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Ústřední turnaj v malé kopané
1. července

Žďár nad Sázavou



Ústřední turnaj v malé kopané – Žďár nad Sázavou
Ústředního  turnaje,  který  se  konal  1. 

července, se v na hřištích 2. ZŠ ve Žďáře 
nad Sázavou zúčastnilo 14 orelských jed-
not, které bojovaly ve 3 skupinách. Tur-
naj zahájil generální sekretář Orla Ladis-
lav Kotík, ředitel turnaje Jaromír Dolan-
ský a žďárský jáhen Vladimír Lacina. 

Skupina A vyhráli loňští vítězové Vel-
ké  Němčice,  spolu  s  nimi  postupovaly 
Rakšice a Brno-Židenice. Skupina B pat-
řila Žatčanům, dále z ní postoupily Stě-
bořice  a  Staré  Město.  Skupina  C  měla 
pouze 4 členy a do dalších bojů se z ní 
kvalifikovaly týmy Ořechova a Silůvek. 

Čtvrfinálové boje byly velice vyrovna-
né a v případě Ořechova a Rakšic musely 
rozhodovat  pokutové  kopy,  kde  byly 
úspěšnější Rakšice. Velké Němčice pora-
zily také na pokutové kopy fotbalisty Sta-
rého  Města.  Stěbořice  si  poradily  se 
Silůvkami poměrem 2:1 a o 2 góly pora-
zily Žatčany fotbalisty Židenic. V semifi-
nále padl v řádném čase pouze jediný gól 
a to do sítě fotbalistů Rakšic, kteří pod-
lehly 0:1 Žatčanům, druhé semifinále se 
rozhodovalo  v  pokutových  kopech  a 
úspěšnější  byli  hráči  ze  severu  Moravy 
(Stěbořice), kteří tak vyřadili loňské vítě-
ze z Velkých Němčic. 

Finále  přineslo  opakování  souboje  ze 
skupiny B. První souboj mezi Žatčany a 
Stěbořicemi skončil  smírně 3:3 a  stejně 
tak i finále po 20 minutách hry skončilo 
poměrem 1:1. V penaltovém rozstřelu po-
tom v páté sérii rozhodli o svém vítězství 
hráči Stěbořic.

Z Metodějovy župy se turnaje zúčatnilo 
družstvo Nového Města na Moravě, které 
nepostoupilo ze základní skupiny.

www.orel.cz, doplněno

Fotbalový turnaj - Písečné
8. července 2006 se uskutečnil v Píseč-

ném druhý ročník fotbalového turnaje o 
Pohár předsedy okresní organizace KDU- 
ČSL. Turnaj se konal v kategoriích žáků 
do 12 a 15 let. V každé kategorii se turna-
je zúčastnila 4 družstva.

V obou kategoriích turnaje byla úspěš-
ná i družstva Jednoty Orla z Jimramova, 
která v nich obsadila velmi pěkná druhá 
místa.

Pavel Šikula
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Neckyáda, aneb závod v pašíkových neckách
Letošní neckyáda byla plánována na 5. 

srpna 2006. Vzhledem k nepřízni počasí 
jsme  ji  museli,  bohužel  přeložit  na  19. 
srpna a to proto, že v tomto termínu se 
konalo v okolí více akcí čímž byla pozna-
menána i účast na neckyádě. Byla o dost 
menší než jsme zvyklí.

Přesto  nakonec  usedlo  do  necek  12 
posádek: 3 v kategorii mladších a 9 v ka-
tegorii starších. Letošní ročník zazname-
nal hned dvě změny pravidel, které zcela 
jistě přispěly k dramatičnosti závodu.

První změnou bylo, že soutěžící již ne-
museli přelézat lano uprostřed dráhy, ale 
prolézali velkým kruhem.

Druhá,  daleko  záludnější  změna  byla 
ta, že když už se posádkám podařilo dojet 
až do cíle, museli pomocí pádla (koštěte) 
prasknout nafukovací balónek, který visel 
v cíli.

A tak se často stalo, že když rychlejší 
posádka dorazila do cíle bez úhony, trva-
lo jí mnohem déle, než balónek praskla.

V horším případě utopili  na této pos-

lední překážce plavidlo a tím také závod 
pro ně skončil.

V kategorii mladších nakonec zvítězili 
Luboš Král a Pavel Halouzka (z Čebína)
V kategorii starších Lenka Odehnalová a 
Jitka Šebestová (obě z Malhostovic). Iro-
nií je, že holkám se vůbec závodit nechtě-
lo a do závodu byly přihlášeny tak trochu 
proti své vůli.

Počasí nám přálo a prožili jsme pěkné 
sportovní odpoledne.

Tomáš Kříž, Orel jednota Čebín

Fotbalový turnaj KDU-ČSL „O pohár Jana Kasala“
V sobotu 26. srpna 2006 se uskutečnil 

v Herálci již 10. ročník fotbalového tur-
naje o pohár Jana Kasala.

Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, mezi 
nimiž nechybělo družstvo Orla z  Jimra-
mova.

Účastníci  byli  rozlosováni  do  dvou 
pětičlenných skupin, v nichž hrál každý s 
každým,  dvě  nejlepší  družstva  z  každé 
skupiny  postoupila  do  semifinálových 
bojů.  Naše  družstvo  po  slušných  výko-
nech obsadilo ve skupině třetí místo.

Pavel Šikula
Výsledky Jednoty Orla Jimramov:
Orel Jimramov – Macourov  1 : 1
Orel Jimramov – Cikhaj  0 : 2
Orel Jimramov – H Mont  1 : 5
Orel Jimramov – Radox Žďár 3 : 2
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Tábor 2006 – o poklad náčelníka Irokézů
Letošní tábor jsme prožili v indiánském 

duchu. Zemřel starý náčelník kmene Iro-
kézů a bylo potřeba najít někoho, kdo bu-
de vládnout po něm. Na začátku tábora, 
by však někdo jen asi s těží věřil, že no-
vým nástupcem nebude muž, ale žena, te-
dy náčelnice.

Ať se nám to líbí, nebo ne, stalo se tak. 
Novou náčelnicí se stala Zuzana Odehna-
lová, bojovnice rodu Rysů. Ti také našli 
drahocenný poklad,  který po  sobě  starý 
náčelník  zanechal.  Jejich  radost  byla 
veliká a zasloužená. Svůj úlovek střežili 
až  do  večerního  sněmu,  aby  se  s  ním 
mohli všem pochlubit.

Letos  poprvé  jsme  konečně  spali  ve 
vlastních  stanech  a  tee-pee.  Dokonce 
jsme  zakoupili  a  postavili  největší  tee-
pee, které stojí v ČR. V tomto 9-ti metro-
vém "mazlovi" se jednou za tři dny konal 
velký indiánský sněm. Společně jsme vy-
kouřili dýmku míru a odměnili bojovníky 

za  jejich  odvahu  v 
boji  a  dobré  skutky. 
Ty  špatné  jsme  pak 
trestali  u  mučednic-
kého kůlu. Nepřál bych to nikomu.

Navštívili jsme také mnoho zajímavých 
míst a zažili spoustu legrace. Naši mladí 
bojovníci  mohli  nechat  oči  na  krásných 
slečnách  z  Westernového  městečka 
Šiklův Mlýn a ti mladší zase našli nové 
lásky na diskotéce v nedalekém táboře na 
Podmitrově.  Ochutnali  jsme  jejich  kou-
zelné lektvary a za odměnu jsme s nimi 
vykouřili dýmku míru. Potom jsme chvíli 
poseděli  u  táboráku.  Závěrem  se  naši 
udatní  válečníci  pokusili  ukrást vlajku - 
bohužel  neuspěli.  Odvahu  všech  pro-
věřila nejen noční stezka odvahy, ale také 
společná noc, strávená v Trenckově rokli. 

Počasí nám přálo a tábor se vydařil. Já 
osobně už se moc těším na ten další. 

Tomáš Kříž, Orel jednota Čebín

Hudebně dramatický oddíl bystřické jednoty
Nejenom sportem žije bystřická orelská 

jednota. Vedle sportovních oddílů již ně-
kolik let v organizaci úspěšně pracuje ta-
ké hudebně dramatický oddíl dětí a mlá-
deže  pod  vedením  ses.  Jitky  Čechové. 
Oddíl  se  vyznačuje  širokou  paletou 
činností,  a  to  vedle  hudebních  a  dra-
matických  vystoupení  se  věnuje  také 
loutkoherectví,  které  pomalu  oživuje  v 
jeho  dřívější  tradici,  pouze  s  tím rozdí-
lem, že loutkoherci jsou děti,  které uvá-
dějí představení opět pro děti.

 ŽIVÝ BETLÉM – bylo poslední veřej-
né vystoupení tohoto oddílu dětí a mláde-
že v roce 2005. Veřejné provedení vánoč-
ní  scénky s podobnou tématikou si  nej-
mladší členové tohoto oddílu vyzkoušeli 
již na závěr roku 2004 představením „Jak 
to bylo v Betlémě.“ 

Jejich činnost potom pokračovala prů-
běžně po celý rok 2005. Těšili se na jarní 
vynášení  smrtky,  které  ovšem překazilo 
chladné  a  nevlídné  počasí  a  k  tomu se 
přidalo ještě nachlazení většiny členů od-
dílu.  O to  víc  si  to  užili  letos,  kdy jim 
přálo počasí a v potoku bylo plné koryto 
vody. Nic jim ovšem nezabránilo v akti-
vitě  v  jednu březnovou neděli  loňského 
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roku,  kdy  uspořádali  veřejnou  znalostní 
soutěž  na  náměstí,  týkající  se  zdejších 
historických  památek,  kterou  zpestřili 
soutěžemi  v  dovednostech  a  zručnosti. 
Všem účastníkům za odměnu, vedle slad-
kostí, byla umožněna prohlídka zvonů ve 
věžích  kostela  sv.  Vavřince  s  krásným 
výhledem na město.

O  loňské  5.  neděli  velikonoční  před-
vedli  nastudovanou  scénku  „V  zahradě 
Josefa z Arimatie,“ vážící se k velikonoč-
ní době a to k období vzkříšení Krista. Na 
Den matek,  2.  květnovou neděli,  věnují 
každoročně všem maminkám i babičkám 
hudební písničkové pásmo,  při  němž se 
poprvé  vloni  představili  také  ve  svých 
nových  krojích.  Kroje  byly  pořízeny  v 
roce 2004 z příspěvku z grantu města.

Měsíc červen, opět loňského roku, pro 
nejmladší  členy  znamenal  totiž  první 
loutkové vystoupení před veřejností. Ně-
kolikaměsíční zkoušení vlastního literár-
ního dílka „O Madlence“ završili úspěš-
ným předvedením této pohádky. 

Červenec je měsíc začínající Cyrilome-
todějskou poutí na Vítochově. Již poně-
kolikáté orelská mládež bystřické jednoty 
zde,  ve  Vítochovském kostelíku,  vystu-
puje  s  tematicky  k  tomuto  památnému 
místu se vážící scénkou. V roce 2005 to 
bylo  představení  s  názvem  „Křest  sv. 
Ludmily,“ letos „Velehradští žáci.“ 

Protože scénku na Vítochov v r. 2005 
nastudovali nejmladší členové oddílu, tak 
na  ty  starší  přišla  řada  na  svátek  sv. 

Vavřince. Ztvárnili postavy a děj, kdy byl 
sv. Vavřinec, římský jáhen, za svoji víru 
a  svůj  postoj  k  církvi  a  církevnímu 
majetku, kdy za největší  poklady církve 
považoval chudé a nemocné, odsouzen k 
mučednické  smrti.  Jeho  názor  byl  totiž 
považován za výsměch a největší urážku 
úřadů.

Na měsíc listopad 2005 si mladí lout-
koherci připravili druhé loutkové předsta-
vení  toho roku.  Volně  zpracovanou po-
věst „Malovaný stůl“ od spisovatelky He-
leny Lisické shlédlo několik desítek dos-
pělých diváků společně se svými dětmi.

Vrcholem a současně závěrem sezóny 
2005 pro hudebně dramatický oddíl bylo 
společné vystoupení dětí,  mládeže, ale i 
dospělých  členů  oddílu  v  prosincovém 
„Živém  Betlémě.“  Výjev  z  období 
zvěstování a narození Ježíše byl doprová-
zen,  jak  ostatně  i  většina  ostatních scé-
nek, hudebním doprovodem a zpěvy dětí. 
Mezi  ztvárněnými  postavami  nechyběl 
anděl,  Panna Maria,  sv.  Josef,  pastýři  a 
především  malé  Jezulátko  v  jesličkách. 
Vystoupení,  podmalovanému  vánočním 
časem a atmosférou nejkrásnějších dnů v 
roce, přihlíželo i přes nepříjemné chladné 
počasí,  velké  množství  diváků  včetně 
malých dětí.

Hlavní  podíl  na  činnosti  a  úspěších 
tohoto oddílu patří v první řadě ses. Jitce 
Čechové.  Oddíl  pracuje  současně  i  ve 
spolupráci  s  farností,  proto  náš  dík 
stejným  dílem  patří  rovněž  panu  faráři 
Karlu  Rozehnalovi  za  jeho  pochopení, 
vstřícnost a trpělivost. 

Rok 2006 oddíl zahájil opět pilnou pří-
pravou,  a  to  loutkového  představení,  v 
němž děti hrají dětem. V krátké hře „Pou-
stevníkovo pokušení“ se tentokrát pravi-
delným divákům představily některé no-
vé postavičky loutek. Oddíl má za sebou 
mnohá veřejná vystoupení letošního roku 
a již je opět v pilné přípravě na další své 
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plánované akce.  Pravidelně se opakující 
výročí a svátky jako je Den matek, veli-
konoce, vítání jara, vánoce, pouť na Víto-
chově apod. byly letos doplněny o hudeb-
ní  vystoupení  na župním sjezdu,  dále  o 
veřejné hudební vystoupení při slavnost-
ním napuštění bystřické kašny na náměstí 
a  o  loutkové  představení  při  nedvědic-

kých  „Slavnostech  pernštejnského  pan-
ství.“

V  letošním roce  byly  z  grantu  města 
členům oddílu pořízeny nové kostýmy a 
zakoupen materiál na další vybavení to-
hoto oddílu pro jeho činnost včetně oble-
čení loutek.

Kučerová M.

Turistický oddíl jednoty Bystřice nad Pernštejnem

Tak, ještě jeden turistický výlet, a pro 
letošní rok splněno. V pořadí šestým tu-
ristickým  pochodem,  7.  října  2006, 
uzavře  bystřická  jednota  plán  letošních 
turistických  výletů.  Dva  výlety  byly 
organizovány pod hlavičkou župy a čtyři 
zbývající  pořádala  samotná  jednota 
Bystřice n. P. I přes to, že pozvánky byly 
vždy zasílány do všech jednot, zájem byl 
pramalý. Pouze na jediný, župní výlet, a 
to na rozhledny v Tišnově a Čebíně, při-
jeli  pouze tři  účastníci  z  jednoty Jimra-
mov.  Účast  byla  tedy  pouze  na  byst-
řických. Průměrný počet turistů na jeden 
výlet se pohyboval na 12 účastnících, ne-
jenom  z  bystřické  jednoty,  ale  vždy  se 
přidal také někdo z veřejnosti, neboť tyto 
akce byly otevřené.

Byly  to  vydařené  výlety,  na  které  v 
myslích  všech  účastníků  zůstanou  na 
dlouhou dobu pěkné vzpomínky. Starosta 
orelské jednoty v Bystřici n. P. a součas-
ně  vedoucí  jejího  turistického  oddílu  je 
zkušeným a  zasvěceným průvodcem po 
turistických  stezkách  širokého  okolí. 

Každá  vycházka  je  vždy  připravena  s 
pečlivostí  jemu vlastní  a  nezklame žád-
ného milovníka přírody a jejich krás.

Turistický oddíl orelské jednoty v Bys-
třici n. P., po několikaleté odmlce, obno-
vil  v  loňském  roce  dvěma  výlety  opět 
svoji  činnost  a  navázal  tak  na  pěknou 
tradici svých zakládajících členů. Pohyb 
v přírodě má, v mnoha směrech, blaho-
dárný vliv na lidské zdraví a tak se turis-
tické výlety od letošního roku již konají s 
měsíční pravidelností.

Orelská jednota měla pro letošní rok v 
plánu zorganizovat celkem 6 celodenních 
turistických  výletů  do  nejrůznějších  ob-
lastí Vysočiny. Výlety se uskutečňují do 
blízkého i vzdálenějšího okolí, trasy nej-
sou náročné, maximálně do 15 km, v ně-
kterých případech, při větších vzdálenos-
tech, kombinované s vlakovou či autobu-
sovou dopravou a snadno je zdolávají jak 
senioři, tak také děti.

Vždy  jsme  rádi  mezi  sebou  přivítali 
každého  nového  zájemce,  který  miluje 
rovněž  toulky  krásnou  přírodou a  který 
vedle  sportu  má  rád  i  zdravý  pohyb  v 
přírodě  a  kromě  toho  také  společnost 
takovýchto lidí.

Orelská jednota pro členy svého turis-
tického oddílu pořídila jednotná trička na 
nichž je  logo organizace a  název jejího 
sídla (Bystřice n. P.).

Již  nyní  zveme  všechny  na  výlet 
probouzející se jarní přírodou roku 2007.

Kučerová M.
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Střípky z historie župy
Pramálo víme, troufám si říci, že téměř 

nic,  z historických začátků činnosti  jed-
not naší župy. Proto na základě článků z 
časopisu  „Orel,  Ústředního  listu  Česko-
slovenského Orelstva“ z let 1918 – 1941, 
později „Orel, Ústředního listu Orelstva“ 
(od  r.  1939),  vnikneme  trochu  „pod 
pokličku“ této době a přiblížíme si  nej-
aktivnější  jednoty župy a  to  díky jejich 
aktivním dopisovatelům. Bohužel, sbírka 
časopisů  není  kompletní  a  kromě  toho 
většina jednot se moc neprezentovala na 
stránkách tohoto orelského listu. Ale i ta 
trocha „útržků“ z této doby nám postačí k 
získání povšechných informací. Uváděné 
články zde budou doslovně přepsány.
OREL, číslo 1., rok 1920

„Rozsochy. Po pětiletém spánku váleč-
ném probouzíme se i my konečně k živo-
tu. Práce naše jest sice spojena s různými 
obtížemi, zvlášť proto, že nejčinnější čle-
nové předváleční ve válce padli. Přes to  
však jdeme nadějně vpřed. Na svátek sv.  
Tří  králů  konala  se  řádná  ustavující  
schůze Jednoty Orla Československého v  
Rozsochách. O významu a poslání  Orla  
promluvil dp. Josef Šťastný, farář v Roz-
sochách, pak probrán cvičební řád a ko-
nečně přistoupeno bylo k volbě. Zvoleni  
byli: starostou dp. Šťastný Jos., náčelní-
kem br. Pešek Adolf z Kundratic, místo-
náčelníkem br. Fr. Hájek z Rozsoch, jed-
natelem br.  Kalvoda Cyril  z  Kundratic,  
pokladníkem  br.  Fr.  Prášil  z  Rozsoch,  
revisory br. Švestka Jan a Rumler Ladis-
lav, cvičitelem žactva br. Kalvoda Cyril.  
Všech  členů,  činných,  dorostu  a  přispí-
vajících, máme na 60. Začátek jest dosti  
pěkný a slibný!“ 
OREL, číslo 6.-7., rok 1920

„Lomnice. Co zdálo se před rokem ne-
možným, dnes již je hotovou věcí: Orel u  
nás ožil. Čtyři se sešli letos v lednu, zalo-

žili Jednotu, která koupila hostinec „Pan-
ský  dům;“ sídlo  to  Sokola,  za  50  tisíc.  
Prošla ohněm posměchů, nadávek, zlostí  
a podivno – vzrůstá stále.  Nadšení je v  
ní,  jen  je  zapotřebí,  aby  s  nadšením  v  
před stále šla. Škoda, že nemá dobrodin-
ců, kteří by pomohli v této nejhorší finan-
ční tísni. Bývalí pracovníci zapomněli na 
nás.“
OREL, číslo 1., rok 1921

„ŽUPA HORÁCKÁ ( Tišnov) 
Doubravník. 23. ledna 1921 konala na-

še  Jednota  valnou  hromadu,  při  které  
zvoleni  opětně  dosavadní  funkcionáři  
(star.  br.  J.  Špaček).  Jednota sehrála 4  
divadla a pilně cvičí, takže po těžkých za-
čátcích můžeme se hrdě rozhlédnout po 
dosavadní činnosti. Jen tak i dále, ať Jed-
nota  naše  svorným  duchem  přispěje  k  
upevnění orelské myšlenky na Tišnovsku! 
Zdař Bůh!

V  Horácké  župě  pořádáno:  Prosinec  
12. Nové Město n. M. ust. sch. (ref. br.  
Havelka, star. br. Jos. Peňáz z Petrovic);  
26. N. Město n. M. div. „Sen vánoční.“  
Leden 13. Doubravník val. hrom.; 16. D 
eblín  ples,  Žďárec  u  Tiš.  div.  „Pod 
perutě Orla;“ 30. Rožná akademie.“ 
OREL, číslo 2., rok 1921

„ŽUPA HORÁCKÁ (Tišnov)
Cvičitelský kurs a konference župy Ho-

rácké konaly se v neděli 20. února 1921. 
Kursu se zúčastnilo 40 bratří a 32 sester.  
Kurs  zahájil  br.  Riedl  proslovem  před  
šikem, načež br. Dobišar promluvil o káz-
ni v Jednotách. Pak přečten úvodník ze 3.  
svazku  Sborníku.  Hlavně  zdůrazněno 
přesné  nacvičení  prostných  vzhledem  k 
důležitosti I. sletu všeorelského v Brně r.  
1922.  Potom  přikročeno  ke  cvičením 
pořadovým.  Kurs  trval  4  hodiny.  O  2.  
hod. odpoledne zahájil bratr Riedl konfe-
renci za účasti zástupců Jednot: Veveří
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Bytýška, Tišnov, Čebín, Doubravník, Jil-
moví,  Žďárec,  Hor.  Loučky,  Deblín,  
Chudčice,  Nová  Ves  u  Nového  Města,  
Nové Město, Sentice, Lomnice, Rozsochy, 
Lipůvka, Jimramov, Radeš. Svratka, Rož-
ná. 

Br.  Procházka  doporučuje  k  horlivé  
četbě  „Dějiny  národa  českosl.“  od  br.  
učitele  Hanzelky,  dále  pořádati  měsíční  
přednášky  v  Jednotách a proslovy před 
šikem. V době svatopostní doporučuje ko-
nati  společná  sv.  přijímání.  Dále  žádá,  
aby knihovny spolkové byly uvedeny do 
pořádku a přimlouvá se, by hrály se čas-
těji náboženské hry. Navrhuje omeziti ta-
neční  zábavy. Br.  Riedl  navrhuje zříditi  
úsporné kroužky vzhledem k nutnosti kou-
pě  nových  krojů.  Po  vyřízení  různých 
drobných záležitostí ujal se slova předse-
da Ústředního Osvětového Sboru br. Pos-
píchal.  Za napjaté pozornosti  promluvil  
velkou řeč o úkolech Orla a vzdělávací 
práci  v  Jednotách.  Br.  Procházka  jmé-
nem  všech  účastníků  br.  Pospíchalovi  
vzdal  díky  za  krásnou  a  poučnou  jeho 
přednášku,  načež  tato  krásná  schůze 

ukončena.
Orelské podniky v župě. Únor 2. Čebín 

div. „Debora;“ 6. Žďárec div. „Městská 
rada na námluvách;“ 13. Bytýška Veveří  
okrsk.  sch.  (ref.  br.  Procházka),  Tišnov 
okrsk.  konf.  (spolu s  Omladinou) a  pří-
pravný  kurs  pro  náč.  (br.  Dobišar  a  
Oharek); 20. Tišnov župní kurs.“ 

Z  těchto  několika  málo  úryvků  lze 
usoudit, že v letech 1920 a 1921 již exis-
tovaly naše současné jednoty Rožná, Jim-
ramov,  Nové  Město  na  Moravě,  Horní 
Loučky, Čebín,  Lomnice a  Rožná,  až v 
prosinci roku 1921 k nim přibyla i Bystři-
ce nad Pernštejnem. Současně patrno, že 
v župě, která se nejdříve jmenovala Horá-
cká a sídlo měla v Tišnově (bylo by třeba 
pátrat ještě i v jiných dokladech o datu je-
jího  založení)  bylo  také  několik  jednot, 
které později svoji činnost již nedokázaly 
obnovit. Bohužel, v ročníku z roku 1921 
chybělo číslo 3. a 4. V čísle 5. se již uvá-
dí název župa sv. Methoděje, která byla 
rozdělena do několika okrsků.

Kučerová M.

Pozvánky:
říjen

21.10. kvalifikace ve stolním tenise družstev - orlovna Kněžice 
22.10. kvalifikace v kuželkách družstev - sokolovna Brno-Černovice
28.10. šachový turnaj – orlovna Turnov 

listopad
4. 11. župní turnaj – fotbal muži – hřiště Malhostovice (Čebín)
12. 11. župní turnaj – florbal muži – sportovní hala Bystřice nad Pernštejnem
18. 11. hudební festival La Festa - Městské divadlo Žďár nad Sázavou
25. 11. duchovní obnova – farní klub Nové Město na Moravě

prosinec
2. 12. župní turnaj – stolní tenis – orlovna Bystřice nad Pernštejnem
9. 12. župní turnaj – bowling – sportovní hala Bystřice nad Pernštejnem

Pro vnitřní potřebu vydává: Orel župa Metodějova, Bystřice nad Pernštejnem
Adresa: Dr. Veselého 358, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
Kontakt: zupa.metodejova@orel.cz
Zodpovědná osoba: Vít Německý, email: vit.nemecky@centrum.cz


