v roce 2015 a návrh  rozpočtu na rok 2016  

   9.  Zpráva kontrolní komise, návrh na schválení roční účetní závěrky 

      10. Vystoupení hostů 

      PŘESTÁVKA 

      11. Vyznamenání a ocenění zasloužilých členů Sokola 

   12. Volba předsednictva výboru župy  

      13. Volba členů kontrolní komise, delegátů župy na 11. sjezd ČOS, vyslanců župy do výboru ČOS  

   14. Rozprava  

   15. Usnesení valné hromady župy  

   16. Závěr jednání  

⋄⋄ 

 

Pracovní jednání bude ukončeno prezentací účastníků Mistrovství světa - oddílu historických 

kol Holice a dále prohlídkou (pro zájemce) zrekonstruované budovy pardubické sokolovny. 

 

           

(předpokládané ukončení ve 12 hodin) 

 
 

                                                                                                                                                               
Lenka Pařízková  

                                 tajemnice župy 
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POZOR! ZMĚNA TERMÍNU 
Spřátelená organizace 

 „KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY RUŽOMBEROK“ 
 

zve naše členy a jejich přátelé na již tradiční 38. ročník rekreačně-sportovního setkání 
 

„OKOLO LIPTOVA – TOUR DE LIPTOV“ 

do slovenské Likavky 
 

Akce se koná ve dnech:  4. – 7. srpna 2016. Zveme přátele a zájemce, kteří chtějí prožít nezapomenutelné 

zážitky v překrásném a přátelském prostředí, na společný výlet. Ubytování je možné zajistit ve vysoké kvalitě v dobře 
vybavených penzionech v Likavce, nebo v nedaleké obci Lísková v ceně do 8€ na osobu a den. Zájemci o stanování 
mají možnost použít vlastní stany ve sportovním areálu obecního sportovního klubu, anebo je možné přespat na 
vlastních karimatkách v objektu sportovního areálu za 1€ na osobu a den. Nejlépe je zajistit si pobyt na celý týden a 
prožijete překrásnou dovolenou. 
 
 
 

Přihlášky budou přijímány do 15. června 2014 pro ubytování ve sportovním areálu v 
Likávce.  
Společné ubytování v penzionu je možné zajistit po zaplacení zálohy 3,5€ na den a osobu 
do 15. května 2015 
 

 
Přihlášky přijímá a informace podává:  
Mir. Lebduška, tel.: 607 089 410,  
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V lednovém zpravodaji jsme si něco málo řekli o některých změnách, které byly nově stanoveny v roce 2015 v oblasti 
kardiopulmonální resuscitace. Nyní bych chtěla na tuto problematiku navázat tím, že bychom si připomenuli obsáhleji 
poskytování první pomoci (dále PP).  
 
V lednu 2010 nabyl účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (nahradil zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon). Pro 
poskytování první pomoci nás zejména zajímají § 150 a 151.  
 
 

mailto:lebduska.mir@seznam.cz
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§ 150 - Neposkytnutí pomoci: 
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví 

nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit 
bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví 
nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 
zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až 
na tři léta nebo zákazem činnosti. 
 

§ 151 -  Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu 
na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 
pět let nebo zákazem činnosti. 
Ze znění paragrafů je zřejmé, že oproti trestnímu zákonu se zvýšila sazba trestného činu neposkytnutí první PP občanů i 
zdravotníků.  
 
Co je vlastně první pomoc? Je to soubor opatření, která může provést kdokoliv a kdykoliv. Měla by sloužit k úplnému 
odstranění nebo alespoň ke zmírnění následků úrazu nebo chorobného stavu, ve kterém se postižený nachází. Musí se 
poskytnout ihned a měla by pokračovat do normalizace stavu nebo do zahájení odborné lékařské péče.  
Většina případů poskytování předlékařské první pomoci předchází technická první pomoc a přivolání odborné lékařské 
pomoci. Technická PP je vlastně vyproštění postiženého z havarovaného auta, vytažení z vody, uhašení hořícího oděvu, 
přerušení přívodu elektrického proudu atd.  
 
Při poskytování PP si musíme uvědomit, že se většinou nejedná o ošetření jednoho izolovaného stavu, ale o kombinaci 
stavů. A také bezpečnost zachránce je jednou ze základních priorit. Proto by zachránce nikdy neměl vystavovat sebe, ani 
ostatní, vyššímu riziku než v jakém je postižený.  
 
3 hlavní cíle první pomoci: 

 vyléčit, zachránit život, zmírnit bolest, 

 zabránit dalšímu poškození, 

 připravit, vytvořit podmínky pro další léčení. 
 
Pokračování v dalším župním zpravodaji.  
                                                                            Mgr. Zuzana Janíková, župní zdravotník. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jarní seminář karate 2016 
 
První víkend Jarního semináře probíhal tradičně ve víru nácviku bojových technik a kombinací. Program byl zaměřen 
především na technický důraz jednotlivých cvičebních programů. Nechybělo ani zkoušení bojových situací s partnerem a 
přípravě na nadcházející víkend, který byl ve znamení turnaje a možnosti složit zkoušku na vyšší technický stupeň (pás).  
Začátkem druhého víkendu se ještě dopoledne cvičilo. Odpoledne už začal ligový turnaj. První část byla věnována formám 
(boji s imaginárním protivníkem). Následující den už patřil sportovnímu boji a sparingu. 
Po dlouhém téměř vyrovnaném boji se na prvním místě v rámci turnaje umístili bojovníci z Chotěboře a hned za nimi náš 
pardubický oddíl. 
Díky bodům, které jsme získali na předchozích letošních akcích, se však stále držíme na prvním místě v rámci Ligy MSKA CZ 
pro rok 2016. 
 „Členům našeho oddílu patří dík za jejich práci. Přesto je však umístění na druhém místě v rámci turnaje pro nás signálem, 
že máme co zlepšovat. O tom, jakým způsobem se projeví naše následující příprava, se můžete přesvědčit na výsledcích 
nadcházející akce. 
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vlevo Adam Knajbl  vpravo Martin Goláň podmetá soupeře 

 
 

  
Dalibor Mrňávek obrana ze země proti útoku vlevo Andrea Šipošová odkopává soupeřku 

Výsledky z turnaje 

Našim členům se povedlo získat cenná umístění a to jak ve formách, tak i bojích. V některých případech až překvapivě 
dobře: 
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Tabulka umístění ve formách 

Mistr Adam Knajbl F°6 (Dan set) 2. místo 
 

Dalibor Mrňávek F°4 (Quarta set) 1. místo 
 

Jiří Michek F°3 (Tertia set) 3. místo 
 

Ondřej Michek F°3 (Tertia set) 4. místo  

Martin Goláň F2° (Secunda) 3. místo  

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 4. místo  

Jiří Michek MG (muži zelení) 3. místo 
 

Martin Goláň MY + MO (muži žlutí a oranžoví) 1. místo 
 

Našemu oddílu se zadařilo i co se týče zkoušek na vyšší technické stupně.  Je super vidět váš výraz, když se vám povede 
splnit zkoušku, nezapomínejte však, že to není jen o barvě pásku, ale také o tom co doopravdy umíte. Nechtějte nikdy nic, 
na co nemáte dovednosti a právo. Gratulujeme! 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Viktor Nermuť 11. kyu (druhý bílý pás) 
 

Daniel Orst 11. kyu (první žlutý pás) 
 

David Puchoň 8. kyu (druhý oranžový pás) 
 

Andrea Šipošová 8. kyu (druhý zelený pás) 
 

 

 
zástupci pardubického oddílu MSK Sokol Pardubice 
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Harmonogram základních akcí vzdělavatelského odboru ČOS 2016 

 

Kulturní a společenské akce 
so. – po. 14. – 16. května 2016 – 43. setkání sokolů v Oetzu (Folklorní soubor Dykyta, T. J. Sokol Lázně Toušeň) 
pá. – ne. 10. – 12. června 2016 – VI. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů – Slatiňany 
so. – ne. 14. – 16. října 2016 – IX. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů – Boskovice 
ne. 13. listopadu 2016 – školení pro činovníky VO v prostorách Vojenského historického ústavu v Praze na Žižkově 
 
Pietní akce 
pá. 6. května 2016 – Kobyliská střelnice – pietní akt 
ne. 8. května 2016 – Vítkov – hrob neznámého vojína, Klárov – památník obětem II. sv. války 
so. 28. května 2016 – * prezidenta Edvarda Beneše (28. 5. 1884 v Kožlanech) 
so. 18. červen 2016 – Resslova ul. v Praze – pietní akt na paměť parašutistů z II. sv. války 
so. 3. září 2016 – + prezidenta Edvarda Beneše (3. 9. 1948 v Sezimově Ústí) 
st. 14. září 2016 – + prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (14. 9. 1937 Lány) 
so. 8. říjen 2016 – Památný den sokolstva 
pá. 28. říjen 2016 – Vítkov – hrob neznámého vojína, Praha 2 – pomník legionářů 
čt. 17. listopadu 2016 – památník „Ruzyně 1939–1941. Nezapomeneme“ 
květen, červen, říjen, listopad 2016 – pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové války a totalitního režimu 
 

Schváleno na 25. zasedání předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS 4. prosince 2015. 
 

Východočeská župa  
čt. 21. dubna 2016 - * první starosta župy JUDr. Karel Pippich (21. 4. 1849 ve Zlonicích) 
út. 29. března 2016 - + JUDr. Karel Pippich (29. 3. 1921 v Chrudimi) 

Jan Jelínek 

Informace z ČOS 
 

Silné sokolské zastoupení mezi trenérkami a cvičitelkami 

roku 2015 oceněnými ČOV 

Praha, 5. 4. 2016 – Nejlepší trenérky a cvičitelky roku 2015 napříč všemi sportovními odvětvími byly v pondělí 4. dubna 
vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu v reprezentačních prostorách České národní banky. Ženy, které se věnují 
trénování a výchově různých věkových kategorií sportovců a v širokému spektru sportů od vrcholových po nesoutěžní, 
oceňuje již devátým rokem Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.  
Více než 30 žen převzalo letos ocenění například z rukou legendární gymnastky a také úspěšné trenérky Věry Čáslavské, 
předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala nebo starostky České obce sokolské Hany Moučkové.  
 „Je nám líto, že nemůžeme dát ceny mnohem více trenérkám a cvičitelkám, protože by si jich to zasloužily stovky. 
Pracují nezištně, dobrovolně, vytrvale. Tak alespoň skrze oceněné ke všem posíláme velké díky,“ uvedla předsedkyně 
Komise rovných příležitostí ve sportu Naďa Knorre.  
Na podium si pro cenu přišly trenérky a cvičitelky ze 13 krajů ČR. Za Českou obec sokolskou byly pro toto ocenění za rok 

2015 navrženy příslušnými útvary cvičitelky Ivana Jiránková, Lenka Kocmichová, Jindra Košťálová, Jindřiška Nečesaná 
a trenérky Renata Chomoutová (moderní gymnastika) a Jana Horáčková (krasojízda). Diplom Mezinárodního 
olympijského výboru za přínos do oblasti sportu žen získala profesorka Anna Hogenová (sokolská župa Jana 
Podlipného). Cenu Věry Čáslavské pak přímo z jejích rukou převzala legendární gymnastka a trenérka Věra Růžičková 

(Sokol Brno I).                                                                                                                                       e-mail: vnoskova@sokol.eu 

mailto:vnoskova@sokol.eu
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ZE ŽIVOTA JEDNOT 
 

 

 
 
 

 

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 
 

 
DALŠÍ ROČNÍK TURNAJE V BLESKOVÉM ŠACHU  
 
32. ročník tradičních „Trnávských šachových bleskovek“ 
uspořádal ŠO Sokola v Městečku Trnávce v sobotu 26. 3. 
2016 v sále Kulturního domu. 
Účast byla velmi dobrá co do počtu i výkonnosti hráčů. 
Z celkového počtu 89 zde hrálo 23 hráčů s hodnocením ELO 
nad 2000, dále 16 nad 1900, 11 nad 1800, 16 nad 1700 atd., 
celkem z 30 různých oddílů. 
Hlavním rozhodčím byl jako vždy ing. Martin Šmajzr, hrálo 
se opět švýcarským systémem na 16 kol a každý účastník si 
od nás odnesl hodnotnou cenu. Vítěz navíc i pohár starosty 
Sokola Městečko Trnávka Mgr. Vlastimila Stenzla.  
Vítězem a současně obhájcem  loňského ročníku, tentokrát 
již po osmé, se stal Marian Sabol ze ŠK Vysoké Mýto se 14,5 
body. 
Pořadí dalších nejúspěšnějších hráčů: 
     2. Martin Červený z 2222 ŠK Polabiny Pardubice 13 b. 
     3. František Vrána z ŠK Staré Město  12 b. 
     4. Roman Závůrka z SK Prostějov  11,5 b. 
     5. Pavel Hrubeš z TJ Lanškroun   10,5 b. 
     6. Luboš Ptáček z ŠK Vysoké Mýto  10,5 b. 
     7. Jiří Zapletal ze Sokola Přemyslovice  10 b. 
     8. František Navrátil z 2222 ŠK Polabiny Pardubice10 b. 
     9. Zdeňka Blümelová ze Slávie Kroměříž  10 b. 
    10. Milan Boháček z Makkabi Boskovice  10 b. 
 

z ŠK Ústí n. O., který se zúčastnil již po 31.!!! 
Nejstarším účastníkem byl Jiří Vencl z TJ Lok. Česká Třebová. 
Nejúspěšnějším z okr. Svitavy byl Patrik Krušina z ŠK Svitavy 
(na 14. místě) a z pořádajícího ŠO Městečko Trnávka Michal 
Burian (na 28. místě). 
Nejčastějším účastníkem našeho turnaje je Jaroslav Volf  
Pořadatelé děkují všem hráčům za perfektní a 
bezproblémový průběh turnaje. 
Pořadatelé zvlášť děkují všem sponzorům a dárcům, kteří 
přispěli věcnými cenami i finančně, zejména obci Městečko 
Trnávka, T.J. Sokol Městečko Trnávka, bez jejich štědrosti 
bychom turnaj takového rozsahu nebyli schopni uspořádat. 
Všechny příznivce, hráče i nehrající zveme na další – 33. 
ročník – opět na „bílou sobotu“ tentokrát 15. dubna 2017. 
                  

              Za ŠO T.J. Sokol Městečko Trnávka:   JUDr. Miloš Izák 
 

 
 

 
 
 

 

T.J. SOKOL PŘELOUČ 

 
Valná hromada v T. J. Sokol Přelouč 

 
Skalní členové a příznivci Sokola se sešli 21. 3. na valné 
hromadě, aby zhodnotili svou práci v minulém roce a 
připomněli si úkoly, které je čekají letos. Sokolovna je nejen 
místem, kde se nejmenší děti začínají seznamovat se 
sportem, kam si chodí pravidelně zacvičit ženy všech 
věkových kategorií, kde se hraje stolní tenis, basketbal, 
badminton nebo volejbal, ale je také dějištěm některých 
plesů a bálů. A možná se najdou i pamětníci, kteří si 
vzpomenou, že se do sokolovny chodilo i na loutkové 
divadlo. Je snaha zrekonstruovat loutkový sál a obnovit 
LOUTKOVÉ DIVADLO. Jsme zvědavi, jestli se najdou zájemci 
o tuto činnost.  
V letošním roce se dožila 100 let sestra Jarmila Urbánková. 
Cvičit už sice dávno nechodí, ale je vždy první, kdo zaplatí 
členské příspěvky. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v dalším životě, stejně jako dalším dvěma 
oslavenkyním, Libušce Machačové a Květě Čížkové, které 
své 80. narozeniny oslavily v sokolovně spolu se všemi 
cvičenkami z oddílu starších žen. Slavit společně narozeniny 
se stalo pěknou tradicí a děvčatům to pomáhá naplňovat 
své heslo: Jsme tak mladé, jak se cítíme.  
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Jitka Lelková  
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T.J. SOKOL SLATIŇANY 

 
 

VI. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH 
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ 

 

Naše T.J. byla pověřena pořádáním přehlídky sokolských 
folklorních souborů, což je pro nás ctí a připravujeme tuto 

přehlídku jako součást oslav 120. výročí založení župy a 
zároveň vzpomínku na zakladatele župy K. E. Pippicha v roce 

95 let od jeho úmrtí 

 Pá. 10. 6. 2016 slavnostní zahájení a divadlo 

 So. 11. 6. 2016 průvod, přehlídka a veselice 

 

„PŘIJĎTE POBEJT – NEBUDETE SE NUDIT“ 

 

 

Mirek Lebduška 

 

   
 

 
 

T.J. SOKOL NASAVRKY 

 

Zdravíme všechny sportovce 

 
Zveme  na 4. ročník Nasavrcké bludičky. Rádi vás uvidíme na 
startu. 
 
Vyplněním přihlášky nám ulehčíte práci na startu. Předem 
děkujeme. 
sokol-nasavrky.wz.cz/bludicka 
 
David a Alča Plíškovi 
 
 

 
 

 

http://sokol-nasavrky.wz.cz/bludicka/index.htm
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Avizované akce sokolských jednot a župy 

 
23. 4. 2016  T. J. Sokol Pardubice I Soutěž všestrannosti 

23. 4. 2016  T.J. Sokol Líšnice  Líšnický puchýř XV. ročník turistického pochodu 

30. 4. 2016    Sokolovna Pardubice Valná hromada župy 

  8. 5. 2016  T.J. Sokol Kunvald  Mufloní stopou 33. ročník turistického pochodu 

  8. 5. 2016  T.J. Sokol Nasavrky  Malá cena Nasavrk 41. ročník 

21. 5. 2016  T. J. Sokol Slatiňany Slatiňanské pozastavení 

21. 5. 2016  T.J. Sokol Ústí n.O.  župní přebor v lehké atletice 

21. 5. 2016  T.J. Sokol Nasavrky Nasavrcká bludička 4. ročník (orientační cyklozávod) 

  4. 6. 2016             T.J. Sokol Měst.Trnávka   

  5. 6. 2016             T. J. Sokol Pardubice I Zdr. seminář Příčiny poruch a bolestí dol.končetin 

10.-12.6. 2016 T. J. Sokol Slatiňany      VI. Nár. přehlídka sokolských folklorních souborů 

18. 6. 2016  T.J. Sokol Nasavrky župní přebor ve volejbalu smíšených družstev 

25. 6. 2016  T.J. Sokol Svratouch fotbalový turnaj mladších žáků 8.ročník 

25. 6. 2016  T.J. Sokol Nasavrky 17. MANATRMAN (MAlý NAsavrcký Triatlon) 

4. – 7. 8. 2016 KNAC Ružoberok  Okolo Liptova 

30.7-13.8. 2016 T. J. Sokol Slatiňany        Dětský tábor Zlatník /D a T soubor POHODA/ 

23. 9. 2016  T.J. Sokol Nasavrky MoveWeek (Nasavrcké sokolení), Lampion.průvod 

22. 10. 2016  T. J. Sokol Nasavrky Oblastní sraz žákovských složek  

  5. 11. 2016  T.J. Sokol Nasavrky 110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení, 

                                                                         vystoupení Formanů ze Slatiňan 
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ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE 2016 

 

Pořadatelé: T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, Sokolská župa Východočeská-Pippichova 

Datum konání: 21. května 2016 

Místo konání: Lehkoatletický stadión, Ústí nad Orlicí 

Časový průběh: 

● Prezence závodníků 7:30 - 8:30 

● Porada rozhodčích 8:30 - 9:00 

● Zahájení  9:00 

● Ukončení   do 15:00 

Kategorie: 

● Předškolní děti (2010 a mladší) 

● Mladší žákyně/žáci I (2007 - 2009) 

● Mladší žákyně/žáci II (2005 - 2006) 

● Starší žákyně/žáci III (2003 - 2004) 

● Starší žákyně/žáci IV (2001 - 2002) 

● Dorostenky/dorostenci (1998 - 2000) 

● Ženy/muži (1997 a starší) 

Podmínky účasti: 

● V plném rozsahu platí „Soutěžní řád“ schválený náčelnictvem ČOS dne 13. 10. 2006.  
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● Každý přihlášený účastník se musí při prezenci prokázat členským průkazem ČOS se zaplacenou členskou známkou 

na příslušný rok a fotografií a průkazem zdravotního pojištění. V případě nesplnění tohoto ustanovení bude 

závodník 

ze závodu vyloučen bez náhrad.  

● V župním přeboru není povolena účast závodníků registrovaných ve sportovních svazech atletiky. 

● Každá zúčastněná jednota vyšle 1 rozhodčího a 1 vedoucího družstva 

na každých 5 svých závodníků v žákovských a předškolních kategoriích.  

V opačném případě nebude přihláška akceptována. 

Přihlášky: 

Závazné přihlášky se jmenným seznamem závodníků (s rokem narození) rozdělených do jednotlivých kategorií, 

vedoucím družstva a rozhodčím zašlete na adresu nebo  

e-mail župy (kancelar@zupa-pippichova.eu) nejpozději do 13. května 2016.  

Náklady: 

Jízdné závodníkům a vedoucím zajišťuje jednota. Rozhodčím hradí jízdné župa. 

Podmínky závodu: 

● Závodí se podle pravidel atletiky, pokud není uvedeno jinak.  

● Běhy na 40 m, 50 m, 60 m a 100 m:  

- Každý závodník běží závodní trať 1x 

- Nízký start z bloků, běh v drahách 

- Tretry jsou povoleny 

- Elektronicky měřený čas s přesností na setiny sekundy 

● Hody a vrhy:  

● Každý závodník hází nebo vrhá 1x zkušebně a následně 3x po sobě. 

Skok daleký:  

- Každý závodník skáče 1x zkušebně a následně 3x. 

- Mladší žákyně/žáci I: Odraz musí být proveden ve vyznačeném pásmu 60 cm. Délka skoku se měří od místa 

odrazu, tj. špičky chodidla. Přesáhne-li špička chodidla vyznačené pásmo v místě blíže doskočišti, je skok 

hodnocen jako přešlap. Při odrazu před pásmem (nedošlap) se měří délka skoku od hranice začátku pásma. 

● Běhy na 300 m, 600 m, 800 m a 1500 m: 

- Každý závodník běží závodní trať 1x 

- Polovysoký start bez bloků 

- Tretry jsou povoleny 

- Elektronicky měřený čas s přesností na setiny sekundy  

Protesty: 

Protest může podat vedoucí družstva jednoty řediteli přeboru do 15 minut po ukončení příslušné disciplíny s 

vkladem 500 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch 

pořadatele. Protest projednává komise ve složení ředitel přeboru a hlavní rozhodčí přeboru. 

Ředitel přeboru: Oldřich Kejík, telefon: 721 326 015 

Adresa pro zaslání přihlášek: 

Sokolská župa Východočeská – Pippichova 

Jiráskova 29 

530 02 Pardubice 

 

e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu 

mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
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 Kalendář sokolských výročí.  
 

 
Květen  
 

2.5.1889  ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního odboru ČOS (od r. 1926), starosta 
ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva (od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála 
Syrového. Jako významný účastník sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním táboře 
Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem byla pojmenována vyškovská župa. 

 

8.5.1945  skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj za osvobození si vydával v 
domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky domácího odboje, zakládali vlastní 
odbojové skupiny.  

 

 Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:  
 3 388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy koncentračních táborů)  
 11 611 sokolů bylo vězněno  
 654 sokolů padlo na barikádách  

 30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno.  
 

27.5.1942 byl v Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na jeho přípravě se významně 
podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.  

 

28.5.1884  se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš,druhý prezident Československé republiky 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ZÁVĚREM 

 

 

     Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.  

 

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu Word a fotografie v JPG, 
neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek, samostatně fotografie). Článek by měl obsahovat max. 
20 – 22 řádků v typu písma  Calibri nebo Ariel, velikost 10 .  

POZOR!  Vždy musí být uveden autor. 
 

Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu, lebduska.mir@seznam.cz Jakékoliv jiné úpravy 
včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány. 

 

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 5. 2016 
 

 

 

Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu župy. 

Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. 
Sestavil: Mirek Lebduška, Korekce: Lenka Pařízková 

 

mailto:kancelar@zupa-pippichova.eu
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