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Celkové vyhodnocení stolního tenisu za rok 2006
V průběhu roku 2006 jsme v rámci žu-

py  Metodějovy  uspořádali  5  turnajů  ve 
stolním tenisu. Všechny turnaje proběhly 
ve dvou kategoriích: žáci - žákyně do 15-
ti  let,  muži  -  ženy  nad  15  let.  Turnaje 
uspořádaly – Orel Jimramov, Orel Rov-
né, Orel Dolní a Horní Loučky, Orel Če-
bín a Orel Bystřice n.P.

Stejně jako v předchozích letech, byla 
tato  kategorie  v  režii  žáků  a  žákyň  z 
Jimramova, kteří vyhráli všechny turnaje. 
Alespoň jednoho turnaje se zúčastnilo 23 
dětí  z  následujících  jednot:  Orel  Jimra-
mov, Orel Bystřice n.P, Orel Čebín, ne-
členové Orla z Jimramova, Ubušína, Da-
lečína a Bystřice n. P.

Kategorie do 15-ti let - konečné pořadí:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov 5 turnajů 480 bodů
2. Bradáčová Zuzana Orel Jimramov 3 turnaje 210 bodů
3. Bradáčová Alžběta Orel Jimramov 3 turnaje 180 bodů
4. Kadlec Ivo Orel Bystřice n.P. 2 turnaje 110 bodů
5. Žák Michal Orel Jimramov 1 turnaj 100 bodů
6. Hruběš David Orel Bystřice n.P. 3 turnaje 100 bodů
7. Plánka Roman Bystřice n.P. 3 turnaje  95 bodů
8. Bradáčová Magdaléna Orel Jimramov 2 turnaje  85 bodů
9. Malášek Adam Orel Čebín 1 turnaj  80 bodů

Kolář Zdeněk Bystřice n. P. 1 turnaj  80 bodů
V kategorii nad 15 let se alespoň jedno-

ho turnaje zúčastnilo 46 soutěžících z ná-
sledujících  jednot:  Orel  Bystřice  n.P., 
Orel Čebín, Orel Dolní a Horní Loučky, 
Orel Jimramov, Orel Nové Město n. M., 

Orel  Rovné,  Orel  Lomnice,  nečlenové 
Orla z Rozsoch, Albrechtic, Bystřice n.P., 
Javorku,  Kundratic,  Dolních  Louček. 
Všechny turnaje byly slušně obsazeny – 
minimálně 15 hráčů, max. 20 hráčů.

Kategorie nad 15 let - konečné pořadí:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Mor. 3 turnaje 300 bodů
2. Zítka Ladislav Orel Bystřice n.P. 4 turnaje 290 bodů
3. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky 5 turnajů 285 bodů
4. Balabán Jaroslav Albrechtice 3 turnaje 280 bodů
5. Mašek Martin Orel Dolní a Horní Loučky 5 turnajů 240 bodů
6. Bradáč Jaroslav Kundratice 2 turnaje 115 bodů
7. Pololáník Jan Orel Dolní a Horní Loučky 4 turnaje 105 bodů
8. Zítka Jan Orel Bystřice n. P. 4 turnaje 100 bodů
9. Jakubec Břetislav Bystřice n.P. 2 turnaje  85 bodů
10. Plánka Ladislav Bystřice n.P. 4 turnaje  85 bodů
11. Basovník Martin Orel Jimramov 3 turnaje  75 bodů
12. Šikula Pavel Orel Jimramov 4 turnaje  75 bodů
13. Šikulová Markéta Orel Jimramov 5 turnajů  70 bodů
14. Kula Jiří Orel Nové Město na Mor. 2 turnaje  55 bodů
15. Válek Radek Dolní Loučky 1 turnaj  50 bodů
Všech pěti turnajů v kategorii žáků se 

zúčastnil Šikula Vojtěch, v kategorii nad 
15 let - Pololáník Karek, Mašek Martin a 
Šikulová Markéta. Ing. Pavel Šikula
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Sportovní turnaj – „Orel versus Sokol“
V sobotu 6. ledna 2007 proběhl v míst-

ní Sokolovně v Čebíně 1. ročník turnaje 
„Orel versus Sokol. Každá organizace na-
vrhla dva sporty a  tak jsme se nakonec 
utkali ve florbale, malé kopané, badbin-
tonu a stolním tenise. Zápasy to byly mís-
ty dramatické a místy zase naprosto jas-
né. Nakonec se ukázalo, že každý vyhrál 
v té disciplíně, kterou sám navrhl a celý 
turnaj skončil nerozhodně.

Florbal a badbinton vyhrál Sokol a stol-
ní tenis a malou kopanou zase Orel.

Na závěr jsme si ještě, jen tak pro potě-
šení, zahráli volejbal. Tomáš Kříž

V. turnaj AFL – Podceňovaný soupeř nás překvapil
Dnes je 7. ledna 2007 a opět netrpělivě 

čekáme na první zápas dalšího turnaje A-
matérské  florbalové  ligy.  Los  nám  při-
soudil Starý Lískovec. Tým, ke kterému 
jsme se chtěli bodově přiblížit, tudíž jsme 
jasně šli  za vítězstvím. Zápas se vyvíjel 
přesně tak,  jak jsme chtěli.  Nakonec na 
světelné tabuli svítilo skóre 4:2 pro nás. 
První cíl byl splněn.

Druhý zápas byl již o dost složitější - 
Fbc Slatina. Nedařily se nám standardní 
situace  a  soupeř  nás  celkově  nepustil  k 
tolika  šancím,  jak  v  minulém zápasu.  I 
přesto jsme většinu utkání vedli, bohužel 
nám neuznali gól a pár minut před kon-
cem se soupeři podařilo srovnat.

Poslední zápas měla být pojistka, sou-
peřem  byly  Neslovice.  Zmýlená  ovšem 

neplatí,  Neslovice  tentokrát  přijeli  jako 
vyměnění a vyhráli oba předchozí zápa-
sy.  Bohužel  se  jim dařilo i  proti  nám a 
několika rychlými brejky vlastně rozhodli 
zápas. Špatnou střelbou jsme se připravili 
o jakékoli šance na zvrat.

Ve čtvrtfinále nás čekal Gradior Měnín. 
Minulý turnaj jsme s nimi prohráli až na 
samostatné  nájezdy,  jenže  nyní  nás  již 
nepodcenili  a v poklidu si připsali body 
za postup po výhře 4:0. Lepší to bylo, ale 
jen  o  1  bod.  Navíc  Neslovice  získali  7 
bodů a v tabulce se na nás dotáhli.  Ale 
jedno pozitivum by tu bylo. Lískovec vše 
prohrál  a  my  doufáme,  že  3.  února  se 
nám konečně  podaří  postoupit  a  tím se 
dostat na slušné 6. místo v tabulce.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

Ples Orla a lidové strany
Dne 27. ledna 2007 se uskutečnil v Če-

bíně 1.  společenský ples  Orla  a  Lidové 
strany. Zahájit jej mělo předtančení žáků 
ze Základní školy. Velká část jich bohu-
žel onemocněla a tak se svým programem 
nevystoupili. K tanci a poslechu nám hrá-
la  hudební  skupina  Spektrum Brno.  Do 
tomboly se podařilo nashromáždit  čtyři-
cet devět pěkných cen a prodalo se mno-
ho lístků. Při půlnočním losování si přišly 
na své i muzikanti, kteří vyhráli tři lahve 

a dort. Plesu se zúčastnilo 131 platících a 
výtěžek tak činil 8 871,- Kč. Tuto částku 
jsme se  rozhodli  věnovat  na  nákup no-
vých hraček do místní mateřské školky.

Tomáš Kříž, jednota Čebín
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Župní turnaj ve stolním tenise – Jimramov
V  sobotu  13.  ledna  2007  uspořádala 

Jednota  Orla  v  Jimramově  první  župní 
turnaj v roce 2007 ve stolním tenisu. Tur-
naje se zúčastnil rekordní počet účastníků 
– 16 žáků a 26 dospělých.

V obou kategoriích se hrálo vyřazova-
cím způsobem na dvě porážky.  Celkem 
bylo sehráno 29 zápasů v kategorii žáků a 
49 zápasů v kategorii dospělých. 

V kategorii  žáků se představili  žáci  a 
žákyně  z  Jednoty  Orla  v  Jimramově  a 
Jednoty Orla z  Bystřice n.P.  a dále pří-
chozí z Jimramova, Lačnova, Koroužné-
ho, Javorka, Věcova, Sedlišť a Ubušína. 
Celkovým  vítězem  turnaje  se  stal  Jan 
Buchta, který ve finále porazil Vojtěcha 
Šikulu 3:1. 

V kategorii dospělých se představilo 26 
hráčů – 5x Orel Jimramov, 3x Orel By-
střice n.P, 4x Orel Čebín, 4x Orel Nové 
Město  na  Moravě  a  dále  příchozí  –  5x 
Sokol Rozsochy, 1x KST Borovnice, 3x 
Jimramov, 1x Bystřice n.P.

Turnaj  skončil  dílčím  překvapením  – 
vítězem turnaje se stal pan Zítka Ladislav 
(71 let), který si poradil se všemi svými 
soupeři, a to i s obhájcem loňského vítěz-
ství.  Na stupních vítězů skončil dále na 
druhém místě  Milan Růžička a  třetí  Ja-
roslav Balabán. 

Obhájce loňského vítězství – Jiří Pusti-
na,  se  tentokrát  musel  spokojit  až se 4. 
místem. Ing. Pavel Šikula

Konečné pořadí - žáci
1. Buchta Jan Jimramov
2. Šikula Vojtěch Orel Jimramov
3. Riesner Bohumil Lačnov
4. Štoudek Marcel Koroužné

5 - 6. Žák Martin Javorek
Husák Radek Javorek

7 – 8. Sedláček Bohumír Věcov
Procházka Michal Sedliště

9-12. Vraspír Krištof Jimramov
Bradáčová Alžběta Orel Jimramov
Bradáčová Magda Orel Jimramov
Golas Martin Ubušín

13-16. Konvalinka Rom. Jimramov
Smejkal Tomáš Orel Bystřice
Štěrba Ondřej Ubušín
Bartoň Jiří Jimramov

Konečné pořadí - muži
1. Zítka Ladislav Orel Bystřice
2. Růžička Milan KST Borovnice
3. Balabán Jaroslav Sokol Rozsochy
4. Pustina Jiří Orel N. Město

5. - 6. Kula Jiří Orel N. Město
Jakubec Břetislav Bystřice 

7.- 8. Bradáč Jaroslav Sokol Rozsochy
Plánka Ladislav Orel Bystřice 

9-12. Padrtka Jaroslav Sokol Rozsochy
Šikula Pavel st. Orel Jimramov
Zítka Jan Orel Bystřice 
Svoboda Jiří Orel N. Město

13-16. Šikulová Markéta Orel Jimramov
Kopecký Rostisl. Sokol Rozsochy
Šikula Pavel ml. Orel Jimramov
Husák Bohuslav Orel Čebín

17-18. Bradáč Antonín Orel Jimramov
Vyorálek Tomáš Jimramov

19-26. Miko Marek Orel N. Město 
Basovník Martin Orel Jimramov
Holík Jakub Jimramov
Jiříček Jiří Jimramov
Malášek Vojtěch Orel Čebín
Jaroš Jiří Sokol Rozsochy
Máca Zdeněk Orel Čebín

- 4 -



První florbalové zkušenosti – kvalifikační turnaj žáků
Je sobota 20. ledna a novoměšští mladí 

orlové se chystají do Kněžic na své první 
turnajové utkání -  kvalifikační turnaj ve 
florbale starších žáků. Na jejich tvářích je 
vidět nadšení a chuť bojovat, ale zároveň 
respekt  k  o  něco  vyhranějším  protivní-
kům - domácí Kněžice. Nejistota je však 
od prvního písknutí opustila a pustili se s 
chutí  do boje.  Jak se  ale  ukázalo,  tak i 
přes velkou snahu se našim nepodařilo o-
dolat tlaku a několika podařenými akce-
mi zasadil soupeř našim chlapcům dýku 
do zad. Během zápasu byli vidět šance na 
obou stranách, rozhodně to nebyl bezna-
dějný zápas, ale soupeř prokázal kvality a 
vyprovodil nás jasným rozdílem 7:0.

Na druhý zápas s Telčí se i přesto kluci 
těšili a dokázali držet krok po většinu ut-
kání. Blýskli se krásnými momenty a gó-
ly padaly na obou stranách. V pohledném 
zápase  se  nakonec  radoval  druhý  tým, 
když po celý zápas držel náskok, ale bylo 

vidět, že kluci udělali za ten půlrok velký 
pokrok a výsledek 6:3 toho je důkazem. 
Sice bez výhry, ale to hlavní kluci pozna-
li:  turnajovou  atmosféru,  týmového  du-
cha a hlavně získali  spoustu zkušeností, 
což je to nejdůležitější. Takže jim popřej-
me mnoho dalších úspěchů, jak ve florba-
le, tak i mimo něj. Tomáš Mrázek

 

A opět „bledulový ráj“
Také letošní turistickou sezónu zahájila 

bystřická  jednota  návštěvou  rezervace 
bledulí  v  Chlébském.  V  loňském  roce 
jsme začátek jara trochu podcenili, takže 
většina bledulí byla již odkvetlá. Ale le-
tošní  „vrtochy paní  zimy“ nás již  neza-
skočily a  za bledulemi jsme si  pospíšili 
už v sobotu 24. února. Pro zpestření jsme 
volili  jinou  trasu,  proto  jsme  se  vydali 
tentokrát časně ráno autobusem do Hodo-
nína a odtud po červené značce až na ná-
vrší se skalním útvarem s názvem Hrád-
ky. Údolím chlébského potoka, lemova-
ného koberci kvetoucích bledulí, dále ko-
lem partyzánského pomníku a kostelíka v 
Dolním Čepí se účastníci turistického vý-
letu šťastně, v odpoledních hodinách, po-
silněni obědem v restauraci v Chlébském, 

dostali až do Nedvědice, odkud pak po-
kračovali již vlakem k domovu.

Pod vedením zkušeného průvodce, kte-
rým  je  starosta  jednoty  Karel  Smejkal, 
jsme objevili další skryté krásy Vysočiny. 
Potěšující je, že výletu se zúčastnili také 
zcela noví zájemci, což svědčí o tom, že 
naše výlety se pomalu dostávají i do pod-
vědomí širší veřejnosti a také mládeži a 
začínají být, k naší radosti, vyhledávanou 
volnočasovou aktivitou. Kučerová M.
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VI. a VII. turnaj Amatérské florbalové ligy v Brně
Brněnský masakr florbalovou holí

V sobota 3. února jsme vyrazili z No-
vého  Města  na  další  turnaj  amatérské 
florbalové ligy, v pořadí již šestý.

Před  psaním tohoto  článku  jsem pře-
mýšlel, na co bych se měl vymluvit tento-
krát. Na rozhodčí? Na to, že nám nepřálo 
štěstí? Ne, tentokrát opravdu ne. Snad na 
méně zkušeného gólmana nebo na malý 
počet hráčů v poli? Opět je odpověď NE. 
Na minulých turnajích jsme si také vysta-
čili  s  málem a přesto jsme zabojovali  a 
pokaždé něco vyhráli. Jenže tentokrát se 
nedařilo vůbec nic. A když říkám vůbec 
nic, tak to myslím doslovně. Domů jsme 
totiž jeli po 4 prohrách a spadli na pos-
lední místo tabulky.

Kdyby ty prohry byly třeba o gól nebo 
se  zápas  rozhodl  až  ke  konci,  aby  měl 
soupeř strach o výsledek, tak by to ještě 
šlo, ale zápasy byly jasný po prvním po-
ločase a soupeři si na nás opravdu "smls-
li". Vyprovodili nás pokaždé jasným výs-
ledkem a skóre, které psal rozhodčí k na-
šemu týmu po turnaji bylo srdce bijící a 
člověk tomu nechtěl ani věřit. Opravdu se 
mi to nechce psát, ale stejně byste se to 
dověděli - 5 : 23 po 4 zápasech.

Teď  se  musíme  každý  zamyslet,  kde 
byly největší mezery a na nich do příště 
zapracovat.  To bude velmi těžké,  poně-
vadž máme jen 2 víkendy. Ale doufám, 
že se v nás něco zlomí a konečně předve-
deme výkon, na který budeme hrdí. Mys-
lím, že na to máme. Tak uvidíme příště. 
Chce  to  teďka  opravdu  zamakat,  přece 
nebudeme poslední! Tomáš Mrázek
Dlouhých 72 týdnů !!!

Sobota 24. února 2007
Ano, přesně takhle dlouho jsme čekali 

na podobný úspěch. Nebudu Vás napínat, 
po  minulém  debaklu  jsme  se  konečně 
zvedli  a  vybojovali  krásné  třetí  místo! 

Prvním úspěchem byla účast.  Poprvé se 
nám totiž  povedlo najít  tolik  hráčů.  Do 
brány usedl Salám - náš hostující gólman 
a počet hráčů se vyšplhal na devět. 

Základní skupina se ale nevyvíjela tak, 
jak bychom si  přáli.  Plánem bylo urvat 
nějaké  body na Neslovicích a  Liskovci. 
Ovšem s oběma týmy jsme shodně pro-
hráli 2:3.

Nejvíc smůly jsme si vybrali s Neslovi-
cemi.  Za  20  minut  se  soupeřovi  hráči 
dostali do 3 nebo 4 brejků a ukázali, jak 
se dá z minima vytěžit maximum. Jinak 
jsme  po  celý  zápas  určovali  tón  hry  a 
nebýt  naší  neefektnosti,  tak  jsme  je 
vyprovodili jasným výsledkem. Bohužel, 
pokud  nedáte  góla  do  prázdné  brány  a 
nastřelíte  snad  6x  konstrukci,  tak  se 
vyhrát nedá. Náladu nám spravil až zápas 
s Veterans Brno, které jsme jasně přehráli 
a vyhráli 5:0. 

V semifinále jsme se utkali s Gradio-
rem Měnín. Zápas byl velmi emotivní a i 
díky  kotli,  který  vytvořili  ostatní  týmy, 
jsme zvítězili s vypětím všech sil 2:1. Té-
měř bez pauzy jsme nastoupili k semifi-
nále. Ale na únavu jsme neměli čas. Bo-
hužel  Rosice  ukázaly,  proč  jsou  v  čele 
naší  ligy  a  došly  si  pro  vítězství.  Ale 
rozhodně jsme jim to nedali  zadarmo a 
bojovali do poslední minuty.

O třetí místo se tentokrát nehrálo kvůli 
odchodu Slatiny, tudíž jsme získali  třetí 
místo  bez  boje.  Jen  škoda,  že  tímto  si 
Lískovec  pomohl  do  finále  a  nemohli 
jsme mu oplatit porážku. 

Myslím, že pokud ještě zlepšíme efek-
tivitu a individuální práci s míčkem, tak 
se  nás  soupeři  mohou  ještě  bát.  Tímto 
výsledkem jsme opustili poslední místo a 
doufáme,  že  se  na  něj  již  nevrátíme. 
Věnujeme tomu určitě velké úsilí.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Moravě
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Za zkoušku to stálo...
V letošním roce poprvé, oddíl badmin-

tonu bystřické jednoty, uspořádal zkušeb-
ně první amatérský turnaj mládeže v tom-
to sportu i pro místní veřejnost. Turnaj se 
konal  v  sobotu  3.  března  v  bystřické 
orlovně. Protože byl zkušební, ve všech 
směrech,  mnoho reklamy jsme nedělali, 
abychom  nejdříve  nasbírali  potřebné 
zkušenosti.  Zájemců  z  řad  mladší  mlá-
deže  bylo  tak  akorát,  aby  si  dosytnosti 
vychutnali této hry. Na závěr turnaje hrá-
če  čekaly  věcné  odměny  a  diplomy.  V 
turnajích hodláme dále pokračovat s tím, 
že již rozšíříme pozvanou oblast i na os-
tatní jednoty či spolupracující župy. 

Bystřická jednota vykročila do letošní-
ho  roku  s  plánem široké  škály  zajíma-
vých akcí pro mládež. Každý oddíl, pra-

cující v jednotě, se podílí na přípravě ně-
které  z  těchto  akcí.  K  tomu  nám MěÚ 
přispěl  i  v  letošním roce  dotací  jak  na 
sport tak i na nesportovní činnost mláde-
že.  Přejme si  jenom,  aby  nám nic  naše 
plány nepřekazilo a akce se nám s Boží 
pomocí  vydařily  tak,  jak  jsme  si  začát-
kem roku předsevzali. Kučerová M.

Župní turnaj ve stolním tenisu – Rovné
V sobotu 10. března 2007 se uskutečnil 

další župní turnaj ve stolním tenisu, který 
se konal v Rovném. Turnaje se zúčastnilo 
13  žáků  -  z  Jimramova,  Bystřice  n.  P., 
Rovného a Nové Vsi.

V kategorii nad 15 let se zúčastnilo 11 
hráčů  a  to  z  Bystřice  n.P,  Rovného, 
Nového Města na Moravě a z Jimramova.

Ing. Pavel Šikula
Žáci:

13  účastníků  bylo  rozlosováno  do  3 
skupin,  přičemž  nejlepší  dva  postoupili 
do finálové skupiny, třetí se utkali o 7.-9. 
místo, ostatní bojovali o 10. – 13. místo. 
Tradičně soutěž ovládli žáci z Jimramo-
va. V turnaji bylo sehráno 44 utkání.

Konečné pořadí:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov
2. Bradáčová Alžběta Orel Jimramov
3. Riesner Bohumil Orel Jimramov
4. Novotný Tomáš Nová Ves
5. Vraspír Krištof Orel Jimramov
6. Konvalinka Roman Jimramov

Muži:
Soutěžící  byli  rozděleni  do dvou sku-

pin,  v nichž se hrálo systémem každý s 
každým.  Nejlepší  dva  z  každé  skupiny 
postoupili  do  finálové  skupiny,  třetí  ze 
skupin sehráli zápas o 5.- 6. místo, čtvrtí 
ze skupin o 7.- 8. místo. Turnaj byl velmi 
napínavý, o vítězi  rozhodl pouze poměr 
setů. Rovněž o postup ze skupin se bojo-
valo do posledních zápasů. V turnaji bylo 
sehráno 33 utkání.

Konečné pořadí:
 1. Pustina Jiří Orel Nové Město
 2. Kula Jiří Orel Nové Město
 3. Zítka Jan Orel Bystřice
 4. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov 
 5. Šikula Pavel st. Orel Jimramov 
 6. Šikulová Markéta Orel Jimramov 
 7. Miko Marek Orel Nové Město
 8. Basovník Martin Orel Jimramov 
 9. Paleček Josef Orel Rovné 
10. Ambrož Libor Orel Rovné 
11. Drábek Karel Orel Rovné 
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Vítání jara v Bystřici nad Pernštejnem
Na  „smrtnou“  neděli  dne  25.  března 

2007 se bystřická orelská mládež vydala 
k  místnímu potoku,  aby  zde  definitivně 
ukončila panování zimy a za pomoci sil-
ného proudu vody se zbavila nastrojené-

ho panáka – „smrtky.“ Příhodné počasí a 
dostatek vody uspokojily mládež v tom, 
že i  jejich  letošní  příprava  na  tuto  akci 
nebyla marná.

Kučerová M., Bystřice nad Pernštejnem

VIII. turnaj AFL – Organizace hadr...
Sobota 24. března 2007
Tak a je za námi další turnaj.  Než se 

dostanu  k  samotnému  turnaji,  tak  bych 
chtěl  zmínit,  že horší domluvu jsem asi 
ještě nezažil. Snad do pátku večer nebylo 
jisté, že pojedeme. A chtěl bych poděko-
vat všem, co nakonec jeli. V počtu 5 hrá-
čů do pole jsme vyrazili zkusit své štěstí.

Skupina byla hratelná, ovšem již první 
utkání se Starým Lískovcem ukázalo, že 
to dneska nebude asi úplně ono. Po vý-
borném poločase jsme vedli 3:1, ale bě-
hem 2. poloviny se do vedení dostal sou-
peř  (bohužel  přispěl  i  sudí,  když  uznal 
sporný gól, aniž by ze své pozice mohl 
vidět  míček).  Ke  konci  jsme  zamakali, 
ale stačilo to pouze na remízu 4:4.

Druhý zápas s Veterans Brno se dlouho 
vyvíjel dobře, ale ke konci nám docháze-
ly síly a náš soupeř dokázal zvítězit. Na 

poslední  zápas  s  Neslovicemi  jsme  na-
stoupili velmi dobře, ale vlastními chyba-
mi  jsme soupeři  dovolili  využít  několik 
brejků a i přes jistou střeleckou převahu 
jsme nedokázali uhrát pěkný výsledek.

Po  špatném  výkonu  ve  skupině  jsme 
měli hrát čtvrtfinále s Rosicemi - vedou-
cím týmem 4. AFL. I Když jsem apeloval 
na rozhodčí, abychom hráli první zápas, 
tak jsem nebyl vyslyšen a měli jsme hrát 
až poslední.  S vyhlídkou na 2-hodinové 
čekání  a  téměř  jistou  prohru  jsme  se 
usnesli  na odjezdu z turnaje.  Opět jsme 
spadli  na poslední místo tabulky a naše 
šance momentálně nevidím příliš růžově. 
Snad se příště dokážeme lépe domluvit a 
uhrajeme  více  bodů.  Navíc  před  námi 
stojí  otázka,  jestli  má  cenu  účastnit  se 
příštího ročníku. Doufám, že se nějak do-
mluvíme. Au revoir. Tomáš Mrázek

25. března – Župní sjezd – Čebín
V  neděli  25.  března  se  konal  sjezd 

Metodějovy župy. Tentokrát byla hostují-
cí jednotou ta naše, čebínská.

Po mši svaté jsme se sešli v přísálí res-
taurace  Čebínka.  Mezi  delegáty  sjezdu 
zavítali i starosta Orla Ladislav Šustr, sta-
rosta obce Miroslav Bartoš, generální se-
kretář Ladislav Kotík a místní farář P. Jiří 
Buchta. 

Jedním z bodů programu bylo udělová-
ní  čestných  uznání.  Za  celoživotní  dílo 
pro čebínský Orel byl oceněn br. Leopold 
Vojanec, za práci pro župu pak Miroslava 
Kučerová, Jitka Čechová a Viktor Novot-

ný in memoriam z jednoty Bystřice nad 
Pernštejnem.

Na  sjezdu  byla  provedena  změna  v 
župním předsednictvu. Místo odstupující-
ho  br.  Bohuslava  Husáka  (Čebín)  byl 
zvolen  br.  Tomáš  Kříž  (Čebín),  novým 
členem předsednictva se stal i br. Smej-
kal z Bystřice nad Pernštejnem. Byli také 
zvoleni delegáti na ústřední sjezd Orla.

Po  skončení  jednání  jsme  pozvali  ú-
častníky na prohlídku Orlovny a na před-
stavení našeho divadelního spolku Slova-
ni - Staré pověsti české II.

Tomáš Kříž, jednota Čebín
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Pronájem tábořiště
Bratři a sestry,
Po  dobrých  zkušenostech  z  minulého 

roku, jsme se rozhodli i letos pronajmout 
případným zájemcům naši táborovou zá-
kladnu.

Tábořiště  se  nachází  na  Českomorav-
ské Vysočině, poblíž obcí Střítež a Habří. 
Mezi hlavní výhody tohoto tábořiště patří 
především dobrá dopravní dostupnost. Na 
tábořiště je možné bez větších problémů 
dojet osobním automobilem. Tím je také 
vyřešen problém zásobování potravinami. 
Nakupovat jezdíme do, asi 2 km vzdále-
né, obce Střítež. Pitnou vodu bereme pří-
mo z vodovodního řadu, zdroj je asi 300 
m od tábořiště. V údolí je klid a ticho. 

Tábor  je  zařízen  přibližně  ve  skaut-
ském duchu. Kapacita tábora je 40 lidí. K 
dispozici je 10 stanů tee-pee (5,5 m). So-
ciální  zařízení  představují  klasické latrí-
ny,  umývárna  a  sprcha  s  teplou  vodou 
(pokud si ji samozřejmě ohřejeme). V ku-
chyni jsou kamenná kamna na dřevo. Sa-
mozřejmostí  je  fotbalové  a  volejbalové 
hřiště.

V okolí tábořiště je pěkná příroda. Asi 
šest  kilometrů po proudu potoka se  na-
chází Trenkova rokle - jeden z význam-
ných turistických cílů oblasti.  Poblíž tá-
bořiště jsou také dvě zříceniny - Lísek a 
Podmitrov. Koupat se chodíme do velice 
pěkně  upraveného  rybníka  do  Bukova. 

Cesta  trvá asi  půl  hodiny.  Přibližně  pět 
kilometrů od tábora je westernové měs-
tečko Šiklův mlýn. 

Tábořiště  využíváme  vždy  posledních 
čtrnáct dní v červenci. V ostatních termí-
nech je možné si tábořiště s veškerým vy-
bavením  pronajmout.  V  případě  zájmu 
mne,  prosím  kontaktujte  na  telefonním 
čísle 724 968 693. 

Chloubou  našeho  tábořiště  je  od  loň-
ského roku 9-ti metrové tee-pee (údajně 
jediné tak velké tee-pee, které stojí v Čes-
ké  republice).  Bez  problémů  se  do  něj 
vejde 40 lidí. Je ideální pro dešťový pro-
gram,  slavnostní  ohně  za  nepříznivého 
počasí a vůbec, je to super stan) 

Tomáš Kříž

Střípky z historie župy – 3. pokračování
OREL, číslo 10.-11., rok 1921
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
 Říjen 16. Vev. Bytýška okrsk. konf. (br. Procházka), Doubravník  čl. sch. (br. Ší-

ma);Olší hody; 20. Tišnov   župní konf. vzdělavatelů; 23. Tišnov  župní konf. a sch.  
žup. techn. sb.; 28. N. Město n. M. akademie.“ 

vvvvv
OREL, číslo 12., rok 1921
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
 Doubravník.  Podáváme naší orelské rodině obrázek z naší Jednoty, o které se v  
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„Orlu“ málo čte, která však železným krokem razí cestu orelské myšlence na Horác-
ku. Po letním období, ve kterém naši borci čestně obstáli při různých vystoupeních  
v okolí, nijak jsme se neoddali zimnímu spánku. Den svobody oslavili jsme službami  
Božími a členským večírkem, při němž promluvil br. Orálek. Dne 13. listopadu sehráli  
jsme divadlo „Pasekáři,“ které svým bezvadným provedením získalo nám sympatie i  
všech protivníků. Účast byla nebývalá. Též na poli tělocvičném se tužíme a připravuje-
me se horlivě na slet. Jen bratři a sestry s nadšením v před a věřte, že jen prací svorné 
Bůh požehná!

Listopad 1. Vev. Bytýška okr. konf.; 6. Vev. Bytýška předn. o Bílé Hoře; 10. Chudči-
ce předn. o katol. životě ve Francii;  11.  Dalečín zal.  Jedn.; 13. Doubravník, Dol.  
Loučky, Olší, val. hrom.; 20. H. Loučky předn. o Bílé Hoře (br. Vidlák), Olší předn.,  
Žďárec bes.; 27. Bystřice n. P. zal. Jedn., Chudčice „Anděl strážný.“ Prosinec 11.  
Tišnov  val. hrom. župy; 18. Tišnov župní kurs; 20. N. Ves  u N. Města „Černý kříž  
v lese;“ 26. Březí „Kříž u potoka.“ 

vvvvv
OREL, číslo 1., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Valná hromada župy konala se v neděli 11. prosince 1921 v Tišnově v  Katolickém 

domě. Valnou hromadu zahájil starosta župy br. A. Riedl přivítáním delegátů, kterých 
přibylo 70. Nejvíce zastoupeny byly okrsky I., II. a IV. nejméně III. okrsek. K protoko-
lu minulé valné hromady pronesli námitky, br. Dobišara Havlín z Čebína ohledně roz-
dělení výtěžku z okrskového cvičení v Tišnově v r. 1920. Ustanovena komise k sestave-
ní župní kandidátky. Zpráva jednatelská praví: I. okrsek čítá 6 Jednot, II. okrsek 7  
Jednot, III. Okrsek 5 Jednot a IV. okrsek 10 Jednot. Statistiku členstva podaly okrsky  
I. a IV.; z II. a III. okrsku schází, což značí velkou netečnost a br. starosta vytýká, aby  
příště každý dotazník brzy byl vyplněn a odeslán, aby tak funkcionářům práce nebyla 
ztěžována. Jmenovitě byly uvedeny Jednoty, které nezaplatily garanční fond. Žádána  
byla náhrada. Br. pokladník podal zprávu pokladní, která byla prozkoumána revizory  
a shledána v pořádku. Zprávu technického sboru přednesl dřívější župní náčelník, po-
ukazuje na to, aby příště na kursy byly vysílány nejlepší síly z Jednot a z okrsků. Žádá 
větší orelskou dobrovolnou disciplínu, zvláště v nastávajícím roce, ku které měl též  
krásný názor br. Šmída br. Havlín. Do župní rady zvoleno bylo 8 bratrů a 4 sestry.  
Starostou župy zvolen br. A. Riedl, mistr stolařský a sklenářský, místostarostou br.  
Lukeš, učitel, jednatelem br. Vagner a pokladníkem br. Kučera. Na návrh Jednoty  
novoměstské bylo schváleno, aby rozřaďovací zkoušky byly v Novém Městě ve dnech 
4.-5. června 1922 o svátcích svatodušních a aby příští valná hromada byla tamtéž.  
Následovala přestávka polední 10 minut. - Po polední přestávce pokračováno v jedná-
ní.  Br.  župní  vzdělavatel  Fr.  Procházka přednesl  zprávu vzdělavatelskou.  Oceňuje  
práci vzdělavatelskou v župě a připomíná, že Orelstvo ze župy velice se reprezentova-
lo jak na Slovensku, tak i v Brně na sletu i při uvítání presidenta Masaryka. Zpráva  
jednomyslně schválena. Následovala krásná a dobře promyšlená přednáška br. Pro-
cházky o výchově a úkolu každého člena Orla. Valná hromada skončena s přáním, by 
členstvo konalo lépe své povinnosti a šířeno bylo větší pochopení pro ideu orelskou.

Leden 1922. Deblín val. hrom., N. Město n. M. 2 div., okrsk. kurs.“ 
vvvvv
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OREL, číslo 2., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
 Ze župy ohlášeno: Čebín div., N. Město okrsk. konf. (br. Zdražil), Sentice div., Tiš-

nov  župní schůze vzdělavatelů (br. Procházka).“ 
vvvvv

OREL, číslo 3.- 4., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Konference vzdělavatelů naší župy konala se v Tišnově ku konci min. měsíce. Zú-

častnilo se 14 br. a 1 sestra. Vytýčeny směrnice další práce osvětové a výchovné v na-
šich Jednotách. Práce výchovná a osvětová je nesmírně důležitá, vzdělavatel je takřka 
duší Jednoty a tato má a musí býti v osadě ohniskem dobra a pravdy; přednášky a 
promluvy musejí býti prodchnuty duchem náboženským, poněvadž my neznáme jiné 
mravnosti, leč té, která prýští z evangelia a učení církve.

Jak poměry v našem národě dokazují, je nevyhnutelně nutná obroda, obnovení lid-
ské společnosti, která válkou mravně byla zničena. Je tu třeba rytířstva nových dob,  
rytířstva ducha, bojovníků za pravdu, právo a spravedlnost v dnešním přecivilizova-
ném světě. A je tu u nás, v národě hnutí obrodné, omlazené křesťanstvím, hnutím mlá-
deže, avantgarda příštích generací božích bojovníků a avantgarda nového pokolení a  
to jsou naše Jednoty orelské. Bůh žehná naší práci, jen nezapomínejme čeho žádá od 
nás velká doba předsletová; veliké obětavosti, ukázněnosti, křesť. sebevědomí pevné-
ho přesvědčení a lásky k myšlence orelské!

Bratři a sestry! Vzdělávejte rozum svůj, vůli a cit, napněte všechny síly, abyste do-
kázali i svoji technickou vyspělost v době sletu! Tyto a podobné myšlenky zdůraznil a  
připomněl Jednotám při přednášce žup. vzdělavatel katecheta br. Procházka. Předne-
sena celá řada návrhů a námětů pro další práci v Jednotách: nechť v každé Jednotě 
členstvo soustavně vychováváno je ku slušnosti, společenskému taktu, jehož nevidíme 
kolem  sebe  u  tělocvičných  celků  nám  nepřátelských;  zábavy  v sobotu  nejsou 
v Jednotách přípustny.

Trpěla  by  tím  účast  na  nedělních  službách  Božích.  Všude  v Jednotách  v době 
velikonoční  přistupte  korporativně  s odznaky  k   velikonoč.  sv.  přijímání!  Všichni  
schopní a nadšení členové nechť spolupůsobí k tomu, aby Jednotami orelskými vycho-
valo se nové pokolení synů Božích a moderní rytířstvo kříže! 

Výkazy za leden – únor zaslaly okrsky I.- II. Z 9 Jednot (ze 3 není zpráv) ohlášeno: 
24 přednášek, 10 promluv před šikem, 5 div., 17 schůzí, 2 zábavy.

V  březnu ohlášeno: Schůze župní rady, župní schůze vzdělavatelů, schůze techn. 
sboru župního, župní kurs pro cvič. dorostu a žactva. Akademie ve Vev. Bytýšce a čl.  
schůze v Čebíně a Žďárci.“

vvvvv
OREL, číslo 5., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Župní konference vzdělavatelů konala se 27. dubna 1922 v Tišnově.  Referát  ze  

zemské konf. podával br. Procházka. 
Došel výkaz za březen pouze z I. okrsku (Čebín, 4 Jedn.) a ohlášeno: 5 předn., 2  

div., 1 akademie.“
vvvvv
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OREL, číslo 6., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Jednota v Jilmoví, v maličké to obci na Tišnovsku, odvážila se k velkému činu – ke  

stavbě vlastní Orlovny. V pondělí svatodušní položila již ke stavbě základní kámen.  
Stavba je umožněna velikou obětavostí členstva a značným darem arcibiskupa – sená-
tora dra. A.C. Stojana.“

vvvvv
V závěru roku 1921, jak je možno vyčíst z uveřejněných zpráv, zakládají se dvě no-

vé jednoty v župě a to v Dalečíně a Bystřici n.P. Z nich do současnosti všechna úskalí 
překonala pouze jednota bystřická. Jednoty v župě jsou rozděleny do čtyř okrsků. Cel-
kový počet jednot v tomto období v župě je 28 a jejich činnost je bohatá a různorodá.

Kučerová Miroslava, sekretář Metodějovy župy

Kalendář sportovních akcí
župní, kvalifikační a ústřední turnaje

12. května kvalifikace ve florbalu mužů Bystřice nad Pernštejnem
12. května župní turnaj ve stolním tenise Dolní Loučky
19. května běh - Memoriál prof. Benáčka Olešnice
19. května Den sportu pro všechny Bystřice nad Pernštejnem 
26. května kvalifikace – st. žáci m. kopaná Starý Lískovec
26. května turnaj v malé kopané ml. žáků Moutnice
27. května volejbalový turnaj smíš. družstev Žďár nad Sázavou
2. června ústřední turnaj v přehazované Pozořice
2. června Cantate 2007 Luhačovice
16. června letní turnaj ve volejbale Brno
30. června ústřední turnaj v malém fotbale Žďár nad Sázavou 

Kalendář Sušilovy župy
5. května malá kopaná - žáci, muži Silůvky
8. května malá kopaná – muži Rakšice
12. května volejbal - smíšené Bohunice
26. května malá kopaná – muži Starý Lískovec
26. května volejbal – smíšené Starý Lískovec
26. května kvadriatlon - smíšené (dospělí) Komín
9. června malá kopaná – žáci Bohunice
10. června malá kopaná - muži Bohunice

Župa Metodějova se rozrostla!
Župa Metodějova se rozrostla po dlouhé době o novou jednotu. Nová jednota Orla 

byla v dubnu založena v Havlíčkově Brodě a je to zároveň první jednota v tomto okre-
se. Starostou nové jednoty byl zvolen František Holas. 

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


