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  SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ - PIPPICHOVA  
Tel:  466 614 253,  fax:466 030 073,   mail: zupa.vych@volny.cz 

  www.zupa-pippichova.eu 
 

  
 

 
  
 
 
 

Do nového roku přejí všechno nejlepší,  
hlavně zdraví a úspěch při plnění novoročních předsevzetí  

starosta župy, předsednictvo a župní kancelář 
 
 
         

 
 
 
 

 
• Tiskopisy pro roční uzávěrky 
rozesíláme a jsou přílohou Župního 
zpravodaje včetně termínovníku. 
 
• Jednoty si mohou odebírat členské 
známky na rok 2009 ( pro výdělečně činné 
200,- Kč, nevýdělečně činní 90,- Kč). 

 
• Pro lepší a levnější přístup k různým 
produktům a dotacím je dobré, aby byly 
jednotlivé jednoty zaregistrovány na 
Ministerstvu vnitra ČR jako samostatná 
nezisková, nevládní organizace. Více na 
www.isnno.cz. 

 
• V sobotu 4. dubna se koná 
v pardubické sokolovně řádný Výbor župy. 
Výboru se mají povinně zúčastnit všichni 
vyslanci jednot. Počty vyslanců jednotlivých 
jednot jsou přílohou tohoto zpravodaje. 

 
• Valné hromady tělocvičných jednot 
by měly proběhnout před termínem konání 
Výboru župy. 
Valná hromada musí schválit účetní závěrku 
jednoty a zprávu kontrolní komise.  
Je nutné na župu poslat včas pozvánku na 
valnou hromadu. 

 
 
 
 
 
 
Župní srazy 
25. 1.09  Župní sraz cvič.dorek,ml.žen, RG a 
AE Pardubice   
1. 3. 09  Oblastní sraz RD + PD Pardubice  
( v lednu se rozešlou pozvánky) 
                
 

Plán župních soutěží 
-  18.4.09  ZZZ v T.J.Radčice 
-  25.4.09  Všestrannost T.J.Pardubice 
-  23.5.09  Atletika  T.J.Ústí nad Orlicí 
-  15.2.09  Florbal ml.žactvo v T.J.Jevíčko 
-    8.3.09  Florbal st.žactvo a junioři  
                 v T.J.Choceň    

 

INFORMACE Z NÁČELNICTVA 

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE 
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-  16.5.09  Župní přebor ve volejbale 
rekreačních a smíšených družstev – v T.J.Ústí 
nad Orlicí   
 

Hodnocení činnosti odboru sokolské 
všestrannosti za rok 2008 ( návratka do 
31.12.08) nám nezaslaly tyto T.J.:  Bělá, Břehy, 
Bystré, Čankovice, Dolní Újezd, Dvakačovice, 
Hlinsko, Hnátnice, Hrušová, Chroustovice, 
Jablonné, Kameničky, Kerhartice, Kostěnice, 
Krouna, Kunvald, L.Bohdaneč, Lukavice u Let., 
Makov, Moravany, Orlice Kunčice, Proseč, 
Radhošť, Ronov, Řečany, Sloupnice, Srch, 
Topol, Vítějeves, Vortová, Vrb.Kostelec, 
Žamberk, Živanice.  
Všechny tyto T.J.statisticky uvádějí odbor 
všestrannosti, proto předpokládáme, že by 
měly vyvíjet nějakou činnost, kterou by se 

prezentovaly. Hodnocení župy pro ČOS je 
závislé na hodnocení od jednot a na nich je 
částečně závislá výše dotací a příspěvků.   
 
Akce ÚŠ ČOS:  
14.2.09 Doškolovací seminář rozhodčích SG 

přihlášky do 30.1.09 
 
15.2.09 Doškolovací seminář rozhodčích  

atletiky,  přihlášky do 30.1.09 
 
Jelikož pro závody všestrannosti 
potřebujeme větší množství 
rozhodčích -  jak gymnastiky, tak 
atletiky, žádáme vás, cvičitele 
III.třídy, o absolovování těchto 
seminářů.  
 

 

 

ODBOR  SPORTU 
  
 
Všem předsedům sportovních oddílů a 
zástupcům sportů v T.J.:  
 
1.  Registrace sportovních oddílů 2009: 

- rozeslány předsedům sportovních oddílů 
a na T.J. upravené formuláře (e-mailem 
i poštou) včetně pokynů 

- termín ŽOS do 31.1.2009  
- formulář a pokyny jsou k dispozici na 

www stránkách župy 
      2.  Nejlepší sportovci ČOS 2008 

- rozeslány na T.J. formuláře 
- termín na OS ČOS do 31.1.09 
- formulář je k dispozici na www 

stránkách župy 
 3.  Fond reprezentace ČOS 2009 

- formuláře a pokyny jsou k dispozici na 
www stránkách župy 

 4.  Župní přebory 2009 
připravujeme po projednání pověření pro 
sportovní oddíly T.J.: 

Župní přebor ve sportovní gymnastice – 
pověřená T.J. Sokol Chrudim  

Župní přebor v malé kopané – pověřená 
T.J. Sokol Svratouch  

Župní přebor v karate – pověřená T.J. Sokol 
Vysoké Mýto  

Župní přebor ve sportovní gymnastice 
(dívek) – pověřená T.J. Sokol Vysoké Mýto  

Župní přebor v nohejbalu – pověřená T.J. 
Sokol Holice  

Pro Župní přebor v stolním tenise, Župní 
přebor ve volejbalu a Župní přebor v lyžování 
nemáme dosud  pověřenou T.J. Prosíme, aby 
se zájemci o pověření hlásili u br.Stenzla na 
tel.: 724 810 906 

 nebo na mail.adrese: stenzl@hotmail.com 
 
Informace pro oddíly, které patří mezi VOM a VOD: 
- vyúčtování do 31.1.2009 odeslat na ČOS. 
 

     
     
   
 
    

 
 

 
 
 30.prosince 2008 pořádal cyklistický oddíl 
T.J. Sokol Holice jako každoročně cyklistickou 
show „Poslední kopec“. Úkolem více než 60ti 

zúčastněných bylo vyjet na kole 300m dlouhý 
kopec závodem do vrchu na čas. Za slunného a 
mrazivého počasí se na start tradičně postavili 
zástupci všech věkových kategorií počínaje dětmi 
a staršími konče. Nikdo se nezranil a všichni 
zajeli dobrý čas. V mužské kategorii byl 

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT 

T.J.SOKOL HOLICE 
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nejrychlejší holický závodník Mirek Roček. Po 
absolvování závodu pokračoval „cyklistický 
Silvestr“ v poběžovické restauraci „Na vysoké 
škole“, kde byly po celý den k ochutnání 
speciality staročeské zabíjačky. K tanci a 
poslechu hrála country skupina Clondaik. 
Poděkování patří organizátorům závodu pod 
vedením bratra Karla Spitzera sen., člena výboru 
T.J. Sokola Holice. 
 
 Dne 9.ledna 2009 pořádal turistický oddíl 
T. J. Sokol Holice vyhodnocení uplynulého roku. 
Již po sedmé jsme se sešli spolu s důchodci- 
bývalými turisty a cyklisty v útulném rekreačním 
zařízení RADOST v restauraci „U čarodějnice“ na 
Horním Jelení. Na programu byla bohatá 
tombola,vynikající občerstvení a všichni jsme se 
skvěle pobavili, zazpívali a naplánovali akce na 
letošní sezónu, na kterou se těšíme. 

 
 

 
Foto k textu Sokola Holice 

 

T.J.SOKOL PARDUBICE 
T.J.SOKOL Pardubice Vás zve do sokolovny Na 
Olšinkách na  

107.ŠIBŘINKY 
ráz Květinový ráj 

v sobotu 31.ledna 2009 od 19.00 hodin. 
 
V neděli 1.února 2009 se konají DĚTSKÉ 
ŠIBŘINKY od 14.00 hodin. 

 

 
 

                                
Extraligový florbalový tým 
M&M reality Sokol Pardubice 

 
Tisková zpráva ze dne 18.1.2009 – 16. 

kolo první florbalové ligy 
 
  Zlý sen si prožili v neděli odpoledne pardubičtí 
florbalisté. Co se v utkání s Kladnem mohlo 
pokazit, to se pokazilo a výsledkem byl doslova 
debakl 3:8. 
 
M&M reality Sokol Pardubice – FBC Kladno   
3:8 (0:3, 1:2, 2:3) 
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Sestava Sokola – Pipek (30. Paukrt) – 
Felsenberg, Kosejk, Filip, Šťastný, Cakl – Vichr, 
Bahník, Holas, Cibere, Brychta, Trojan, Hoffman, 
Jelínek, Czeczinkar, Bořetický 
 
Branky a asistence Sokola 
30. Šťastný (Vichr)  1:4 
48. Felsenberg  tr.stř.  2:6 
60. Trojan (Cakl)  3:8 
 
Branky a asistence Kladna 
4. Vágner (Slivka)  0:1 
5. Vlček (Leipner)  0:2 
10. Prchal (Frömmel)  0:3 
30. Louvar (Vágner)  0:4 
36. Louvar (Vágner)  1:5 
45. Louvar (Vágner)  1:6 
49. Leipner   2:7 
55. Holý (Vlček)  2:8 
  
Diváků   64 
Střely na branku  30:30 
Vyloučení  4:4  
Využití  0:0 
Oslabení  0:0  
Rozhodčí   Novák, Škaloud 
 
 Do zápasu, ve kterém byl favoritem, vstoupil 
Sokol v duchu poobědové siesty… ospale a bez 
pohybu. A aby toho nebylo málo, přidal hrubé 
chyby v rozehrávce, čímž Kladnu doslova daroval 
tříbrankové vedení! Domácí sice nesložili zbraně, 
následnou snahu jim nešlo upřít, ale jak už to tak 
bývá zápas „blbec“ pokračoval. Útok působil 
bezzubě, obrana tu a tam otevřela další okénka a 
ani gólmani nebyli tradiční oporou. Výsledkem 
byla naopak uvolněná a důrazná hra soupeře, 
který ve druhé třetině zvýšil na 5:1 ve svůj 
prospěch a v závěrečné třetině neměl sebemenší 
problém si výrazné vítězství pohlídat. Necelý 
měsíc a půl před klíčovou částí sezóny – play-off, 
tak mají pardubičtí florbalisté na čem pracovat… 
 
 
  
Další utkání Sokola … 
Paskov Saurians - M&M reality Sokol 
Pardubice  
sobota 24.1.2009 od 18:00 
 
1.MVIL Hrabová - M&M reality Sokol 
Pardubice  
neděle 25.1.2009 od 11:00 
 
 
Výsledky ostatních utkání a aktuální tabulku 
naleznete na www.cfbu.cz. 
 

Další informace Vám rád sdělím na níže 
uvedeném tel.čísle. 
 
S pozdravem 
  Jan Felsenberg 
  tiskový mluvčí klubu 
  mob. 724 266 499 

 
T.J.SOKOL ŽAMBERK 

 
Informace z oddílu stolního tenisu: 
  
Během vánočních svátků pořádal oddíl stolního 
tenisu T.J. Sokol Žamberk 
vánoční turnaj  dospělých a mládeže 
neregistrovaných hráčů - Memoriál 
Jiřího Kubíčka.  
 
Výsledky kategorie mládeže (14 účastníků) : 
1.Jakub Stejskal (Žamberk) 
2. Šárka Kladivová (Žamberk) 
3.Michal Suchomel (Žamberk) 
 
Výsledky kategorie dospělých (16 účastníků) : 
1.Josef Vencl ml. (Česká Rybná) 
2.Martin Myšák (Česká Rybná) 
3.Vojtěch Šulcek (Česká Rybná) 
4.Petr Serbousek (Žamberk) 
5.Karel Uhlíř (Letohrad) 
6.Jaroslav Bříza (Žamberk) 
  

  
 
  

 
 

1.Oblastní přebor ve sportovní gymnastice. 
 

 Krajská přebornice Jana Novotná postoupila 
na MČR. 

 
V Hradci Králové se uskutečnil v sobotu 

31.5.2008 přebor pardubického a 
královehradeckého kraje ve sportovní gymnastice 
žen. 

Závodily gymnastky v kategoriích, které 
postupují na Mistrovství české republiky . 
Chrudimská nejlepší 15-letá závodnice Jana 
Novotná si v kategorii juniorek  vybojovala účast 

T.J.SOKOL CHRUDIM 
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na MČR a bude za 14 dní reprezentovat TJ Sokol 
Chrudim v Ostravě, kde se bude Přebor ČR konat. 

Jana Novotná zvítězila o 4 body před 
druhou závodnicí z Loko Pardubice. Všechny 
sestavy se jí vydařily a odjížděla spokojená a 
pochválená od své trenérky S.Hovorkové za 
podané výkony.  

 

 
 Jana Novotná 

 
2.Oblastní přebor ve sportovní gymnastice. 

 
Gymnastky T.J. Sokola Chrudim získaly 

cenné medaile. 
 

Ve Vrchlabí se uskutečnil 24.5.2008 
přebor pardubického a královehradeckého kraje 
ve sportovní gymnastice žen . 

V kategorii mladších žákyň jsme měli tři 
zástupkyně. Největší šanci na zlato měla 
Kateřina Doležalová, ale bohužel 2-krát spadla 
z kladiny, což ji stálo titul. Vybojovala výbornou 
stříbrnou medaili. Na bronzový stupínek se 
postavila další chrudimačka Markéta 
Doležalová  a čtvrtá skončila Barbora Tichá. 

I chrudimský potěr si vedl skvěle. Poprvé 
se zúčastnily krajského přeboru naše nejmladší 
7-leté závodnice. Bára Štěrbová vybojovala 
skvělou bronzovou medaili a jen o pár setin za 
ní skončila na výborném čtvrtém místě Anita 
Mašíková.  

 

 
 

3.Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice  
v Ostravě. 
15.6.2008 

Naše nejlepší sportovní gymnastka TJ 
Sokola Chrudim Jana Novotná si vybojovala 
postup vítězstvím na oblastním přeboru v Hradci 
Králové na Mistrovství ČR, které organizoval oddíl 
SG Ostrava Poruba.   
 15-letá Jana Novotná závodila 
v kategorii juniorek. Na přeskoku se jí výborně 
podařil obtížný skok se saltem a měla 7.nejvyšší 
známku i na akrobacii měla stejnou příčku. 
Bohužel na ošidné kladině měla jeden pád. 
Konkurence byla vyrovnaná a každá desetina 
bodu znamenala místečko. Celkově Jana 
vybojovala skvělé 14.místo !!!, což je zatím její 
nejlepší umístění na MČR. Náročná sezona ji 
končí a proto jí děkujeme za výbornou 
reprezentaci našeho města Chrudim. 

 
Jana Novotná 

 
4. Přebor Čech oddílů ČOS ve sportovní 

gymnastice žen. 
 

18.10.2008 Plzeň. 
 V sobotu 18.10.se konal v krásné 
plzeňské sokolovně přebor Čech žákyň oddílů 
ČOS ve sportovní gymnastice žen. Z Chrudimi 
odjely vlakem již v pátek  závodnice se svou 
trenérkou, aby se mohly dobře rozcvičit a 
připravit k co nejlepšímu sobotnímu výkonu. 
         Závod mladších žákyň zahájila družstva, 
která bojovala o postup na Mistrovství ČOS 
v Praze a také naše chrudimské družstvo. Naše 
děvčata patřila k nejmladším v soutěžním poli, 
což se projevilo na technických disciplínách, jako 
jsou přeskok a bradla, které jsou pro ně ještě 
velmi náročné. Při celkovém hodnocení se 
družstvo umístilo na pěkném 9.místě. V 
jednotlivkyních se nejlépe umístila naše Kateřina 
Doležalová, která byla 22. a nyní bude čekat zda 
ji pozvou na MČOS do Prahy, jelikož je 1. 
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náhradnicí. Barbora Tichá byla na  34.místě a 
Markéta Doležalová na 37. 
 

 
 

5. Memoriál M.Brdíčkové – Šplíchalové ve 
sportovní gymnastice 

a župní závod Lídy Pejchové 

 
Chrudimačky mají bronzový pohár. 

 
 
 14.12. pořádal oddíl Sportovní gymnastiky 
TJ Sokol Chrudim  ve sportovní hale dva tradiční 
závody ve sportovní gymnastice žen.  
 Již 42.ročník Memoriálu Mirky 
Brdíčkové-Šplíchalové bývalé reprezentantky a 
olympioničky. Závodí se ve dvojboji, ve kterém 
vynikala, na přeskoku a bradlech.  
 V kategorii žen vybojovala naše nynější 
nejúspěšnější závodnice 15-letá Jana Novotná 
třetí místo v těžké konkurenci děvčat z Kolína, 
Pardubic, Hradce Králové, atd.. Věnuje se tomuto 
krásnému a těžkému sportu již od svých 6 let a 
nyní to umí výborně zúročit.  
 V mladších žákyních cvičila naše 8-letá 
závodnice Kateřina Doležalová, které se zdařil 
pěkný přemet přes bednu a hlavně zacvičila 
poprvé obtížnou sestavu na bradlech se 
vzklopkami. I když patřila k nejmladším, tak 
získala skvělé 2.místo. O rok starší Barbora 
Tichá se umístila na pěkném 5.místě a Markéta 
Doležalová byla na 7.místě. 
 Napjetí vládlo při vyhlašování výsledků 
družstev, nakonec se nejvíce radovaly 
gymnastky TJ Sokola Bedřichov. Na druhém 
místě se umístily závodnice TJ Loko 
Pardubice a bronzový pohár získala naše 
děvčata ve složení Novotná – Doležalová K. 
 Ihned po tomto závodě začal další, a to 
Župní vzpomínkový závod Lídy Pejchové pro 
nejmladší žákyně. Členové chrudimského 

gymnastického oddílu ho pořádají na počest 
neúnavné trenérky a cvičitelky TJ Sokola Chrast. 
 Závodilo se ve třech kategoriích. Děvčátka 
narozená v roce 2001 se snažila co nejlépe 
předvést to, co se naučila na třech nářadích: 
přeskoku přes bedýnku, bradlech a nízké 
kladince. Chrudimská gymnastka Anitka 
Mašíková všechno skvěle zvládla téměř bez 
chybiček a ke spokojenosti své trenérky Simony 
Hovorkové a samozřejmě rodičů se umístila na 
krásném prvním místě. Naše druhá malá 
závodnice Barunka Štěrbová bohužel spadla 
z kladinky a skončila na pěkném 6.místě. 
 V kategorii ročníku narození 2002 jsme 
měli také dvě želízka v ohni. Výborně zacvičila 
Zuzanka Malinská a díky své obtížné sestavě na 
kladině získala zlatou medaili. Na krásném 
4.místě se umístila Terezka Blehová. 
 Všechny děti, které přijely z několika 
krajů, si odnesly nějakou cenu a již se těší na 
vánoce a samozřejmě na další závody. 
 

  
 
 

T.J.SOKOL Česká Třebová II 
 

Největší volejbalová mega akce ČOS 
skončila úspěšně 

 
   Hned první víkend Nového roku 3.- 4. ledna byl 
ve znamení největší sokolské volejbalové akce 
v roce 2009. Pořadatelem byl jako roky předešlé 
volejbalový oddíl, poprvé se však představil pod 
novým názvem  TJ Sokol Česká Třebová 2. A 
stejně tak jak v roce loňském se konalo celé 
Mistrovství české republiky ČOS mužů a žen ( 
takový je celý název soutěže) nekonalo 
v pořadatelském městě, ale v blízké Chocni.  
   Choceň má v dnešní době vynikající podmínky 
na konání takové mega akce. Dvě pěkné 
volejbalové haly a sokolovna byli svědky 
dvoudenního klání osmi nejlepších ligových 
družstev mužů v čele s vedoucím družstvem 
I.ligy TJ Sokola Dobřichovice a jedenácti družstvy 
žen, kde vévodilo extraligové družstvo TJ Sokola 
Frýdek – Místek. 
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  Volejbalové zápasy se odehrávali od sobotního 
rána a k finálovým bojům se družstva 
propracovala v neděli kolem poledne. 
  Diváci mohly vidět skoro padesát zápasů, které 
byli na výborné úrovni plné bojovnosti a 
mistrovství. 
   Po sobotních bojích byl večerní program jak pro 
hráče, tak pro trenéry v hotelu Peliny, kde také 
převážná část ze stopadesáti účastníků spala. 
    Vynikající akci, hráče, hráčky a pořadatele 
v čele s Lubomírem Vašinou jako ředitelem 
turnaje a Martinem Knížkem a Miroslavem 
Doušou jako pořadatelem  na kterých byla 
pořadatelská tíha největší, přišli pozdravit 
nejvyšší představitelé jak ČOS - předseda odboru 
sportu p.Ulrych, místopředseda odboru sportu 
p.Syrový, místopředseda VK ČOS p.Douša, tak 
zástupci ČVS místopředseda p.Kopecký, člen 
správní rady p. Janík a předseda KV ČVS 
p.Paleček. I toto složení ukázalo jak významnou 
akcí toto mistrovství bylo.  
   Na závěr pořadatelé v čele se starostou nového 
Sokola p. Vašinou sklidili velké uznání a 
poděkování za bezproblémový průběh a 
bezchybnou organizaci 
 

Super víkend pro třebovské volejbalisty 
v soutěžích ČVS 

   Muži i junioři po vánoční přestávce a poctivých 
trénincích nastoupili tento víkend k prvním 
novoročním mistrovským zápasům a ve všech 
zvítězili a ztratili pouze 3 sety. 
   Muži zvítězili na půdě stále se lepšícího Liberce 
2x 3:0 a junioři vstoupili úspěšně do bojů o 
extraligu v domácím prostředí s Brnem-
Šlapanicemi po vynikajícím výkonu 3:1 a 3:2. 
 

Vítězná volejbalová vlna pokračuje i pod 
novou značkou - SOKOL Česká Třebová II. 

V uplynulém víkendu se volejbalová druhá liga 
přehoupla do své jarní poloviny. Los zavedl 
Družstvo Třebovského sokola II na podještědskou 
palubovku do haly Lokomotivy Liberec. 
Liberec během soutěžního ročníku „přezbrojil“ a 
po rozpačitých začátcích stoupá tabulkou, pod 
taktovkou nových posil, stále vzhůru. Naopak 
Třebovákum do duelu chyběli zraněný Pohanka a 
Pávek. „Myslím, že máme natrénováno. Dost 
jsme toho udělali během ligové přestávky. 
Zapracovali jsme na hře v poli a taky na útoku. 
Liberec má silný kádr, ale my chceme postoupit, 
takže musíme vyhrávat!“ zhodnotil situaci před 
utkáním univerzál Honskus, který musel odehrát 
oba zápasy na postu smečaře, a svojí roli zvládl 
perfektně.   
 
Hned z úvodních výměn utkání bylo zřejmé o jak 
vyrovnaný duel půjde. Už sám první set byl  

nesmírně napínavou bitvou o každý bod. Skóre, 
díky bezchybnému ztrátování obou družstev, 
narůstalo velice rovnoměrně a blížila se 
dramatická koncovka. Hráčům na obou stranách 
sítě bylo jasné jak důležité je uspět hned v první 
koncovce zápasu, která jedno z družstev posune 
blíže ke kýženému vítězství a zajistí psychické 
uklidnění. Na straně domácí lokomotivy na útoku 
dominoval Matoška, který dříve oblékal 
reprezentační dres a dres extraligové Příbrami. 
Třebováci odpovídali v koncovkách neomylným 
útokem smečařů Halvy a Honskuse. Obě družstva 
musela odvrátit několik setbolů, ale byli to 
nakonec třebováci, kteří získáním třicátého bodu 
strhli vítězství dramatické sady na svojí stranu.  
Druhý set se nesl v podobném duchu a 
především díky Vašinovi na liberu se nám 
podařilo skvěle odpřihrávat tvrdý smečovaný 
servis domácích. I při obraně v poli byla k vidění 
spousta pěkných volejbalových momentů, což 
bylo odměnou našemu družstvu za zvýšenou 
tréninkovou intenzitu během vánoční ligové 
přestávky. Opět nestačilo obvyklých pětadvacet 
bodu a sada se musela nastavovat. Prvním kdo 
získal dva body v řadě byli zase šťastnější 
třebováci.  
Ani třetí set nedali liberečtí zadarmo a prali se o 
každý bod až do úplného konce. Koncovku jsme 
opět nejtěsnějším možným rozdílem vyhráli 
především díky bezvadné spolupráci zkušených 
matadorů našeho mančaftu nahrávače Buchty a 
na středu sítě úřadujícímu Žáčkovi. 
Tento zápas byl zároveň nelehkou premiérou v A-
týmu pro odchovance třebovské juniorky Martina 
Hrdinu, který svým výkonem na bloku ukázal že 
si místo v kádru plně zaslouží.  
K odvetnému zápasu nastoupili oba celky v lehce 
pozměněných sestavách. Třebováky posílil blokař 
Pávek, kterému vypršel disciplinární trest. A 
posílení to bylo hodnotné. Výsledky setů byly 
opět velice těsné, ale naši borci nezaváhali ani 
jednou. 
Vstup do jarní části sezony nemohl dopadnout 
lépe. Šest takto zvládnutých koncovek jasně 
vypovídá o kvalitách našeho týmu. Příští týden 
nás na domácí palubovce, ZŠ Nádražní, čeká 
soupeř z Hronova. Slovy: „To by měly být zase 
dvě výhry.“ zve diváky na sobotní představení 
druhý nahrávač A-týmu Jan Kašpar.  
 
Ve výsledcích: 
Lokomotiva Liberec I  : Sokol Č. Třebová II 

 0:3 (-28,-24,-23) 
Lokomotiva Liberec I  : Sokol Č. Třebová II  

 0:3 (-20,-23,-21) 
Sestava Sokola Česká Třebová II: Buchta, 
Kašpar, Halva, Honskus, Žáček, Pávek, Hrdina, 
Vašina, Schwarzbach. 
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Českotřebovští volejbalový junioři zahájili 
boje o postup o extraligu dvěma vítězstvími 
 
Junioři postoupili ze základní skupiny 1.ligy 
volejbalu do jedné ze dvou skupin, ve kterých se 
rozhoduje o účastnících baráže o postup do 
volejbalové extraligy juniorů pro příští rok. V této 
skupině jsou s našimi juniory ještě družstva 
Havlíčkova Brodu, Opavy a Brna-Šlapanic, které 
byly prvním soupeřem v této skupině na domácí 
půdě. Obě družstva předvedla volejbal na 
špičkové juniorské úrovni, který se musel 
divákům líbit. 
 

Sokol Česká Třebová – Sokol Brno- Šlapanice             
3 : 1      (18,25,-27,20)    99 min. 

  Již při rozcvičování bylo jasné, že do Třebové 
přijel soupeř, kterého porazit bude znamenat 
zodpovědný přístup k zápasu a výkon na 
hranicích svých možností. A přesně tak naši 
junioři zahájili toto utkání a vydřeli první dva 
sety. Ve třetím se karta začala pomalu obracet ve 
prospěch hostí i když koncovka setu byla opět 
vyrovnaná, šťastnější byli hosté. Čtvrtý set začal 
opět pod taktovkou hostů, ale naši junioři 
dokázali vývoj setu obrátit, dotáhnout ho do 
vítězného konce a tím vyhrát i první utkání. 
 

Sokol Česká Třebová – Sokol Brno- Šlapanice            
3 : 2     (-21,-19,24,23,14)  105 min. 

  Před druhým zápasem kladli trenéři svým 
svěřencům na srdce bojovnost a opět maximální 
výkon celého družstva, ovšem opak byl pravdou. 
Hráči začali ležérně „na půl plynu“ a mysleli si, že 
vítězství jim spadne do klína samo. V tomto 
duchu se odvíjely celé dva sety a polovina 
třetího. Tady si hráči začali uvědomovat, že tento 
výkon na vítězství nebude stačit a doslova tento 
set vydřeli. Ve stejném bojovném duchu vyhráli i 
čtvrtý a zápas končil v pátem, zkráceném setu. 
Ten jsme nezačali šťastně, brzy prohrávali až o tři 
body, ale při střídání stran jsme již o bod vedli, 
ale opět vedení ztratili. Velkou bojovností se 
nakonec podařilo i tento set vyhrát a dotáhnout 
do vítězného konce i druhé utkání. 
Těžko někoho ve družstvu vyzdvihovat, celé 
družstvo hrálo volejbal na hranici svých 
možností, s obětavým přístupem, žádný balon 
nebyl ztracený. Snad jenom první dva sety ve 
druhém utkání nebyly odehrány s maximální vůlí 
po vítězství. Tyto dva sety by měly sloužit 
k poznání, jakým způsobem se má hrát vrcholový 
volejbal. 
 
Hráli a střídali: 
Matěj Chládek, Matouš Krpata, Ondřej a 
Michal Knížkovi, Ondřej Němec, Tomáš 
Tesař, 

Kamil Tichý a Tomáš Plesník 
 

 T.J.SOKOL NASAVRKY 
 
Dne 16.ledna 2009 ve věku 60 let navždy opustil 
Sokolskou jednotu její dlouholetý člen bratr 
Jaroslav Blažek, který působil nejprve jako 
cvičitel turistiky a podílel se významně na 
přípravě a organizaci krásných turistických akcí 
nejen pro členy Sokola, ale i pro širokou 
veřejnost. Mnoho let byl vedoucím závodní 
kanceláře při silničním běhu „Cena Nasavrk“ a 
dětského běhu „Malá cena“. Po roce 1990, kdy 
se sokolská jednota v Nasavrkách opět přihlásila 
k ČOS, byl místostarostou a vzdělavatelem 
jednoty. Ke stému výročí založení jednoty v r. 
2006 zpracoval její historii v Almanachu 
T.J.Sokol Nasavrky.  
 
Br.Jaroslav Blažek byl skromný, obětavý a 
pracovitý člen Sokola.  

Čest jeho památce! 
 

T.J.SOKOL HORNÍ JELENÍ  
 
V sobotu 17.ledna proběhlo u nás v tělocvičně 
zábavné výukové odpoledne  COUNTRY TANCŮ. 
Našimi lektorkami byly Kačka a Milča z T.J.Sokol 
Luže. Moc jim ještě jednou touto cestou 
děkujeme a chválíme za perfektně připravené 3 
hodiny naučné zábavy. 
Snažili jsme se zvládnout základní prvky 
klasického country : párové a vázané chůze , 
výměny, čtverylku i tance v kruhu.  Užili jsme si  
aktivní odpoledne plné dobré pohody a zábavy. 
Vše podtrhlo dobové oblečení některých účastnic. 
Páni, vlastnící alespoň pravý „kovbojský“ 
klobouk, také nezklamali . Pro ostatní pány a 
ženy , které si na pány chvilku zahrály, jsme měli 
v záloze klobouky ze sletové skladby Bossa Nova. 
Moc jim slušely.Doufáme , že během plesové 
sezóny , tato akce bude inspirací pro zúčastněné 
páry. Všem patří dík. 

 
Účastníci country tanců v Horním Jelení 
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T.J.SOKOL SLATIŇANY 
 

 
 

Dívčí taneční skupina IGNIS 
při T.J. Sokol Slatiňany vznikla v roce 2005 

a nyní má v hlavní juniorské a věkové kategorii 
 

 
 
40 členů. Trénuje v prostorách slatiňanské 
sokolovny a účastní se soutěží pod dvěma 
tanečními organizacemi – Svaz učitelů tance a 
Czech dance organization. Má za sebou 
úspěchy z celorepublikových kol v show 
formacích a parketových kompozicích. V minulém 
roce se umístili v celostátních soutěžích na 4. a 
5.místě a v regionální soutěži v Hradci Králové na 
prvním místě.  
 
Kromě soutěží můžete slatiňanské tanečnice vidět 
nejen na chrudimských maturitních plesech, ale i 
jiných společenských akcích. Do letošní plesové 
sezóny mají připravena vystoupení pro zpestření 
společenských programů. Nyní připravují další 
taneční choreografie pro soutěže roku 2009.  

 

   
   
 

 
 

 

 
1) V letošním roce se čeká snížení finančních 
příjmů pro Sokol (od ministerstva i Sazky) 
vlivem  ekonomické stagnace a finanční krize. 
Doporučujeme proto těm T.J., které budou 
letos   žádat o finanční dotaci z fondu  
Vzdělavatelského sboru ČOS, aby podali 
žádost obvyklou formou přes župu již v 1.  
čtvrtletí, nejlépe do konce února.      
I v normální situaci překračovaly žádosti o 
dotace cca 3x objem finančních prostředků, 
které měl VS pro tuto činnost k dispozici. 
Letos by mohl tento fond brzy „vyschnout“. 
  
 

 
2) Na zasedání VS bylo sděleno doporučení 
PV ČOS, aby se dle možností (v župách a 
v T.J.)  věnovala zvýšená propagace pro 
cvičení R+D a seniorů. (Jde o požadavek 
doby, pohybová aktivita seniorů je vzhledem 
ke stárnutí populace velmi žádoucí, o cvičení 
a kolektivních aktivitách malých dětí je 
všeobecně známo, že urychlují psychický a  
tělesný vývoj dítěte). Tato činnost Sokola je 
trvale oceňována a může mít vliv i na příliv 
dotací z ministerstva.  

                                  R.Adámek 
  

 

ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ 
 

V přílohách máte tiskopisy, které musí být 
vyplněny tak, jak jsou předkládány a nelze 
používat tiskopisy z let minulých. Vzhledem 
k tomu, že se veškerá data zpracovávají 
elektronicky, je nutné vyplňovat pouze platné 
formuláře pro určené období, rovněž i rodná 
čísla, která jsou předkládána v elektronické 
podobě, nemohou být zpracována v jiném tvaru 
nebo programu, než v tom, který je předepsán. 
Pokud by zpracovatelům údajů v jednotách 
nebylo cokoli jasné, obraťte se na župní 
kancelář, která vám dle svých možností ráda 
podá veškeré dostupné informace.  

 
  Věnujte velkou pozornost informacím, které  
poskytujeme v Župním zpravodaji – jsou pro 
jednoty důležité jak po stránce organizační, tak 
také po stránce finančního zabezpečení. 
Neradi vás obtěžujeme administrativou, 
nicméně se jedná o údaje, které musí jednoty 
poskytovat ze zákona, jinak není možné 
dosáhnout na dotace a příspěvky. 
    

I NADÁLE PLATÍ, 
že tento župní zpravodaj je informační materiál 
pro všechny jednoty Sokolské župy 

SLOVO VZDĚLAVATELE 
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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.   

 
 

 

   
  TABULKA ZÁVAZNÝCH TERMÍNŮ ROČNÍ UZÁVĚRKY ZA 2008 

   odevzdání statistických výkazů, účetních 
  a dalších dokladů bez jejichž dodržení není povolena
  výplata příspěvků a dotací tělocvičným jednotám
 

  Termín doručení

    na župu

1.  Registrace sportovních oddílů+Výkaz sport. činnosti oddílů  30.1.09 
2.  Statistický výkaz Odboru všestranosti 30.1.09
3.  Základní údaje, celkové s rod. čísly 13.3.09
4.  Statistické výkazy Vzdělavatelského sboru 13.3.09
5.  Účetní výkazy  13.3.09 
6.  Odebrání spolkových (členských) známek 31.3.09

   

7.  Jednoty, které podaly žádost  o grant    
  z Pardubického kraje, předloží kopii    
  žádosti na župu  30.1.09 

     

  Upozorňujeme:   
8.  Jednoty, kterých se to týká, předkládají
  vyúčtování daně z příjmu fyzických osob na  
  příslušný finanční úřad do   8.2.2009

 
  
 

 
 

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 12. února 2009. 
 
 
 

 



- 11 - 
 


