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Župní turnaj ve stolním tenise – Dolní Loučky – 29. 4. 
V sobotu 29. dubna jsme se sešli v pěk-

ném  prostředí  rekonstruované  Orlovny 
v Dolních  Loučkách  k třetímu  župnímu 
turnaji v letošním roce.

Pořadatelé z Jednoty Orla v Horních a 
Dolních Loučkách pro všechny účastníky 
připravili na čtyřech stolech pěkný turnaj, 
v jehož  průběhu  bylo  sehráno  6  zápasů 
v kategorii žáků a 72 zápasů v kategorii 

dospělých.
V kategorii  žáků  bylo  přihlášeno  7 

účastníků,  k vlastnímu  turnaji  se  však 
dostavili pouze 3 účastníci – dva z Jimra-
mova a jeden z Bystřice nad Pernštejnem 
(ostatní žáci z Bystřice nedojeli).

V turnaji  hraném  každý  s každým  2x 
nakonec o vítězi rozhodoval pouze poměr 
setů.

Konečné pořadí – kategorie žáci:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov 3body 11 : 4
2. Bradáčová Zuzana Orel Jimramov 3 body 10 : 6
3. Kadlec Ivo Orel Bystřice nad Pern. 0 bodů  1 : 12

V kategorii dospělých bylo 19 účastní-
ků  (jednoty  Bystřice  nad  Pernštejnem, 
Dolní  Loučky, Jimramov a Nové Město 
na  Moravě)  rozděleno  do  3  skupin. 
Z každé skupiny postoupili 4 nejlepší do 
další  části  turnaje,  která  se  hrála  systé-
mem na dvě porážky.

I v tomto třetím župním turnaji letošní-
ho roku nenašel Jiří Pustina (Orel Nové 
Město  na  Moravě)  přemožitele.  Druhé 
místo obsadil již 70-ti letý Ladislav Zítka 
(Orel  Bystřice  nad  Pernštejnem)  a  třetí 
byl  nejlepší  domácí  účastník  –  Martin 
Mašek.

Domácí stolní tenisté sice nedosáhli na 
vítězství, ale mezi dvanáct nejlepších se 
kromě domácích dostali již pouze, vítěz 
Jiří Pustina, druhý Zítka Ladislav a 9-12. 
Pavel Šikula st. a Marek Miko.

Mezi  nepostupujícími  ze  skupin 
skončili  například  Jiří  Kula  (Orel  Nové 
Město  na  Moravě),  Zítka  Jan  (Orel 
Bystřice nad Pernštejnem, druhý v závě-
rečném  župním  turnaji  loňského  roku 
v Bystřici nad Pernštejnem) i další účast-
níci  z  Jimramova  (Šikulová  Markéta  - 
druhá v župním turnaji v Čebíně) a Šiku-
la Pavel ml.

Konečné pořadí – kategorie muži:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
2. Zítka Ladislav Orel Bystřice nad Pernštejnem
3. Mašek Martin Orel Dolní a Horní Loučky
4. Válek Radek Orel Dolní a Horní Loučky
5. - 6. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
 Salák Ivan Orel Dolní a Horní Loučky
7. - 8. Pololáník Jan Orel Dolní a Horní Loučky
 Sokol Jiří Orel Dolní a Horní Loučky
9. - 12. Šikula Pavel st. Orel Jimramov

Plánka Ladislav Bystřice nad Pernštejnem (nečlen)
Miko Marek Orel Nové Město na Moravě
Halouzka Zdeněk Orel Dolní a Horní Loučky
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Zhodnocení stolního tenisu v župě za jarní sezonu:
V průběhu prvního pololetí 2006 uspo-

řádala naše župa 3 župní turnaje – Jimra-
mov, Rovné, Dolní Loučky. Turnaje byly 
otevřené a účast  byla poměrně vysoká : 
žáci  -17  v Jimramově,  7  v Rovném a  3 
v Dolních Loučkách. U mužů – 21 v Jim-
ramově,  20  v Rovném  a  19  v  Dolních 
Loučkách. Do turnajů se zapojili Orlové 
z  Bystřice  n.P.,  Čebína,  Dolních  a  H. 
Louček, Lomnice, Nového Města na Mo-
ravě, Rovného, Jimramova a další zájem-

ci mimo orelské jednoty. Alespoň jedno-
ho turnaje se zúčastnilo 19 dětí a 33 star-
ších 15-ti let.

Turnaje měly vyšší sportovní i organi-
zační  úroveň  a  proto  patří  poděkování 
všem, kteří je zabezpečili.

Po přestěhování Mgr. Těžkého z Jimra-
mova  je  v župě  nejlepším  stolním  te-
nistou  Jiří  Pustina  z Jednoty  Orla  Nové 
Město na Moravě, který vyhrál  všechny 
tři turnaje. 

Žáci - pořadí za 3 turnaje:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov 80 100 100 280
2. Bradáčová Zuzana Orel Jimramov 50 80 80 210
3. Bradáčová Alžběta Orel Jimramov 60 60 120
4. Žák Michal Orel Jimramov 100   100
5. Suchý Lukáš Orel Bystřice nad Pern. 25 40  65
6. Plánka Roman Bystřice nad Pern. (nečlen) 10 50  60
7. Kadlec Ivo Orel Bystřice nad Pern.   60 60
8. Hrubeš David Orel Bystřice nad Pern. 10 45  55
9. Bradáčová Magda Orel Jimramov 45   45
10. Bartoň Jiří Jimramov 45   45

Muži - pořadí za 3 turnaje:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Mor. 100 100 100 300
2. Pololáník Karel Orel Dolní a H. Loučky 60 60 45 165
3. Mašek Martin Orel Dolní a H. Loučky 35 45 60 140
4. Zítka Ladislav Orel Bystřice nad Pern.  50 80 130
5. Bradáč Jaroslav Kundratice 35 80  115
6. Balabán Jaroslav Albrechtice 80 80
7. Pololáník Jan Orel Dolní a H. Loučky 10 25 35 70
8. Šikula Pavel st. Orel Jimramov 25 15 25 65
9. Basovník Martin Orel Jimramov 10 45  55
10. Kula Jiří Orel Nové Město na Mor. 45  10 55
11. Válek Radek Orel Dolní a H. Loučky   50 50
12. Svoboda Jiří Orel Nové Město na Mor. 50 50
13. Mašek Jan Orel Dolní a H. Loučky  35 10 45
14. Salák Ivan Orel Dolní a H. Loučky   45 45
15. Suchý Dan Orel Nové Město na Mor. 45   45
16. Plánka Bystřice nad Pern. (nečlen)  15 25 40
17. Šikulová Markéta Orel Jimramov 25 15 0 40
18. Zítka Lukáš Orel Bystřice nad Pern. 0 35 0 35
19. Sokol Jiří Orel Dolní a H. Loučky   35 35
20. Zítka Jan Orel Bystřice nad Pern. 25  10 35
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20. května - Den sportu pro všechny v Jimramově

Den  sportu  se  vydařil.  V  sobotu  20. 
května během odpoledne  se  sportovních 
aktivit zúčastnilo více než 50 účastníků, 
především z řad dětí a mládeže, ale přišli 
i rodiče s malými dětmi.

Soutěžilo  se  v  7  disciplínách  fotbalo-
vých dovedností,  závodilo  se  v běhu na 
50m i ve skoku do dálky. Celkem 26 dětí 
se  zúčastnilo alespoň některé z disciplín 
z fotbalových  dovedností  a  kolem  20 
účastníků si změřilo síly v běhu na 50m a 
ve  skoku  do  dálky.  Ti  nejmenší  si  vy-
zkoušeli  své  umění  v hodu  do  koše  či 
střelbu na branku. Závěrem se uskutečni-
lo fotbalové utkání i zajímavé klání v pe-
tanque. Všichni účastníci  byli  odměněni 
sladkostmi,  ti  nejlepší  fotbalovým  mí-
čem, stopkami či cyklistickou přilbou.

Pavel Šikula
Dovednosti – starší (1992 – 1995)
1. David Procházka 1992 460 b.
2. Krištof Vraspír 1995 360 b.
3. Radek Nykl 1995 331 b.
4. Roman Konvalinka 1995 300 b.
5. Patrik Váchal 1993 198 b.
Dovednosti – žákyně
1. Magdaléna Bradáčová 1993. 416 b.
2. Klára Bradáčová 1996 375 b.

Dovednosti – mladší (1996 a mladší)
1. Jiří Bartoň 1997 420 b.
2. Filip Raasch 1996 374 b.
3. František Vrátný 1997 373 b.
4. Petr Bartoň 1998 370 b.
5. Mirek Nykl 1997 340 b.
6. Jan Homolka 1999 317 b.
7. Dan Procházka 1997 186 b.
8. Sam Haberced 1999 112 b.
9. Tim Raasch 2000 50 b.
Skok do dálky
1. David Procházka 1992 377 cm
2. Patrik Váchal 1993 360 cm
3. Filip Raasch 1996 350 cm
4. Alžběta Bradáčová 1992 347 cm
5. Radek Nykl 1995 325 cm
6. Mirek Nykl 1997 315 cm
7. Magdaléna Bradáčová 1993 310 cm
8. Jiří Bartoň 1997 304 cm
Běh na 50 m
1. Jan Halačka 1989 7:69 s
2. Patrik Váchal 1993 7:84 s
3. Jiří Liškutín 1991 8:28 s
4. Alžběta Bradáčová 1992 8:41 s
5. Pavel Šikula 1961 8:63 s
6. Markéta Šikulová 1990 8:91 s
7. Radek Nykl 1995 8:99 s
8. Mirek Nykl 1997 9:19 s

- 4 -



20. května - Den sportu pro všechny – Bystřice n. Per.

Den sportu pořádaný orelskou jednotou 
v Bystřici  n.P.  za  podpory  MO  KDU-
ČSL byl organizačně rozčleněn do dvou 
částí.  V první,  dopolední  od  10  do  13 
hod.  byl  veřejnosti  umožněn  zdarma 
vstup  do  sportovních  prostor  Sportovní 
haly v Bystřici nad Pernštejnem. Dospě-
lým a dětem se po celé tři hodiny nabízel 
k dispozici  bazén,  horolezecká  stěna 
s odbornými  instruktory,  dále  kuželky, 
kulečník, bowling a squash.

Každou  hodinu  probíhalo  losování  o 
věcné ceny pro dospělé a zvlášť pro děti, 
při odchodu každý účastník tohoto spor-
tovního  dne  obdržel  upomínkové  před-
měty. Věcné ceny pro losování i upomín-
kové  předměty  poskytla  organizace 
KDU-ČSL.

Odpolední část  dne od 14 do 16 hod. 
byla  zaměřena  na  nejrůznější  soutěže, 
které  probíhaly  venku  na  orelském fot-
balovém hřišti. Děti překonávaly na deví-
ti  stanovištích  nejrůznější  překážky  a 
soutěžily ve zručnosti a dovednosti. Proto 
také odpolední část byla i  náročnější po 
stránce  organizátorské.  Ke  spokojenosti 
dětí, které absolvovaly všechna stanoviš-
tě,  přispěla  opět  sladká  či  jiná  věcná 
odměna. Dopolední část dne byla z větší 
části  finančně  zajištěna  z příspěvku 
Ústředí  Orla,  odpolední  pak  zajistila 

orelská  jednota  z vlastních  zdrojů,  kdy 
byly zakoupeny nutné sportovní potřeby, 
neboť  jednota  takovouto  akci  pořádala 
poprvé po delší době a nebyla tak dosta-
tečně vybavena. 

Ohlas z řad veřejnosti a především ro-
dičů dětí byl velice kladný. Vždyť již jen 
ta  příležitost,  být  až  po  tři  hodiny  ve 
Sportovní hale a podle vlastního výběru a 
uvážení  využít  si  zdarma  a  do  libosti 
všech sportovních možností, lákala sama 
o sobě. Děti si nejvíce oblíbily horolezec-
kou  stěnu,  kterou  zdolávaly  s mrštností 
sobě vlastní, šplhaly po stěně doslova jak 
malé „veverky.“ A odpoledne zase nap-
rosto uspokojilo přirozenou soutěživost a 
hravost dětí.  Nechyběla ani zábava, kte-
rou připravily děti samy sobě při plnění 
úkolů.

Úspěšnost  akce  vedla  představitele 
orelské jednoty k rozhodnutí, opakovat ji 
v této či pozměněné podobě každoročně.

Kučerová M.
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20. května - Den sportu pro všechny – Nové Město
V sobotu 20. května uspořádala jednota 

Orla  Nové  Město  na  Moravě  v  rámci 
celostátního Dne sportu pro všechny sou-
těž žáků ve fotbalových dovednostech. V 
sedmi disciplínách kluci předváděli svoje 
umění například ve vedení míče, slalomu 
s míčem, nájezdech a střelách na branku 
a  tappingu.  Soutěžící  byli  rozděleni  do 
dvou věkových kategorií, ze kterých pak 
první dva postoupili  do finálového kola, 
které se konalo 6. července na Velehradě 
v  rámci  dnů  Dobré  vůle  a  nad  nímž 
převzal záštitu Antonín Panenka.

Josef Kuchta
Kategorie mladší (6-10 let)

1. Vojtěch Janů, 506 bodů
2. Václav Janů, 466 bodů

Kategorie starší (11-14 let)
1. Pavel Běhounek, 692 bodů
2. Jakub Rovenský, 639 bodů

20. května – Sportovní odpoledne pro rodiny
V sobotu odpoledne uspořádala jednota 

orla  společně s mládeží  farnosti  v míst-
ním parku sportovní odpoledne pro rodi-
če s dětmi plné netradičních disciplín a 
sladkých odměn.

Během odpoledne  si  přišlo  zasoutěžit 
přibližně 40 rodičů s dětmi. Na začátku 
obdrželi  soutěžící  kartičku  a  pak  už  je 
čekala  jednotlivá  stanoviště.  Po  splnění 
úkolu následovala sladká odměna a nako-
nec i pro smolaře se něco našlo.

Na jednom stanovišti soutěžící chytali 
dřevěné  ryby  prutem,  na  dalším  pak 
skákali  v  pytli,  také  prolézali  tunel  na 
čas,  hádali  schované  předměty,  nosili 
míček na obrovské ruce, obalovali tatínka 
novinami a měli dokonce s krabičkou od 
sirek na nose ujít slalomovou dráhu.

Díky netradičním disciplínám a letnímu 
počasí se soutěžní odpoledne vydařilo a 
snad se nám i podařilo založit tradici.

Poděkování patří všem, kteří pomáhali 
s organizací; zejména pak mládeži.

Vít Německý
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Fotbalový oddíl jednoty Bystřice nad Pernštejnem
Fotbalový oddíl žáků bystřické jednoty 

se  pomalu  formoval  od  podzimu  loň-
ského roku. Žáci se scházeli k tréninkům 
pravidelně v Orlovně a tělocvičně Spor-
tovní  haly,  neboť  Orlovna  nemá  stan-
dardní rozměry na míčové hry. V létě pak 
trénují  za vhodného počasí  na orelském 
hřišti.  Jakmile se trochu sehráli a vnikli 
do  pravidel  hry,  začali  toužit  po  hře 
s nějakým soupeřem. A to se stalo nepře-
konatelným problémem. V župě se totiž 
našel pouze jediný, věkově přibližně stej-
ný  oddíl  a  to  oddíl  jednoty  v Novém 
Městě na Moravě. Br. J. Čech se snažil 
navázat  kontakty  i  s jinými župami,  ale 
ani tam neuspěl. Vyhlašované kvalifikace 
se nekonaly, nebo nevyhlašovaly a finále 

(to poslední) bylo plánováno „dost z ru-
ky.“  A tak  se  oddíl  již  několikrát  střetl 
s oddílem jednoty Nového Města na Mo-
ravě  pouze  ve  vzájemných  přátelských 
utkáních.  Tato  utkání  pro  bystřické  no-
váčky nedopadla nikdy vítězně, ale ales-
poň  „neusnou  na  vavřínech“  a  snaha  o 
vítězství  je  přinutí  k usilovnějšímu  tré-
ninku a snaze o co nejlepší výkony. Kdy-
by se podařilo některé jednotě dát dohro-
mady žákovský oddíl ve fotbalu, budeme 
jen rádi, když se nám ozvou. Oddíl, než 
se odváží měřit si své síly ve finálových 
turnajích, potřeboval by nejdříve tréninky 
s více soupeři, kterých je bohužel v sou-
časnosti poskrovnu.

Kučerová M., jednota Bystřice n.P.

Florbalový oddíl jednoty Bystřice nad Pernštejnem
Florbalový  oddíl  žáků  bystřické 

jednoty je  podstatně mladší,  co do jeho 
vzniku, než oddíl fotbalový. Chlapci sami 
přišli  s iniciativou  a  tak orelská  jednota 
jim ráda a ochotně vyšla vstříc.

Pomalu jsou vybavováni ke hře, i když 
jednota stále disponuje pouze skromnými 
finančními prostředky, kterým v letošním 
roce vůbec nepomůže ani dotace MŠMT, 
která je tak nízká, že nestojí ani za to „pa-
pírování“ (obdoba asi  i  u  ostatních jed-
not, jen neznáme jejich skutečné potřeby) 
a  město  finančně  nepodporuje  vyba-
vování žádných sportovních organizací.

V bystřické  jednotě  se  florbal  mnoho 
nehrál a tak chybí kvalitní a hlavně bez-
pečné  vybavení.  Členové  oddílu  první 
měsíce trénovali základy hry pouze v Or-

lovně, po prázdninách si půjdou hru vy-
zkoušet několikrát do tělocvičny Sportov-
ní haly a potom by si rádi zahráli s něja-
kým soupeřem.

Průzkumové  tabulky  sportovních  ak-
tivit  jednot  naší  župy  však  mluví  jed-
noznačně,  což  znamená,  že  florbal 
kategorie  žáků  je  na  tom  stejně  jako 
fotbal a v župě je evidován pouze jeden 
oddíl a to opět v Novém Městě na Mora-
vě.

Stejná prosba jako u fotbalu, tak i zde 
je  směrována  do  jednot,  které  by  měly 
ještě  florbalový oddíl  žáků, aby se nám 
po prázdninách ozvaly.

Budeme rádi  spolupracovat a  setkávat 
se při společných turnajích.

Kučerová M., jednota Bystřice n. P.

5. června – Finálový turnaj ve florbale mužů
Florbalisté  Mořkova  (župa  Bauerova) 

zvítězili  ve  finále  florbalového  turnaje 
mužů, které se uskutečnilo 5.  června ve 
sportovní hale v Uherském Hradišti.  Ve 

finále  zdolali  florbalisti  Mořkova  své 
soupeře z jednoty Rovné (župa Metodě-
jova) až na nájezdy.

(převzato www.orel.cz)
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Amatérská florbalová liga – skupina E – Újezd u Brna
1. FK Rositze 7 21 29 40 52 62 72 83 92 104
2. Fbc Starý Lískovec 3 12 23 35 43 52 60 74 84 92
3. Psycho – Brno 0 7 21 24 33 40 53 61 71 79
4. Fbc Líšeň 7 11 16 25 26 29 37 44 53 60
5. Orel Bohunice B 12 14 17 24 34 39 40 41 44 48
6. Orel Nové Město na Moravě 5  13 16 19 22 28 32 35 39 42
7. Fbc Oltec Brno 0 3 6 7 1 18 21 23 25 30
8. Divoká prasata 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12

14. června – turnaj ve stolním tenise žáků
Závěrečný  turnaj  ve  stolním  tenisu 

uspořádal žákovský oddíl orelské jednoty 
v Bystřici nad Pernštejnem pro své hráče 
ve středu 14. června 2006. 

Kromě jednoho hráče  se  k závěrečné-
mu turnaji této sezóny sešli všichni čle-
nové,  včetně  nedávno  přijatých  hráčů. 
Sedmičlenné družstvo oddílu žáků stolní-
ho tenisu je pro bystřickou jednotu vel-
kým  úspěchem  ve  snažení  o  omlazení 
členské základny.  I  když svými výkony 
ještě nemohou konkurovat vyspělým jim-
ramovským hráčům, nutno ocenit alespoň 
jejich vytrvalost  a  snahu věnovat se  to-
muto ušlechtilému sportu.

Závěrečný turnaj byl současně rozlou-
čením s jejich dosavadní trenérkou, paní 
Alenou Soukalovou, která pro plnění ma-
teřských  povinností  se  nebude  moci  po 

prázdninách  již  věnovat  jejich  tréninku. 
Orelská  jednota  jí  děkuje  za  obětavost, 
vytrvalost  a  ochotu  se  orelské  mládeži, 
ještě vedle svých dalších povinností, vě-
novat. Přejeme jí hodně zdraví a radostí 
z očekávaného přírůstku do rodiny. 

Patronát  nad žákovským oddílem pře-
vezme oddíl mužů a bude s ním v trénin-
ku  pokračovat,  takže  bystřické  družstvo 
žákovského stolního tenisu by se mělo i 
nadále zúčastňovat připravovaných turna-
jů. Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. místo David Hrubeš
2. místo  Ivo Kadlec
3. místo  Lukáš Suchý
4. místo  Marin Suchý
5. místo  Zdeněk Hadrava
6.  místo  Libor Smejkal

17. června – turnaj KDU-ČSL – Velká Losenice
V  sobotu  17.  června  se  uskutečnil 

tradiční žákovský turnaj v malé kopané. 
Kluci  z  Nového  Města  si  v  základní 
skupině poradili  s Losenicí a Sázavou a 
ve finále se o první místo utkali s Herál-
cem. Přes nervózní začátek orlíci porazili 
Herálec 4:0 a zaslouženě vyhráli.  Navá-
zali tak na úspěchy v předchozích letech.

Konečné pořadí – mladší žáci:
1. Orel Nové Město na Moravě
2. Herálec
3. Sázava
4. FC Real Vepřová
5. FC Losenice
6. Modří – Losenice

Vít Německý
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