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Župní turnaj ve stolním tenise – Čebín
V sobotu 14.  října  2006 se uskutečnil 

již  čtvrtý  župní turnaj  ve stolním tenise 
v roce 2006.

Turnaj zabezpečila Jednota Orla v Če-
bíně. Zúčastnili se ho 3 soutěžící mladší 
15-ti let a 19 účastníků v kategorii nad 15 
let.

Účastníci  turnaje  byli  rozlosováni  do 
čtyř  skupin,  kde hrál  každý s každým a 
dva nejlepší postoupili do čtvrtfinále, kte-
ré se hrálo vyřazovacím způsobem.

Současně i vyřazení si zahráli o jednot-
livá  umístění  (třetí  ze  skupin  o  9.-12. 
místo atd.) V celém turnaji bylo sehráno 
celkem 63 utkání.

Ing. Pavel Šikula, Jimramov
Výsledky:

Čtvrtfinále:
Pololáník Karel – Zítka Jan 3 : 0
Balabán Jar.- Pololáník Jan 3 : 0
Šikula Pavel ml. – Zítka Lad. 0 : 3
Mašek M. – Jakubec Bř. 3 : 2
Semifinále:
Pololáník Karel – Balabán Jar. 1 : 3
Zítka Ladislav – Mašek M. 3 : 0
O 3. místo:
Pololáník Karel – Mašek Martin 3 : 2
Finále:
Balabán Jaroslav – Zítka Lad. 3 : 1

Konečné pořadí:
Žáci:
1. Vojtěch Šikula, Orel Jimramov
2. Adam Malášek, Orel Čebín
3. Jitka Kašporcová, Orel Čebín

Muži:
1. Jaroslav Balabán, Sokol Rozsochy
2. Ladislav Zítka, Orel Bystřice
3. Karel Pololáník, Orel Horní a Dolní 

Loučky
4.  Martin  Mašek,  Orel  Horní  a  Dolní 

Loučky
5. Jan Zítka, Orel Bystřice n. P.
6. Břetislav Jakubec, Bystřice n.P.
7.  Jan  Pololáník,  Orel  Horní  a  Dolní 

Loučky
8. Pavel Šikula ml., Orel Jimramov
9. Rostislav Kopecký, Sokol Rozsochy
10. Martin Basovník, Orel Jimramov
11. Markéta Šikulová, Orel Jimramov
12. Pavel Šikula st., Orel Jimramov
13. Ladislav Plánka, Bystřice n.P
14. Vojtěch Šikula, Orel Jimramov
15. Petr Havlát, Orel Čebín
16. Roman Lupoměch, Orel Bystřice n. 

P.
17. Zdeněk Máca, Orel Čebín
18. Tomáš Volf, Orel Čebín
19. Vojtěch Malášek, Orel Čebín

Kvalifikace stolní tenis družstev - Kněžice
V sobotu 21. října 2006 proběhl v Kně-

žicích kvalifikační turnaj ve stolním teni-
se  družstev  v kategorii  žáků,  juniorů  a 
mužů.

Naši župu reprezentovali junioři Jimra-
mova, kteří postoupili do finálového tur-
naje, který se konal v Polné 11.listopadu 
2006.
Výsledky:

Žáci:

1.Brno Bohunice
2.Kněžice
Junioři:
1.Orel Jimramov
2.Kněžice
Muži: 
1.Moravské Budějovice
2.Ivančice
3.Polná

Pavel Šikula, Jimramov

- 2 -



Župní turnaj ve florbalu mužů – Bystřice nad Pern.
V neděli 12. listopadu 2006 se konal ve 

Sportovní  hale  v Bystřici  nad  Pernštej-
nem župní turnaj ve florbalu mužů. Při-
hlášeny  byly  4  jednoty  –  Rovné,  Nové 
Město na Moravě, Čebín a Brno Bohuni-
ce. Mimo soutěž se turnaje zúčastnil mla-
dý florbalový oddíl žáků bystřické orel-
ské jednoty. Z přihlášených jednot se ne-
dostavili  hráči z Čebína a tak turnaj byl 
záležitostí nakonec pouze tří oddílů.

Bystřičtí žáci, ještě nezkušení to hráči, 
kteří neměli doposud příležitost se utkat 
s nějakým  soupeřem,  se  stali  snadným 
„soustem“ pro všechny tři oddíly. Turnaj 
byl  jednoznačnou  záležitostí  zkušeného 
florbalového oddílu jednoty Rovné, kte-
rým ani tentokrát vítězství nedokázal nik-
do vzít. Druhé v pořadí se umístilo druž-
stvo jednoty z Nového Města na Moravě 
a třetí byli hosté z Brna Bohunic.

Posledním bystřickým nelze  upřít  od-

vahu, a silného sportovního ducha, že se 
nezalekli  zkušených  soupeřů  a  čestně 
odehráli  všechna  utkání,  i  když  situace 
pro ně byla předem beznadějná v jakém-
koli úspěšném umístění. 

Tento župní florbalový turnaj byl usku-
tečněn za finanční podpory MěÚ Bystřice 
n.  P.  z  programu  určeného  na  podporu 
sportovního,  kulturního a společenského 
života města. Kučerová M.

A: B: C: D: body skóre

A: Rovné -  7:0  14:3 34:0 9 55:3 1.

B: Brno-Bohunice  0:7 -  2:2 16:0 4 18:9 3.

C: Nové Město na Moravě 3:14  2:2 -  20:0 4 25:16 2.

D: Bystřice nad Pernštejnem 0:34  0:16  0:20 - 0 0:70 4.

III. turnaj AFL – Nové Město na Moravě
V neděli  5.listopadu se  uskutečnil  již 

třetí turnaj AFL v sezóně 06/07. Náš tým 
dorazil jen těsně před začátkem prvního 
zápasu, tudíž jsme se nestihli dostatečně 
rozcvičit a z počátku nás tým Fbc Slatina 
k ničemu  nepustil  a  brzy  si  vypracoval 
náskok, který udržel až do konce. Na dal-
ší zápas jsme se již připravili  a porazili 
Neslovice  2:0.  Posledním  soupeřem  ve 
skupině  byla  Líšeň.  Největší  rozdíl  byl 
asi v gólmanovi. Již od začátku nemáme 

stabilního gólmana a to je znát. Celý zá-
pas jsme byli aktivnější, ale gólově to by-
lo 1:1 a ke konci jsme se špatným střídá-
ním připravili i o ten 1 bod. Ve čtvrtfiná-
le jsme narazili  na Veterans Brno. Brzy 
jsme prohrávali 2:0, ale postupně jsme se 
zlepšovali. Nebýt horší koncovky, mohli 
jsme  se  konečně  probojovat  do  dalších 
fázích. Prohra 2:1 nás ale poslala domů a 
v celkové tabulce jsme stále předposlední 
s 10 body. Tomáš Mrázek, Nové Město
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Literární soutěž „Pflégrův Karasín“

Kulturní dům v Bystřici n. P. a Společ-
nost Františka Kroha vyhlásily I.  ročník 
literární  soutěže  Pflégrův  Karasín  ve 
dvou disciplínách:  soutěž  v recitaci  jed-
notlivců i souborů do 4 členů a literární 
soutěž jednotlivců v samostatné tvorbě.

Zúčastnit se mohli žáci a studenti všech 
škol v Bystřici nad Pernštejnem a Mikro-
regionu  Bystřicko  a  to  ve  vyhlášených 
kategoriích: do 10 let, 11-15 let, 16-19 let 
a nad 19 let. Finále se pak mohli zúčast-
nit, v obou disciplínách, i všichni zájemci 
z řad občanů města či Mikroregionu.

V recitační  soutěži  byl  podmínkou 
přednes textu od autora, který měl či má 
nějaký vztah k Vysočině, nejlépe k Bys-
třicku. Žánr ani rozsah nebyly omezeny.

 V literární soutěži byly vyhlášena dvě 

téma:  imaginární  rozhovor  mezi  dvojicí 
umělců se vztahem k Vysočině a esej o 
místě, které má autor nejraději

Finále soutěže se konalo 21. listopadu 
za účasti spisovatele Ludvíka Kundery.

Do této  soutěže  se  úspěšně  zapojili  i 
členové  hudebně  dramatického  oddílu 
bystřické jednoty,  kteří  dokázali  konku-
rovat i vybraným zástupcům Gymnázia.

V kategorii recitační bylo umístění čle-
nů Orla z Bystřice n. P. následující:

kategorie do 10 let:
1. místo Ludmila Linhartová (8 let)
2. místo Tereza Škodová (10 let)
3. místo Anežka Trojanová (9 let)
kategorie do 15 let:
3. místo Kamila Chocholáčová (11 let)
Literární soutěž v samostatné tvorbě:
kategorie do 15 let - esej na dané téma
2. místo Jan Čech (11 let)
kategorie dospělí: - esej na dané téma
1. místo Jitka Čechová
Mezi dalšími účastníky, kteří však ne-

měli štěstí na umístění, byli:
recitace: Karla Maršálková (9let)
esej: Jakub Čech (10 let)
Všem  účastníkům  soutěže  bystřický 

Orel děkuje za pěknou reprezentaci orga-
nizace  a  blahopřeje  k vynikajícím úspě-
chům v celkovém umístění.

Kučerová M.

Duchovní obnova – Nové Město na Moravě
Letošní  župní  předadventní  duchovní 

obnovu  připravila  jednota  Nové  Město 
ve  spolupráci  s župním duchovním rád-
cem jáhnem Ladislavem Kincem a  far-
ností  v sobotu  25.  listopadu.  Duchovní 
obnova  započala  mší  svatou  v kostele 
zasvěceném sv. Kunhutě, poté následova-
la modlitba sv. růžence a po krátké přes-
távce tři přednášky ve farním sále, letos 
na  téma  Bůh  je  Láska.  Jáhen  L.  Kinc 

poutavým způsobem, jemu vlastním, pos-
tupně rozebíral encykliku sv. otce Bene-
dikta  XVI.,  kdy  jednotlivá  témata  pro-
kládal zajímavými příběhy ze života.

Letos se obnovy zúčastnilo 24 přítom-
ných ze 4 jednot (Nové Město, Bystřice, 
Rozsochy a Rožná). Adorací, svatým po-
žehnáním a popisem vnitřního vybavení 
kostela  (sochy  světců,  obrazy,  nástěnná 
malba) byla letošní adorace zakončena.

- 4 -



Velké poděkování patří jáhnu Ladisla-
vu Kincovi za odborně vedenou duchovní 
obnovu,  místnímu  panu  faráři  a  dále 
všem organizátorům za přípravu místnos-
ti a občerstvení a v neposlední řadě díky i 

všem  přítomným  účastníkům.  Litovat 
mohou ti, kteří se ani letos duchovní ob-
novy  nezúčastnili,  neboť  se  vědomky 
připravili o „hodnotný duchovní pokrm.“

Kučerová M.

Turnaj ve stolním tenisu - Bystřice nad Pernštejnem
Již druhým rokem se v Orlovně v Byst-

řici n.P. konal v sobotu 2. prosince závě-
rečný župní turnaj stolního tenisu jednot-
livců  této  sezóny.  Přestože  se  z rozlič-
ných důvodů tentokrát nemohli zúčastnit 
někteří  již  tradiční  účastníci  orelských 
turnajů,  byla  nakonec  účast  uspokojivá. 
Z Bystřice n.P., Rozsoch, D. a H. Louček 
a  z Jimramova  se  v kategorii  muži/ženy 
sešlo celkem 17 hráčů a v boji o ceny a 
umístění se odehrálo celkem 70 zápasů.

Zvláště potěšující bylo, že se po delší 
době sešlo 8 hráčů z řad mládeže v kate-
gorii žáci/žákyně. Systémem každý s kaž-
dým tak bylo odehráno dalších 28 zápasů 
v boji  o  první  tři  místa  oceněná  diplo-
mem,  cenami  a  něčím  dobrým na  zub. 
Avšak ani pro ty, kteří právě nedosáhli na 
stupně  vítězů,  jako  obvykle  nechybělo 
něco sladkého pro povzbuzení a tak žád-
ný hráč neodešel z turnaje s prázdnou.

Zítka Jan
Výsledky turnaje: 

Kategorie muži/ženy: 1. Balabán Jaroslav (Rozsochy), 2. Zítka Ladislav (Bystřice 
n. P.), 3. Pololáník Karel (D.a H. Loučky), 4. Mašek Martin (D.a H. Loučky), 5. Jaku-
bec Břetislav (Bystřice), 6. Plánka Ladislav (Bystřice n. P.), 7. Mičunek Pavel (Bys-
třice n. P.), 8. Jurčák Radoslav (D. a H. Loučky), 9. Šafránek Vojtěch (Rozsochy), 10. 
Zítka Jan (Bystřice n. P.), 11. Šikulová Markéta (Jimramov), 12. Kučera Lukáš (Roz-
sochy), 13.-17. Holý Jan (Rozsochy), Navrátil Michal (Bystřice n. P.), Lupoměch 
Roman (Bystřice n.P.), Balabánová Jana (Rozsochy ), Pazderová Hana (Rozsochy)

Kategorie žáci/žákyně: 1. Šikula Vojtěch (Jimramov), 2. Kolář Zdeněk (Bystřice n. 
P.  ),  3.  Bradáčová Alžběta (Jimramov),  4.  Kadlec  Ivo (Bystřice  n.  P.),  5.  Hrubeš 
David (Bystřice n. P.), 6. Bradáčová Magdaléna (Jimramov), 7. Plánka Roman (Bys-
třice n. P.), 8. Smejkal Tomáš (Bystřice n. P.)

IV. turnaj AFL – Nové Město na Moravě
V prvním zápase jsme se opět střetli se 

Slatinou. Zápas byl sice vyrovnanější než 
minule,  ale  i  tak jsme podlehli  2:5.  Na 
druhý zápas jsme šli s jasným cílem, vy-
hrát  nad  Líšní.  Až na  horší  závěr  jsme 
vyhráli  3:2.  Nakonec  jsme  narazili  na 
Veterans  Brno,  se  kterými se  nám opět 
nedařilo střelecky a prohra 0:2 nás odsu-
nula na třetí místo ve skupině. Ve čtvrtfi-
nále nás čekal silný soupeř Gradior Mě-
nín,  ale  chtěli  jsme  konečně  postoupit. 
Zápas se vyvíjel velmi dobře a brzy jsme 
vedli 2:0. Náskok jsme si drželi i nadále, 

ale za stavu 4:2 se nám přestala dařit kon-
covka a soupeři se povedlo srovnat pou-
hých 10 sekund před koncem. Následo-
valy nájezdy, ve kterých jsme prohráli až 
na  rychlou  smrt,  kdy soupeř  dal  a  nám 
nájezd  sporně  utnuli  hned  na  počátku 
kvůli  údajnému  posunutí  míčku  zpět. 
Tímto jsme po výborném zápase opět od-
jížděli poražení a se ziskem pouze 3 bo-
dů. Chybělo hold více štěstí, protože tím-
to výkonem jsme si zasloužili určitě bodů 
víc. Ale takový je sport, tak zase příště.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Moravě
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Župní turnaje v kuželkách a bowlingu – rok 2006
V sobotu 9. 12. 2006, turnajem v bow-

lingu  a  kuželkách  v bystřické  Sportovní 
hale,  byl  zakončen  letošní  soutěžní  rok 
v těchto  sportovních  disciplínách.  I  tyto 
turnaje se bohužel, po počátečním zájmu 
značného počtu jednot župy, staly záleži-
tostí již pouze pěti jednot a to Bystřice n. 
P.,  Jimramova,  Nového  Města  n.  M., 
Rovného a Rožné. Aby se počet družstev 
zvýšil,  volí se možnost přihlášení  maxi-
málního počtu dvou družstev z jedné jed-
noty. I přes tuto nabídku se počet druž-
stev  na  jednom  turnaji  nikdy  nedostal 
přes pět. O úspěších jednot nejvýstižněji 
hovoří tabulky jednotlivých turnajů a po-
řadí  jednotlivců. Nebylo možné stanovit 
absolutního vítěze  soutěže,  ať  již  v jed-
notlivcích či ve družstvech, neboť turnaj 
ve Žďáře n.S. měl jiný počet hodů a kol.

Jimramovskému  družstvu  hráčů  patří 

zvláštní  obdiv  a  uznání,  neboť  jejich 
oddíl  je  věkově  nejmladší  a  jeho  hráči 
každoročně odhodlaně vstupují do nerov-
ných soutěží s dospělými hráči ostatních 
družstev.

Přejme si, aby tyto soutěže v župě po-
kračovaly i nadále, aby více jednot našlo 
vztah k této nenáročné hře, kdy si bow-
ling  získává  v naší  republice  stále  větší 
oblibu, tak ať je tomu také tak i mezi na-
šimi jednotami. Kučerová M.
družstvo bowling kuželky

Rovné 1608 994

Nové Město n.M. 1444 676

Bystřice n.P. "A" 1364 729

Bystřice n.P. "B" 1294 745

Jimramov 1113 612

Finálový turnaj Orla ve stolním tenise družstev
V sobotu  11.  11.  se  uskutečnilo 

finálový  turnaj  Orla  ve  stolním  tenise 
družstev v Polné. Na tento turnaj se kva-
lifikovalo družstvo juniorů (Šikula Pavel, 
Basovník  Martin,  Šikula  Vojtěch)  a  ju-
niorek  (Šikulová  Markéta,  Bradáčová 
Alžběta).

Ve finálovém turnaji naše družstva na 
soupeře nestačila.

Družstva Českých Budějovic v katego-
rii juniorek tvořila děvčata, která figurují 
na předních místech celostátních řebříčků 
stolních  tenistek  ČR  v kategoriích  ju-
niorek a žákyň. Ing. Pavel Šikula

Juniorky Č.B. I. Č.B.II. Jimr. body skore místo

Orel České B. I. 3 : 2 3 : 0 2 6 : 2 1.

Orel České B. II. 2 : 3 3 : 2 1 5 : 5 2.

Orel Jimramov 0 : 3 2 : 3 0 2 : 6 3.
 

Junioři Zlín Brno Č.B. Jimr. body skore místo

Orel Zlín 4 : 2 4 : 1 4 : 1 3 12 : 4 1.

Orel Brno Židenice 2: 4 4 : 1 4 : 0 2 10 : 5 2.

Orel České Buděj. 1 : 4 1 : 4 4 : 1 1 6 : 9 3.

Jimramov 1 : 4 0 : 4 1 : 4 0 2 : 12 4.
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Dotace kraje Vysočina
Poprvé  v letošním  roce  přidělil  kraj 

Vysočina  členským  organizacím  Vše-
sportovního kolegia, jehož je i Orel čle-
nem, dotaci na podporu celoroční činnos-
ti dětí a mládeže. Dotace je určena pouze 
těm jednotám,  které  mají  sídlo  v tomto 
kraji  a  její  výše  byla  stanovena  podle 
počtu členů do 18 let. Dotace byla přidě-
lena naší župě prostřednictvím župy Ku-
bišovy, která ji  celou zastřešuje a s kra-
jem Vysočina podepsala za tyto dvě župy 
společnou smlouvu.

V župě se dotace rozděluje podle vlast-
ních  pravidel  a  musí  být  využita  a  vy-
účtována do konce běžného roku. O při-
dělení dotace jsme se dozvěděli se znač-
ným zpožděním, proto i jednoty byly in-

formovány až na poslední chvíli a na řád-
né čerpání a využití dotace zbývá praktic-
ky velmi málo času.

Dotace byla přidělena pouze těm jed-
notám župy, které v rámci pravidel, mají 
sídlo v kraji Vysočina a v určeném termí-
nu  vrátily  župě  podepsanou  smlouvu 
s podmínkami čerpání a vyúčtování dota-
ce.  Těmto  jednotám  byla  částka  dotace 
rovněž přepočtena podle jejich evidova-
ného počtu členů do 18 let věku.
Rozdělení dotace:

Bystřice nad Pern. 14 847,- Kč
Jimramov 4 454,- Kč
Nové Město na Moravě 6 310,- Kč
Žďár nad Sázavou               13     363,- Kč  
Župa celkem: 38 974,- Kč

Celoroční činnost dětí a mládeže orelské jednoty Bystřice nad Pernštejnem
Pravidelné celoroční sportovní činnosti 

se v orelské jednotě věnují žákovské od-
díly fotbalu a florbalu, oddíl žáků stolní-
ho tenisu, další mládež je zapojena v od-
dílu  badmintonu,  historickém  šermu, 
v oddílu  karate  a  nově ustanoveném ly-
žařském oddílu.  Děti  převažují  také  při 
hodinách cvičení rodičů s dětmi a mládež 
od  žákovského  věku  pravidelně  pracuje 
v hudebně dramatickém oddílu.  Členové 
této věkové kategorie se zapojují i v tu-
ristickém oddílu a  pravidelně se účastní 
všech pěších vycházek.

Činnost těchto oddílů spočívá v pravi-
delných trénincích  po  celý  rok  a  účasti 
v nejrůznějších  soutěžích  a  turnajích, 
prozatím na úrovni župy, neboť jsou to 
oddíly co do vzniku ještě mladé, prochá-
zející  především  přípravnými  tréninky. 
Jejich úspěchy při umisťování nejsou me-
zi předními ani vítěznými jednotami, ne-
boť sbírají teprve zkušenosti a musí projít 
nejdříve těžkým obdobím začátečníků.

Oddíly  trénují  především  ve  vlastním 
sportovním  zařízení  jednoty  nebo  ve 

Sportovní hale města. Financování těchto 
sportovních  aktivit  je  zajištěno,  kromě 
vlastních  příjmů  jednoty,  také  dotacemi 
města,  Ministerstva  školství,  mládeže  a 
tělovýchovy prostřednictvím Ústředí Orla 
a v letošním roce poprvé také dotací kraje 
Vysočina.

Díky všem těmto dotacím, které dopl-
ňují vlastní příjmy jednoty, se umožňuje 
celoroční  provoz Orlovny a  dále  mohlo 
být oddílům pořízeno potřebné sportovní 
vybavení pro tréninky, hry, soutěže a tur-
naje. Za významného přispění dotace kra-
je Vysočina v letošním roce, kdy bylo tím 
pádem do sportu vloženo více peněz než 
jiné roky, došlo k výraznému zkvalitnění 
práce všech sportovních oddílů. 

Kučerová M.
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Činnost s dětmi a mládeží v orelské jednotě Jimramov
Jednota  Orla  v Jimramově se tradičně 

věnuje především práci s dětmi a mláde-
ží.  Rok 2006 byl v této oblasti  opět  ro-
kem se spoustou aktivit.

Sportem číslo 1 je v naší jednotě stolní 
tenis. Pravidelně, minimálně 1x týdně, po 
celý školní rok, probíhá trénink v prona-
jaté  Sokolovně.  Každoročně  ve  stolním 
tenise pořádáme otevřený turnaj. V letoš-
ním roce se uskutečnil 21.ledna a zúčast-
nilo se ho v kategorii dětí do 15-ti let 17 
žáků, přičemž první tři místa obsadili čle-
nové naší jednoty.

Pravidelná hra a tréninky se projevily i 
na  dalších výsledcích při  turnajích,  kte-
rých  jsme  se  zúčastnili  –  2.  místo  ve 
Žďárské lize žáků, postup juniorů z kva-
lifikace na Mistrovství Orla (Silůvky 18. 
2.), pravidelná vítězství na župních turna-
jích v žákovských kategoriích.

Dalším hlavním sportem v naší jednotě 
se  v mládežnické  kategorii  stal  fotbal. 
V zimních měsících využíváme k trénin-
kům a  přátelským utkáním místní  halu. 
Naši  specifikou  je,  že  významnou  část 

žákovského  družstva  fotbalistů  tvoří 
děvčata.  Často  prohráváme,  ale  v letoš-
ním roce jsme slavili i úspěchy – druhá 
místa  na  turnaji  o  pohár  předsedy  OV 
KDU- ČSL v kategoriích dětí do 12-ti a 
15- ti let. 

Poprvé jsme v letošním roce uspořádali 
Den sportu pro všechny, kterého se zú-
častnilo kolem 50-ti dětí z Jimramovska. 
Soutěž ve fotbalových dovednostech do-
plnil běh na 50 m, skok do dálky a přátel-
ské utkání v kopané a v petanque.

Snažíme  se,  aby  sportovní  činnost 
s dětmi a mládeží byla všestranná, a tak 
se  rovněž  účastníme  závodů  v běhu  na 
lyžích, turistických akcí apod.

Sportovní  aktivity  jsou  financovány 
z několika zdrojů, kromě vlastních příjmů 
a dotace z Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy,  poskytnuté  prostřednic-
tvím Ústředí Orla, se v letošním roce po-
prvé  nemalou  mírou  na  podpoře  sportu 
dětí a mládeže podílel také kraj Vysočina 
poskytnutím dotace.

Ing. Pavel Šikula
Sportovní činnost mládeže v jednotě Nové Město na Moravě

V  naší  jednotě  probíhají  pravidelné 
sportovní aktivity pro mládež v pronaja-
tých sportovních zařízeních, zejména pak 
v tělocvičně místního gymnázia. V rámci 
těchto pohybových aktivit fungují dva žá-
kovské oddíly florbalu a fotbalu.

Fotbalový  oddíl  již  úspěšně  funguje 
několik let. Na jeho pravidelnou činnost 
navazuje účast  na regionálních turnajích 
pro  mládež.  Namátkou  lze  uvést  např. 
kvalifikační  turnaj  v  Ořechově  a  turnaj 
KDU-ČSL ve Velké Losenici. Rovnež se 
podařilo  uspořádat  několik  přátelských 
zápasů s jednotou Bystřice nad Pernštej-
nem.

Žákovský florbalový oddíl byl založen 
teprve letos a tak se orlíci zatím na žádný 
turnaj nevydali. V plánu je účast na tur-

najích  pořáda-
ných  organizací 
Orel a v žákovské 
soutěži.

Žáci se po pře-
kročení 15 let za-
pojují do činnosti 
ostatních  oddílů 
(rekreační sporty, florbal a stolní tenis).

V loňském roce se novoměstská jedno-
ta zapojila v rámci Dne sportu pro všech-
ny do pořádání žákovské soutěže ve fot-
balových dovednostech a rovněž uspořá-
dala  sportovní  odpoledne  pro  rodiče  s 
dětmi.

Tyto  mladežnické  pohybové  aktivity 
byly  finančně  podpořeny  grantem kraje 
Vysočina. Mgr. Vít Německý
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Zhodnocení celoroční činnosti orelské jednoty ve Žďáře.
Během celého roku pořádá naše jedno-

ta řadu akcí. Většina z nich se každoroč-
ně opakuje a tak se stávají neodmyslitel-
nou součástí sportovního, ale i kulturního 
kalendáře mnoha žďárských rodin. 
– naši přehlídku činnosti začneme v 

měsíci lednu, kdy jednota uspořáda-
la, v neděli 22. ledna 2006, lyžařské 
závody pro naše nejmenší

– další akcí je, v následujícím měsí-
ci, tradiční dětský karneval. V tomto 
roce jsme jej uskutečnili v neděli 12. 
2.  2006  a  jeho  organizaci  převzali 
mladí,  kteří  si  připravili  zajímavý 
program a soutěže. Vítězné děti jsou 
odměňovány za soutěže různými ce-
nami, ale s prázdnou neodchází žád-
ný.

– další  sportovní akcí  (25. 2.  2006) 
byl turnaj v sálové kopané pro starší 
žáky, zde naše jednota mimo pořada-
telské činnosti  zajišťuje materiálové 
zabezpečení a občerstvení účastníků 
turnaje

– na druhou neděli v měsíci květnu 
připravily  naše  děti  pro  svoje  ma-
minky a babičky program k Svátku 
matek,  při  této  akci  zabezpečujeme 
přípravu programu a také občerstve-
ní pro účinkující.

– farní pouť u sv. Prokopa připadla v 
tomto roce na sobotu 1.  a neděli  2. 
července,  sobota je  sportovní,  hraje 
se  fotbal  a  volejbal.  Nedělní  dopo-
ledne je vyhrazeno mši svaté a odpo-
ledne patří  zábavě. Pro dospělé vy-
hrává dechovka a děti se baví různý-
mi soutěžemi a jsou odměňovány za 
splnění celé řady různých úkolů, jak 
vědomostních tak i sportovních, svo-
ji  výhru  si  pak  každý může  vybrat 
sám. Mimo to jsou připraveny hou-

pačky,  nafukovací  hrad,  sladkosti  a 
malé drobnosti pro ty nejmenší náv-
štěvníky  pouti,  tak  aby  byl  každý 
spokojen  a  nikdo  neodcházel  s 
prázdnou.  Pro  tuto  náročnou  akci 
jsme zajistili materiál pro sportovní i 
soutěžní část a pronájem sportoviště.

– prázdninové cykloturistické aktivi-
ty  mládeže  vedli  zkušení  vedoucí, 
kteří  absolvovali  se  svými  svěřenci 
několik výletů do blízkého i vzdále-
nějšího okolí našeho města. Pro toto 
putování  jsme  zajistili  technickou 
prohlídku kol a doplnění nedostatků 
u kol, které jsou ve vlastnictví jedno-
ty.

– pravidelně po celý školní rok pro-
bíhají tréninkové hodiny starších žá-
ků  v  malé  kopané  a  mladí  žáci  se 
každý  čtvrtek  scházejí  k  míčovým 
hrám.

Přehlídka hudebních souborů La Festa 
se v tomto roce pořádala již po 11. Pro 
velký počet zájemců jsme ji letos přesu-
nuli do větších a i kvalitnějších prostorů 
městského  divadla.  Festival  je  oblíbený 
nejenom  dětmi,  ale  i  jejich  vedoucími, 
protože  dává  souborům  i  jednotlivcům 
možnost ukázat svoje umění a vystoupit 
před svými vrstevníky, rodiči a ostatními 
návštěvníky  přehlídky.  Zde  zajišťujeme 
pronájem  prostorů  divadla,  odměny  a 
občerstvení pro účinkující. 

Všechny tyto akce a aktivity jsou klad-
ně  hodnoceny,  nejenom jejich vlastními 
účastníky, ale i rodiči a ostatní žďárskou 
veřejností.  Díky finančnímu příspěvku z 
fondu kraje Vysočina naší orelské jedno-
tě  v letošním roce,  mohly být  tyto akce 
uskutečněny  mnohem  lépe  a  kvalitněji 
jak v předcházejících letech. 

Bohuslav Kotík, jednota Žďár nad 
Sázavou
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Střípky z historie župy – 2. pokračování
Výčet akcí za období měsíců květen – září  r.  1921 svědčí o bohaté a rozmanité 

činnosti  uvedených  jednot.  Je  třeba  si  povšimnout  v té  době  tak  častých  a  také 
typických masových veřejných cvičení. Rožná prožívala velkou událost – svěcení své-
ho praporu (jeho další osud je neznámý) a zakládají se další jednoty župy, ze sou-
časných je to Strážek.
OREL, číslo 5., rok 1921 - „ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)

Z  I. okrsku. 1. května 1921 konal se v  
Čebíně nácvičný kurs a okrsková konfe-
rence  za  četné  účasti  delegátů  Jednot 
z okrsku.  Nácvičný  kurs  řídili  bři.  Fr. 
Oharek, ber. úředník z Tišnova a J. Dobi-
šar z Čebína. Zúčastnilo se 12 členů, 12 
členek, 16 dorostenců a žáků a 20 doros-
tenek a žákyň. Kurs se pěkně vydařil  a 
jest si přáti, aby členové vytrvali a pilně 
cvičili  v Jednotách  domácí  členstvo  a 
žactvo.

Vše konejte pod heslem „Orelský slet 
v r.  1922!“ – Odpoledne konala se okr-
sková konference za řízení br. okrsk. sta-
rosty Fr. Procházky. Po zprávě jednatel-
ské a pokladní podána zpráva okrsk. cvi-
čit.  sboru.  Stav  v  Jednotách  je  dle  této 
zprávy následující: Vev. Bytýška: návště-
va slabá, ač zvláště nyní jest třeba nápra-
vy a pilnosti; Čebín: uspokojivá až na do-
rost; Chudčice: návštěva slušná a dobrá, 
pochválení  hodno;  Sentice:  dosti  dobrá 
návštěva,  Jednota  jest  začáteční;  Lipův-
ka: dobrá až na muže, ale i to uspokojuje, 
ježto mužů jest posud málo. Po té zprávě 
měl přednášku br. starosta o nábož. uvě-
domění a charakteru.

Účastníci  byli  vyzváni,  aby  pomáhali 

duch. správcům k uvědomování lidu na-
šeho ve všech otázkách kulturních,  hos-
podářských a politických, ježto kněžstvo 
na  všechno  nestačí.  Na  to  následovala 
zpráva  delegáta  ze  zemské  konference. 
Byla přijata s nadšením. Následoval roz-
hovor br. B. Havlína. Žádá duchov. sprá-
vy, by vycházely kat. spolkům vstříc, ma-
jí-li  nějakou schůzi,  by  byl  podle  mož-
nosti pořádek služeb Božích dle toho up-
raven.  Br.  starosta  navrhl  uspořádat  zá-
jezd  o  svátku  sv.  Cyrila  a  Metoděje  na 
Velehrad. Návrh byl schválen. Účastníci 
se hlásí u br. starosty Fr. Procházky, kate-
chety ve Veveří Bítýšce. 

Členstvo bylo upozorněno,  aby nosilo 
orel.  odznaky  a  nestydělo  se  za  ně. 
Členstvo musí veřejně projevovati:  „My 
jsme Orli; Orly a katolíky zůstaneme!“

Z ostatní  činnosti  hlášeno.  Duben  24. 
Vev. Bytýška schůze (br. Smutník). Kvě-
ten 1. Čebín sch. I. okrsku, Lomnice div. 
„Lucerna;“ 15. a 16. Lomnice div. v pří-
rodě; 22. Čebín div. v přírodě „Cikánčina 
pomsta“ od Bognera; župní kurs; 29. Če-
bín div. v přírodě „Dořino štěstí“ od Bog-
nera.“

OREL, číslo 6., rok 1921 - „ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
5. června uspořádala Jednota v  Novém 

Městě  n.  M.  výlet  žactva  a  dorostu  na 
hrad Pernštýn. Účast přes 70 žactva a do-
rostu; 19. konal se velký krajinský sjezd 
v Radešínské  Svratce  s  veř.  cvičením. 
Řečnili br. Smutník z Brna a br. star. Pe-

ňáz  z Petrovic.
Téhož dne pořádal I. okrsek pochodové 

cvičení na hrad Veveří. Odpoledne byly 
ve Vev. Bytýšce rozřaďovací zkoušky a 
přednášky br. Procházky a Mýtýzka.“

OREL, číslo 7., rok 1921 - „ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Z I. okrsku. V neděli 19. června konalo se odpoledne pochodové cvičení na hrad 
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Veveří.  Zúčastnily  se  Jednoty:  Bytýška 
Vev., Čebín, Chudčice, Lipůvka a Senti-
ce, v celkovém počtu 200. O 4. hod. ko-
nalo se ve Vev. Bytýšce rozřaďovací cvi-
čení a konference.

Cvičení bylo uspokojivé a na konferen-
ci, kterou řídil br. okrsk. starosta Fr. Pro-
cházka,  probrány  důležité  otázky,  v ny-
nější době se vyskytnuvší.

Po  zahájení  konference  byla  napřed 
přednáška br. starosty: „Katolická církev 
a české dějiny“ a přibráno několik obráz-
ků o Bílé Hoře a popravě staroměstské. 
Br. jednatel přednesl zprávu o stavu člen-
stva  v okrsku;  okrsek  čítá  199  členů  a 
členek, 126 žáků a žaček a 26 dorostenců 
a dorostenek. Z toho připadá na Bytýšk u

V e v.: 19 mužů cvičících, 14 činných, 
12 žen cvič., 5 činných, 24 přispívajících, 
15 žáků a 22 žákyň – celkem 111. – Č e b 
í  n:  12  mužů  cvič.,  6  činných,  10  žen 
cvič., 8 činných, 25 přispívajících, 9 žá-
ků,  17 žákyň,  12 dorostenců,  14 doros-
tenek – celkem 113. – Chudčice: 6 mužů 
cvič., 9 žen cvič., 3 přispívající, 10 žáků, 
13 žákyň – celkem 41. – Lipův k a: 5 mu-
žů cvič., 6 žen cvič., 10 přispívajících, 17 
žáků, 15 žákyň – celkem 53. – Sentice: 9 
mužů cvič., 6 žen cvič., 10 přispívajících, 
8 žáků, - celkem 33.

Bylo  usneseno  toto  rozvržení  veřej. 
cvičení  v okrsku:  Chudčice  29.  června 
t.r., Čebín 10. července t.r., Lipůvka 24. 
července  t.r.,  Bytýška  Vev.  7.  srpna  a 
Sentice 21. srpna t.r. – Okrskové cvičení 
konati  se  nebude – sdružené Jednoty se 
musejí  navzájem  veřejných  cvičení  zú-
častniti a z čistého výtěžku veřejných cvi-
čení 3% odvésti do pokladny okrskové.

Br. Al. Riedl, župní starosta, promluvil 
o  sletu  Orla  v Brně  v r.  1922 a  vybízel 
přítomné, aby ihned v Jednotách dokon-
čili  úpisy  garančního  fondu a  zaslali  je 
Ústředí.  Doslovem  starosty  konference 
skončena.  Přítomní  odcházeli  poučeni  a 
plni nadšení pro Orla.

12. června konalo se veř.  cvič. v Dol. 
Loučkách u Tišnova,  rušené surovostmi 
místních  pokrokových  Sokolů;  29.  byla 
veř.  cvičení  v Doubravníku  a  v Chudči-
cích (br. Přerovský), v  Ostrově u Žďáru 
na schůzi ref. br. Smutník. – 3. července 
veř.  cvič.  v  Rozsochách  (br.  Šťastný); 
10. konána v Rožné n. P. veliká slavnost 
svěcení  praporu  Jednoty,  tábor  a  veř. 
cvič. (řečnili světitel praporu senátor Šev-
čík, br. taj. Zdražil a Horníček; veř. cvi-
čení v  Čebíně bylo týž den; 24. konala se 
veř.  cvič.  v  Deblíně  (br.  Havelka)  a  v 
 Lipůvce; 31. veř. cvič. ve Vev. Bytýšce.“ 

OREL, číslo 8., rok 1921 - „ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Rozsochy.  V neděli  3.  července  1921 

konala  zdejší  Jednota  Orla  Čs.  zdařilé 
veřejné cvičení.  Zahájeno bylo krásným 
nadšeným  proslovem  br.  starosty  Jos. 
Šťastného,  v kterém  poukázal  na  úkoly 
Orla a objasnil rozdíl mezi organizacemi 
orelskými a tělocvičnými spolky jinými. 
Velice pěkný byl pohled na mohutné řady 
Orelstva;  srdce  přátel  našich  přímo  ra-
dostí plesalo nad rozmachem Orla na na-
šem krásném Horácku.

Cvičilo se téměř bezvadně, jen v nástu-
pech  staly  se  menší  chyby,  které  nutno 

odpustiti, neboť všechny Jednoty, vyjma 
Rozsochy,  jsou  teprve  v začátcích. 
Cvičilo: členů 83, členek 67, dorostu 44, 
dorostenek 42, žáků 71, žaček 56. Zvlášť 
s velkým zájmem sledováno bylo cvičení 
dorostu místního na bradlech.

Na veřejném spoluúčinkovaly s Jedno-
tou Rozsochy ještě tyto bratrské Jednoty: 
Jimramov,  Nové  Město,  Radešínská 
Svratka, Rožná n. P. a Nová Ves. Veřejné 
vystoupení  naše  působilo  mocným  doj-
mem na obecenstvo a jest vzpruhou nám 
i přátelům našim k další práci.“
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Červenec  24.  Jimramov v.  cv.;  31.  Lomnice  v.  cv.  (br.  Přerovský).  –  Srpen  7. 

Sentice v. cv., Tišnov  župní kurz, Žďárec v. cv., 14. Nová Ves u N. Města n. M. 
akademie (br. Zdražil); 21. Přibyslavice u V. Byteše v. cv. (br. Němec), Tišnov sjezd a 
v. cv. – Září 4. Kuřim zal. Jedn., Svatoslava v. cv. (br. Melkes); 8. Olší zal. Jedn., 18. 
Doubravník div., Strážek zal. Jedn. (br. Koza), Radešínská Svratka div. „Palackého 
třída 27.“ – Jednota v Nové Vsi u N. Města n. M. obdržela darem od obce pozemek na 
hřiště.“

Pracovní plán sportovního kalendáře na rok 2007
Kvalifikace ná ústřední turnaje

leden florbal – mladší žáci Nové Město na Mor.
27. ledna florbal – starší žáci Kněžice
únor futsal – starší žáci Sušilova
únor/březen florbal – dorostenci Sušilova
březen stolní tenis – jednotlivci Sušilova
12. květen florbal – muži Bystřice nad Pern.
květen malý fotbal – starší žáci Sušilova župa
říjen stolní tenis – družstva Kubišova župa
říjen kuželky Sušilova župa

Župní turnaje
leden stolní tenis – muži Jimramov
leden stolní tenis – žáci (otevř) Jimramov
březen bowling Žďár nad Sázavou
březen stolní tenis Rovné
duben malý fotbal – žáci
květen stolní tenis Dolní Loučky
26. května malý fotbal – muži Čebín
červen volejbal Žďár nad Sázavou
13. října stolní tenis Čebín
říjen volejbal Žďár nad Sázavou
říjen florbal-žáci Nové Město na Mor.
listopad florbal-muži Bystřice n. Pern.
listopad bowling Bystřice n. Pern.
prosinec stolní tenis – žáci Bystřice n. Pern.

Ústřední nepostupové akce (leden, únor)
6.1.2006 silniční běh Moutnice
13.1.2006 plavání Kuřim
17.2.2006 futsal – mladší žáci Žďár nad Sázavou
24.2.2006 lyžování Domanín

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


