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Ústřední turnaj v malém fotbalu mladších žáků

Konečně se vyplnil sen našich malých 
mladých fotbalistů, aby se mohli, po ně-
kolika  letech  usilovné  dřiny  a  tréninků, 

zapojit do nějakého opravdového turnaje. 
Zúčastnili se tedy, jako jediní z naší žu-
py,  přímo ústředního  finálového turnaje 
ve Žďáře n. Sáz., který se konal v sobotu 
17. února. „Bili se jako lvi“ a ze čtyř při-
hlášených  oddílů  si  odváželi  diplom za 
pěkné třetí místo.

Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Troubelice
2. Vnorovy
3. Bystřice n. Pernšt.
4. Strážnice

Turistické putování Vysočinou

V sobotu 14. dubna se vydali příznivci 
pěších  turistických  vycházek,  tentokrát 
na výlet organizačně plánovaný jako žup-
ní, vlakem do Žďáru nad Sázavou. Deset 
turistů, členů bystřické jednoty, ale i ne-
členů, očekávalo s nadějí ve Žďáře n. Sá-
zavou připojení další skupiny zájemců z 

přilehlých  jednot.  Ale  naděje  byla  opět 
marná a ve svém pochodu i tentokrát na-
še skupina zůstala zcela osamocena. I le-
tos přetrvává naprostý a  nepochopitelný 
nezájem ze stran ostatních jednot, i když 
tato iniciativa obnovy turistiky, byla žá-
dána nejvíce župními orgány. 

Trasa pochodu ze Žďáru n. Sáz. vedla 
po zelené značce do Stržanova,  dále  na 
Světnov, Sklené a Tři Studně. Zde výlet-
níci poobědvali a po načerpání patřičných 
sil pokračovali v další cestě až do Nové-
ho Města n. M. Cestu domů pak ukončili 
přepravou  vlakem.  Na  konci  putování 
měli „v nohou“ přibližně 16 km, na tvá-
řích vedle mírné únavy i radostný úsměv 
a v myslích další pěkné zážitky z tohoto 
výletu jarní přírodou Vysočiny.

Kučerová M.

Župní turnaj ve stolním tenise – Nové Město na Mor.
V sobotu 21. dubna se uskutečnil další 

župní turnaj ve stolním tenise, tentokráte 
ve sportovním středisku v Novém Městě 
na  Moravě.  Do  turnaje  se  zapojilo  15 
stolních tenistů z Nového Města na Mo-
ravě,  Jimramova,  Dolních Louček,  Bys-
třice n.P. a Rozsoch.

Soutěžící  byli  rozlosováni  do tří  pěti-
členných  skupin,  z  nichž  postoupili  tři 
nejlepší do semifinálových skupin, desátý 
postupující byl nejlepší ze čtvrtých míst. 
I  ve  dvou  semifinálových  skupinách  se 
hrálo systémem každý s každým a dále 
následovalo semifinále a finále o boje o 
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umístění.  Poražení ze základních skupin 
sehráli boje o 11. - 15. místo.

Vítězem  turnaje  se  stal  Jiří  Pustina 
(Orel Nové Město na Moravě), který ve 
finále  porazil  Zítku  L.  (Orel  Bystřice 
n.P.). Ing. P. Šikula
Konečné pořadí:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město
2. Zítka Ladislav Orel Bystřice n.P
3. Balabán Jaroslav Rozsochy
4. Pololáník Karel Orel D. a H. Loučky
5. Mašek Martin Orel D. a H. Loučky
6. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov

Přátelské turnaje ve florbalu žáků – 10. února a 6. května
V sobotu 10. února se uskutečnil první 

přátelský  turnaj  bystřického  orelského 
oddílu žáků florbalu se stejným oddílem 
z Nového Města na Moravě, jediným to 
oddílem  v  současnosti  v  župě.  Aby  si 
mohli členové oddílu konečně vyzkoušet 
své  florbalové  dovednosti,  které  trénují 
již druhým rokem, vyzvali jsme jednotu 
Nové Město k tomuto turnaji s tím, že ne-
bude  určena  věková  kategorie.  Tak  se 
alespoň hráči našeho oddílu mohli do hry 
zapojit všichni a to již od 7 let, hráče nej-
mladšího, až po ty plnoleté, kteří rovněž 
nemají k sobě dostatek věkově odpovída-
jících hráčů, aby mohli vytvořit samostat-
ný oddíl. V Novém Městě n. M. složení 
jejich oddílu je obdobné, takže síly byly 
téměř vyrovnané.

Turnaj to byl zajímavý, hráči obou od-
dílů hráli s plným nasazením od samého 
začátku až do konce. Náš bystřický oddíl 
podal překvapující výkon a hráči si celé 
utkání plnými doušky vychutnali. Po vět-
šinu turnaje vedli,  ale protože nás tlačil 
čas a byli jsme odkázaní na odjezd vlaku, 
nezbyl  již  prostor  k  tomu,  abychom  si 
přivezli vítězství. Turnaj skončil 7:6 pro 
oddíl Nového Města na Moravě a nám již 
nezbyl čas alespoň na vyrovnání výsled-
ku.

Mladí  florbaloví  hráči,  stejných  orel-
ských oddílů,  se  opět  utkali  a  v  dalším 
přátelském turnaji v bystřické Sportovní 
hale v neděli  dne 6. května. Soupeř, po 
minulém svém těsném vítězství nad bys-
třickými  hráči,  kdy  se  jevily  síly  téměř 
vyrovnané,  vyslal  proti  našim chlapcům 
tentokrát mužstvo jiného složení a neob-
vykle  dobře  sehrané.  Utržili  jsme  opět 
porážku, nyní však již se značným rozdí-
lem gólů. Naši hráči odcházeli sice pora-
ženi v boji, ale ne na duchu. Splnilo se 
jim alespoň přání zahrát si s jiným oddí-
lem.  Škoda jen,  že jim věkově rovných 
oddílů není ještě více, třeba by se našel i 
takový oddíl nad kterým by dokázali zví-
tězit a napravili by si tak své sebevědomí, 
že jejich poctivé tréninky dokáží přinést i 
zaslouženou výhru. Snad tedy zase někdy 
příště. Kučerová M.
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Den matek
Druhou neděli v měsíci květnu slavíme 

v rodinách svátek Dne matek. Ani naše, 
bystřická  orelská  mládež  letos  nezapo-
mněla  maminkám a  babičkám poblaho-
přát. Za pěkného slunného počasí vystou-
pila před kostelem sv. Vavřince po obou 
mších svatých s pásmem písniček věno-
vaných našim nejmilejším. Kučerová M.

Maminko, maminko, předrahé sluníčko,
 jak bych tě neměl mít ze srdce rád!

Za všechny starosti, za péči v bolesti,
za úsměv i za pohled káravý snad,
za slova útěchy, za slzy za všechny,

za vše ti děkuji za tisíckrát.

Župní turnaj ve stolním tenisu – Dolní Loučky
V sobotu 12.  května  se uskutečnil  již 

čtvrtý  župní  turnaj  ve  stolním  tenisu. 
Osmnáct stolních tenistů z orelských jed-
not z Dolních Louček, Nového Města na 
Moravě, Bystřice n.P, Jimramova a Soko-
la Rozsochy bylo rozlosováno do tří še-
stičlenných skupin, z nichž po dvou nej-
lepších  postoupilo  do  finálové  skupiny, 
třetí ze skupin bojovali o 7.-9. místo. Tur-
naj byl velmi vyrovnaný a žádný z účast-
níků  neprošel  turnajem  bez  porážky. 
Zvítězil Jiří Pustina, přestože v základní 
skupině jednou prohrál a nebyl daleko od 
vyřazení. O pořadí na druhém až čtvrtém 
místě rozhodovaly vzájemné zápasy a po-

řadí nakonec určil až podíl setů ze vzá-
jemných zápasů. I v bojích o 7.-9. místo 
byly souboje velmi vyrovnané a všechny 
zápasy skončily 3:2.

Ing. P. Šikula
Konečné pořadí :
1. Pustina Jiří Orel Nové Město
2. Balabán Jaroslav Sokol Rozsochy
3. Hák Vojtěch Orel Nové Město
4. Pololáník Karel Orel Dolní Loučky
5. Zítka Ladislav Orel Bystřice n.P
6. Kopecký Rost. Sokol Rozsochy
7. Bradáč Jaroslav Kundratice
8. Válek Radek Dolní Loučky
9. Kula Jiří Orel Nové Město

Umístění odpovídá podanému výkonu
Dne  12.5.  se  uskutečnil  kvalifikační 

turnaj  ve  florbale  mužů  v  Bystřici  nad 
Pernštejnem.  U  toho  jsme  samozřejmě 
nesměli chybět a vyrazili ve slušném poč-
tu 8 + 1 zkusit své štěstí.  Jen škoda, že 
některé opory jet nemohly. Turnaje se zú-
častnilo 7 mužstev. My jsme byli vyloso-
váni do skupiny se Žďárem nad Sázavou 
a Kněžicemi.

"Šakalov" tentokrát  přijel  s  velmi  po-
četným týmem a mohli střídat více než 2 
kompletní lajny. V našem prvním zápase 
jsme se spíše hledali a rozehrávali, ale i 
přesto  jsme  po  poločase  drželi  remízu 
1:1. Během druhé půle se nám ale přesta-
la dařit  koncovka a soupeř,  co vystřelil, 
šlo přímo do růžku brány a Milan s tím 
nemohl nic dělat.
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Prohra 1:4 znamenala,  že pokud jsme 
chtěli postoupit, museli jsme porazit Kně-
žice, které se Žďárem remizovaly. Tento 
zápas  bych  označil  asi  jako  nejpovede-
nější. V podstatě jsme celou dobu kontro-
lovali  hru  a  i  díky  troše  štěstěny  jsme 
hladce vyhráli  4:0 a mohli se  radovat z 
postupu. V semifinále jsme bohužel nara-
zili na Rovné neboli Bystřici. Jako každý 
rok byl soupeř velice silný a již po prv-
ním poločase bylo jasné, že my o postup 
hrát nebudeme.

V zápase o 3.místo jsem se střetli s Bo-
hunicemi. Ti si dokonce přivezli 2 hráče 
z Bulldogs Brno! Ti také rozhodli  tento 
zápas, dařila se jim koncovka a my z po-
čátku  trochu  nestíhali.  Postupem  času 
jsme se dostali do tempa a ke konci jsme 
soupeře opravdu přehrávali,  bohužel  asi 
bylo již pozdě na zvrat, ale výsledek 3:6 
nebyl ostudou.

Turnaj skončil tak, jak se mohlo před-
pokládat, postup si vybojovalo Rovné po 

vítězství ve finále nad Žďárem a my po-
stoupili alespoň ze základní skupiny. Jen 
škoda, že jsme neporazili Bohunice, pro-
tože jsme na to měli. Tak třeba zase za 
rok se tu budu hlásit se zprávou, že jsme 
zdárně postoupili :) Tomáš Mrázek

Ústřední turnaj v malém fotbalu mladších žáků
Poprvé za existence oddílu malého fot-

balu  ml.  žáků  bystřické jednoty se  hrá-
čům naskytla nebývalá příležitost, účast-
nit se 26. května 2006 ústřední finálové 
akce, a to turnaje bez postupu z kvalifika-
ce, v Moutnici.

Nebyli sice úspěšní, z umístění na pos-
ledním místě si  skutečně mnoho radostí 
nemohli odvézt, ale když zvážíme, že ne-
mají žádnou příležitost účastnit se v župě 
během roku nějakých turnajů,  při  nichž 
by nabyli potřebných zkušeností, tak se v 
tomto případě není čemu divit.

Ale vždyť všeobecně platí, že bez pora-
žených by nebylo ani vítězů. Přejeme jen 
těmto mladým hráčům, aby je tento jejich 
první  neúspěch  neodradil  a  nevzal  jim 
elán a  chuť do dalších bojů na fotbalo-
vých hřištích.

Ještě na závěr jedna poznámka, dopo-
sud na internetových stránkách Orla ne-
jsou  uvedeny  žádné  výsledky  z  tohoto 
turnaje a je rovněž napsán nesprávný po-
čet zúčastněných jednot a to je již měsíc 
červenec.

Kučerová M., jednota Bystřice n.Pern.
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Tradiční krojované hody – Čebín 2007

Tak nám skončily další hody, v pořadí 
třetí.  Program byl  podobný jako v roce 
předešlém,  chybělo  jen  vystoupení  pě-
veckého sboru Pijáček. Na rozdíl od loň-
ského roku nám letos přálo počasí a tak 
jsme si mohli užít, jak dopolední zvaní na 
hody, tak i odpolední průvod a program 
pod májí. Do pochodu a k tanci nám hrá-
la dechová hudba Liduška z Dolních Bo-
janovic a byla úžasná. V krojích nás šlo 
64 (32 dospělých a 32 dětí ze ZŠ). Při-
spěly rovněž i děti z Mateřské školky. 

Slavnostní průvod začal "u Koupelky" 
a  pokračoval  k  panu starostovi,  kterého 
hlavní  stárek  Zdeněk Dvořák požádal  o 
hodové  právo  a  poté  si  zatančil  s  jeho 
paní.  Pokračovali  jsme  dále  obcí  a  po 
cestě  vyzvedli  všechna  děvčata.  Průvod 

jsme  zakončili  pod  májí,  kde  již  čekali 
nedočkaví diváci. Hlavní stárek a stárko-
vá je přivítali a popřáli všem příjemnou 
zábavu.  Nejprve  jsme  zatančili  Českou 
besedu,  po  nás  vystoupily  děti  z  MŠ a 
ZŠ.  Nakonec  jsme  zatančili  Moravskou 
besedu.  O  to,  aby  nevyschla  divákům 
hrdla, se postarali naši ochotní sklepníci. 

Večer  proběhla  ve  všech  prostorách 
restaurace Čebínka hodová zábava. Účast 
byla  hojná  a  zábava  veselá.  O  půlnoci 
jsme vydražili máji, kterou získal pan Pa-
vel Ščasný z Čebína.

V neděli ráno jsme se zúčastnili  slav-
nostní mše svaté v místním kostele zasvě-
ceném sv. Jiří. 

Dík za to, že se hody vydařily, patří ne-
jen  krásnému  počasí  a  všem  zúčastně-
ným, ale také všem, kdo nám pomohli s 
přípravou, či  přispěli  svými dary,  ať již 
finančními  nebo  hmotnými.  Poděkovat 
bychom chtěli  především  obecnímu  za-
stupitelstvu, panu Pavlu Pokornému, fir-
mě Novojan, Sokolům a panu Halámko-
vi,  učitelskému  sboru  Základní  školy  a 
Mateřské školky a všem, kteří pomáhali s 
přípravami a úklidem. T. Kříž

Staré pověsti české II
Dne 25. května jsme sehráli nové diva-

delní  představení,  tentokrát  pod názvem 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ II.  (scénař - 
Jaroslav Vojanec ml.) Jednalo se o volné 
pokračování hry předešlé a tentokrát se v 
ní vyprávěl příběh z dob dávno minulých. 
Z  dob  kdy  ženy  ještě  nebyly  zasaženy 
emancipací, poslušně sedávaly kol ohnišť 
a držíce se hesla, že láska prochází žalud-
kem,  připravovaly  svému muži  chutnou 
krmi.  Slované  se  klaněli  svému  bohu 
Radegastu.  Ten  je  však  již  delší  dobu 
příliš neposlouchal a tak se rozhodli vy-
slat do Soluně posly, aby přivedli učence, 
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kteří by je naučili víře nové - křesťanské. 
No a o tom jak to bylo dál, se mohli přes-
vědčit  bezmála dvě stovky diváků, kteří 
se na představení přišli podívat. 

Hráli jsme v přírodním amfiteátru v lo-
mu  "Na  Kamínce".  Do  představení  se 
nám podařilo zapojit diváky i spoustu ne-
obvyklých prvků. Především školu plavá-

ní  na  suchu,  pivo,  tanec,  zpěv,  víno  a 
vodní  dýmku.  A tak jsme prožili  pěkné 
odpoledne plné veselé a přátelské nálady. 

Po představení jsme pro všechny, kdo 
měli  zájem  přichystali  táborák.  Opekli 
jsme špekáčky a  za  doprovodu kytar  si 
zazpívali.

Tomáš Kříž, Orel jednota Čebín

Školení florbalových rozhodčích v Brně
Celkem  45  nových  florbalových  roz-

hodčích přibylo v orelských jednotách po 
školeních v Uherském Hradišti a v Brně. 
Podmínkou udělení licence rozhodčí Orla 
C byla účast na kurzu a úspěšné absolvo-

vání závěrečného testu. 
Mezi  úspěšnými  absolventi  školení  v 

Brně byli i naši členové: Jakub Čuhel, Jo-
sef Filipi, Josef Kuchta a Vít Německý.

převzato z http://orel.nmnm.cz

Ze života orelské jednoty v Rožné
Ve středu 13. června se uskutečnila 90. 

pouť  Nový Jeruzalém,  tentokrát  ve  far-
nosti  sv.  opata  Havla  v  Rožné.  Místní 
jednota ORLA patří k aktivním spolupra-
covníkům  při  organizační  přípravě  této 
pouti.

Hlavním  celebrantem  poutní  mše  sv. 
byl P. Pavel Dokládal, farář v Koclířově 
a president Fatimského apoštolátu v ČR. 
P. Dokládal je hlavním tvůrcem a hybate-
lem Fatimského díla u nás, který pod zá-
štitou a s duchovní podporou arcibiskupa 
K. Otčenáška obnovil  klášter  Školských 
sester sv. Františka v Koclířově u Svitav 
a  vytvořil  zde  centrum setkávání  ctitelů 
Panny Marie fatimské.

Arcibiskup Karel  Otčenášek,  jako du-
chovní  rádce  ORLA,  oceňuje  talent  P. 
Pavla i jeho celého týmu a zve P. P. Do-
kládala ke spolupráci při duchovní obno-
vě ORLA v naší  republice.  Tak se s P. 
Pavlem mohou ORLOVÉ setkat na všech 
orelských poutích, ať na srpnové tradiční 
pouti na Sv. Hostýně, tak také při poutích 
k Panně Marii z Mariánského sloupu na 
Staroměstském  náměstí  v  Praze  (Panna 
Maria z exilu).

Své  orelské  sympatie  nezapřel  P.  P. 

Dokládal ani při pouti Nový Jeruzalém v 
Rožné, když rozhodl, výtěžek sbírky vě-
novat na rozvoj místní orelské jednoty.

Jeho slova promluvy, kterými nás, stej-
ně jako Panna Maria fatimské děti, vyzý-
val ke změně našeho života a tím i života 
našich obcí a světa, si z pouti odnášíme 
do všedních dní a těšíme se na další set-
kání s P. Pavlem, ať na orelské pouti na 
sv. Hostýně, či v Koclířově.

 Jiřina Štouračová
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Den sportu pro všechny

I  letošní  sportovní den v Bystřici nad 
Pernštejnem,  organizovaný  orelskou  or-
ganizací a určený pro širokou veřejnost, 
se  setkal  s  velkým  zájmem  milovníků 

sportu a soutěžení, především z řad dětí a 
mládeže. I přes to, že se ve stejný den ko-
nalo několik jiných zajímavých akcí, naš-
lo si cestu do Sportovní haly, dopoledne a 
na orelské hřiště,  odpoledne celkem ko-
lem stovky návštěvníků.  Akce  se  usku-
tečnila za finanční podpory z grantu měs-
ta a samotné organizace. Každý účastník 
sportovního dne odcházel s drobnou od-
měnou, ti šťastnější s výhrou z losování o 
pěkné věcné ceny a děti, za snahu v od-
polední  soutěži,  si  odnášely  diplomy  a 
sladké odměny. Některými věcnými dary 
pro účastníky i letos přispěla také organi-
zace KDU-ČSL. Budeme se opět těšit na 
zájem občanů při  dalších  orelských  ak-
cích. Kučerová M

Závěrečný turnaj stolního tenisu v Bystřici nad Pern.

Na závěr sezóny stolního tenisu v kate-
gorii žáků, uspořádala ve středu dne 13. 
června  odpoledne  bystřická  orelská  jed-
nota v orlovně, předprázdninový turnaj v 
této kategorii, na který pozvala i žáky z 
jednoty Jimramov. Turnaje se zúčastnilo 

pět místních žáků bystřické jednoty a je-
den žák z Jimramova. Turnaj byl sehrán 
systémem každý s každým, což bylo cel-
kem 15 zápasů.  Vítězem turnaje  se  stal 
jimramovský zkušený hráč Vojtěch Šiku-
la,  druhé  místo  obsadil  Lukáš  Suchý  a 
třetí  Tomáš Jelínek.  Na dalších místech 
se umístili  Tomáš Smejkal,  Vladan Ma-
cho a Antonín Krásenský, všech pět hrá-
čů z bystřické jednoty. Tři nejlepší hráči 
obdrželi diplomy a sladké odměny, ale i 
na další spoluhráče nějaká ta drobná od-
měna také zbyla. Mladým hráčům přeje-
me  hezký  prázdninový  odpočinek  se 
spoustou příjemných zážitků a hodně ú-
spěchů po  prázdninách  v  dalších  turna-
jích. Kučerová M.

Vydařený turistický výlet, ale s překvapením
Do deštivého rána se v sobotu 16. čer-

vna probudili účastníci turistického výle-
tu  „Údolím říčky Loučky.“ Jistě  mnohé 
toto počasí od výletu odradilo, ale to se 
nakonec umoudřilo a ti, kteří volili „ano, 
půjdeme,“ udělali jen dobře. Pochod pro-
bíhal vcelku zdárně, až do chvíle přícho-

du do oblasti Trenckovy rokle, kde výlet-
níky čekalo nemilé překvapení. Původní 
turistická trasa byla přeznačena, zřejmě z 
toho důvodu, aby nevedla po soukromých 
pozemcích tamních chatařů a směrována 
přes řeku bez mostu, či jiného přechodu, 
do  strmých  skal  rokle.  A  tak,  naši 
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výletníci, když se nechtěli vrátit,  museli 
přebrodit pěkně bosky či v sandálech říč-
ku a vydat se dále, netušíc však, co je ješ-
tě čeká. Na trase, vedené po skaliskách, si 
museli vyzkoušet „kamzičí techniku leze-
ní,“ mnohdy i po čtyřech, a to především 
v  místech,  kde  nebylo  žádné  bezpečné 
zajištění, které by tu měli zřídit ti, co mají 
na  starosti  značení  takovýchto  turistic-
kých tras, vedoucích nebezpečnými úse-
ky. Výlet se, ale i tentokrát vydařil, prav-
da, byl trochu namáhavější, ale ve zdraví 
ho zvládli všichni účastníci, zdatní i mé-
ně  zdatní.  Vrátili  se  bohatší  o  další 
zajímavé poznatky a dojmy, unavení, ale 
šťastní a spokojení z vlastního výkonu. 

Další výlet bude plánován až na září, v 
srpnu  se  totiž  mnozí  účastní  pěšího 
pochodu na Velehrad. Kučerová M.

Netradiční soutěžení - Čebínkiáda 2007
Dne 23. června se v Čebíně konala ne-

obvyklá akce. Již ráno se před Obecním 
úřadem sešlo několik soutěžních družstev 
(Zastupitelé, Orli,  Sokoli, Hasiči, Hasič-
ky, Temporent, Skauti a Fotbalisti). Spor-
tovci na sebe oblékli speciální dresy a v 
průvodu se vydali na závodiště u koupa-
liště.  Tam bylo  zahájeno  samotné  spor-
tovní klání, ke kterému každé z družstev 
připravilo alespoň jedu disciplínu. Spor-
tovci tak soupeřili  v tradičních i  docela 
nezvyklých disciplínách.

Našemu orelskému družstvu, pod vede-
ním skvělého  kapitána  Honzy Kříže,  se 
nejvíce vedlo v disciplínách jako byl vo-
lejbal, plavba na lodičce, překážková drá-
ha na chůdách a ještě mnohých dalších. 
Horší již to bylo v disciplínách vyloženě 
silových.

Ale i tam náš bojovník Jara Baláš před-
vedl, že se jen tak nevzdá. S jedním z fa-
vorizovaných borců se v páce potýkal asi 
čtvrt  hodiny  a  i  když  nakonec  neuspěl, 
patřil mu obdiv celého širokého publika, 

které napínavý souboj se zájmem sledo-
valo.

Po téměř  celodenním soutěžním klání 
přišlo na řadu počítání bodů, vyhlašování 
výsledků a předávání cen.

Naše družstvo se umístilo na skvělém 
druhém místě.  Porazilo nás pouze druž-
stvo Temporent.

Avšak v této akci nám nešlo pouze jen 
o vítězství, ale cílem celého dne bylo to, 
aby si jednotlivá družstva prožila příjem-
ný letní den, plný sportu a zábavy.

Aneta Jebáčková
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Soutěž ve fotbalových dovednostech starších žáků
Sobotní dopoledne 23. června patřilo v 

Novém Městě na Moravě soutěži starších 
žáků ve fotbalových dovednostech, kte-
rou na hřišti s umělým povrchem u SOŠ 
Bělisko uspořádala místní jednota Orla.

Celá soutěž se skládala ze sedmi dis-
ciplín: člunkový běh, tapping nohou, ve-
dení míče v prostoru,  samostatné nájez-
dy, slalom s míčem, střelba pokutových 
kopů a  střelba  na  branku.  Soutěže  byla 
otevřená i pro veřejnost a tak se mezi do-
mácí orlíky zamíchali i místní mladí fot-
balisté z okolí.

Do ústředního finále, které se uskuteč-
nilo 5. července na Velehradě, postoupili 
dva nejlepší a z nich se Michal Novotný 
umístnil na pěkném 25. místě.

Celkové pořadí – Nové Město:
1. Lukáš Muller 690 bodů
2. Michal Novotný 660 bodů
3. Karolína Klempířová 644 bodů

Vít Německý, jednota Nové Město

Odpoledne s historickým šermem a soutěžemi
V neděli 24. června proběhlo na orel-

ském hřišti v Bystřici n. P. první veřejné 
vystoupení  několika  členů  oddílu  histo-
rického šermu. Po krátké scénce o lidské 
chamtivosti  pokračovalo odpoledne sou-
těžemi  pro  děti.  Své  silácké  výkony  si 
však mohli vyzkoušet i dospělí, např. ho-
dem polenem, nebo v přetahování lanem 
a v přetlačování v kruhu apod. Počasí by-
lo nádherné a děti radostně odcházely se 
sladkými odměnami za výkony v soutě-
žích. Kučerová M. 

Zápis ze zasedání župní rady Župy Metodějovy
Datum: 29.6.2007
Pořadové číslo zasedání: 2.
Místo: Bystřice nad Pernštejnem
Přítomni:  jáhen  Ladislav  Kinc  (du-

chovní  rádce),  Marie  Navrátilová  (Rož-
ná),  Karel  Pololáník  (D.  a  H.  Loučky), 
Vít Německý (Nové Město na Moravě), 
Pavel  Šikula  (Jimramov),  Tomáš  Kříž 
(Čebín),  Karel  Smejkal  (Bystřice  nad 
Pernštejnem), Bohuslav Kotík (Žďár nad 

Sázavou), Miroslava Kučerová (Bystřice 
nad Pernštejnem)

Nepřítomni  zástupci  jednot:  Lomnice, 
Rovné, Rozsochy, Strážek

Omluveni: nikdo

Jednání:
1) zahájení
• br. Kotík přivítal všechny přítomné
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• jednání jsme zahájili Orelskou 
modlitbou

2) volba zapisovatele
• zvolen br.Tomáš Kříž
• hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželo 

se: 0
3) duchovní slovo
• duchovní rádce župy jáhen Ladis-

lav Kinc přednesl duchovní slovo v 
den svátku sv. Petra a Pavla, patronů 
brněnské diecéze. Dále promluvil na 
téma ceny života a smrti. Uvedl dva 
příklady – na smrt nemocná žena a 
její touha po životě, ještě nenaroze-
né dítě s vrozenou vadou a negativní 
postoj této matky na život dítěte

4) sportovní činnost – plán r. 2007 – 
II. pololetí

• do konce července pošle br. Vít 
Německý do jednot materiály – pod-
klady pro jednání a na září bude svo-
láno zasedání župní TVR za účelem 
navržení harmonogramu sportovní 
činnosti v župě

5) státní dotace r. 2007 (nová 
metodika rozdělení)

• ses. Kučerová seznámila přítomné 
s novým systémem rozdělování do-
tací v Orlu v návaznosti na opatření 
Ústředí Orla

• výše dotací pro jednoty se bude od-
víjet od činnosti, kterou jednota vy-
káže

• v roce 2007 obdrží dotaci pouze 
jednoty Bystřice nad Pernštejnem, 
Nové Město na Moravě, Žďár nad 
Sázavou a Čebín, které jako jediné 
včas odevzdaly na Ústředí Orla řád-
ně vyplněný dotazník – Průzkum 
TVS aktivit za rok 2006

• výše dotace na práci s dětmi a mlá-
deží se bude odvíjet od počtu členů 
jednoty mladších 18 let

• výše dotace na práci se seniory se 

bude odvíjet podle počtu členů jed-
noty starších 60 let

• dotace na otevřené tělovýchovné a 
sportovní akce bude odvislá od člen-
ské základny jednoty

• dotace na provoz a údržbu bude 
rozdělena dle koeficientu, který se 
vypočítá z žádostí jednot, které dota-
ci obdrží

• hlasování: pro:7, proti:0, zdrželi  
se:1

• rada rozhodla z dotace Sazky roz-
dělit částku 8000,- Kč mezi jednoty 
Jimramov a Dolní a Horní Loučky 
které, i když požádaly o státní dota-
ci, tuto neobdržely z důvodu nespl-
nění podmínek Ústředí Orla. Ale 
protože vykazují prokazatelné spor-
tovní aktivity, župní rada rozhodla 
tak, že každá z těchto jednot obdrží 
částku 4000,- Kč. Tuto smí použít 
pouze na financování sportovní čin-
nosti.

• hlasování: pro: 8, proti:0, zdrželi  
se: 0

• dotace Sazka se opět nebude dělit 
mezi jednoty (kromě Jimramova a 
D. a H. Louček) a zůstává k financo-
vání župních aktivit

• město Bystřice n.P. poskytlo župě 
dotaci z grantu města na sportovní 
činnost ve výši 6 000,- Kč

6) pouť Vítochov
• ses. Kučerová pozvala přítomné na 

pouť, všem rozdala plakátky a požá-
dala je o jejich zveřejnění v jedno-
tách

• rada odsouhlasila uplatnění pouka-
zu od ZDARu na slevu 2000,- Kč na 
dopravu právě na uhrazení části ná-
kladů na dopravu na pouť na Víto-
chov ve čtvrtek 5. července 2007

7) různé
• br. Kotík seznámil přítomné s no-
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vou jednotou naší župy, kterou je H. 
Brod. Do příští schůze je třeba s tou-
to jednotou navázat kontakt, zjistit 
kontaktní adresy a osoby a pozvat je 
na zasedání

• ses. Kučerová seznámila přítomné 
s návrhem Ústředí Orla na novou 
výši čl. příspěvků pro r. 2008, který 
předpokládá částky: 60,- Kč (do 18 
let), 200,- Kč (nad 18 let) a 100,- Kč 
(nad 70 let)

• ses. Kučerová dopředu upozornila, 
že ze zdravotních důvodů nebude 
moci v letošním roce organizovat 
župní pouť na Sv. Hostýn a vyzvala 
jednoty, pokud se míní poutě zúčast-
nit, aby si zájezd zorganizovaly 

• v příštím roce bude návratek čl. 
příspěvků z letošního roku již 50%

8) diskuze
• ses. Kučerová měla připomínku k 

malé účasti ze strany ostatních jed-
not při turistických vycházkách, je 
třeba lepší prezentace akcí i mezi 
nečleny

• br. Šikula poukázal, že se ze spor-
tovních disciplín začíná vytrácet at-

letika
• další připomínky přítomných se tý-

kaly nedostatků na internetových 
stránkách Orla (chybí výsledky tur-
najů, mnohé složky jsou již léta 
prázdné, raději je odstranit, chybí 
aktuální informace ze zasedání ÚR a 
pokyny pro členy vykonávající fun-
kce, vzory tiskopisů apod.), nevy-
chází ani Ústřední zpravodaj pro 
vnitřní potřebu, který měl právě in-
formovat župy a jednoty o všech 
změnách a aktuálním dění v Orlu, 
zasedáních jednotlivých orgánů 
apod.

• doposud nejsou informace ohledně 
dotace kraje Vysočina, br. starosta 
zjistí prostřednictvím br. Kalčíka

9) závěr
• br. starosta poděkoval přítomným 

za účast, příští schůze župního před-
sednictva by se měla konat po 
prázdninách v měsíci září, poté br. 
starosta ukončil schůzi

zapsal: Tomáš Kříž
ověřil: Kučerová M.
V Bystřici nad Pern. 29. června 2007

Stolní tenis v župě – I. pololetí 2007
Stolní tenis v naší župě patřil i v I. po-

loletí letošního roku k hlavním sportům. 
V kategorii dospělých jsme uspořádali 4 
župní turnaje – Jimramov, Rovné, Nové 
Město na Moravě a Dolní Loučky. Ales-
poň  jednoho z  turnajů  se  zúčastnilo  36 
účastníků.

V kategorii dětí do 15- ti let se konal 
turnaj v Jimramově, Rovném a Bystřici n. 
P. a alespoň jednoho turnaje se zúčastnilo 
25 dětí.

Kromě župních turnajů proběhla v prv-
ním pololetí kvalifikace a následně celo-
státní ústřední turnaj v Polné. V kvalifi-
kaci  se  v  soutěži  mužů zapojili  hráči  z 
Jimramova a Bystřice n.P., do finálového 

turnaje postoupil Mgr. Těžký, který stále 
reprezentuje jednotu Jimramov. 

Kvalifikace v mládežnických kategori-
ích se zúčastnila úspěšně Jednota Jimra-
mov, která poprvé v historii měla zastou-
pení  ve  finálovém  turnaji  v  Polné  ve 
všech kategoriích – žáci, žákyně, junior-
ky, junioři, muži i ženy.
Pro podzimní sezónu chystáme:

- župní letní liga družstev (Orel Nové 
Město na Moravě, Bystřice nad Pernštej-
nem, Dolní Loučky, Jimramov)- srpen – 
září 2007

- Jimramovská liga žáků – 4 bodované 
turnaje pro žáky přístupné  všem zájem-
cům (podzim - zima 2007-2008)
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- župní turnaje mužů – Čebín, Bystřice 
nad Pernštejnem

- kvalifikace na ústřední turnaj družstev
Ing. Pavel Šikula

Pořadí nejúspěšnějších účastníků - muži:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
2. Zítka Ladislav Orel Bystřice nad Pernštejnem
3. Balabán Jaroslav Sokol Rozsochy
4. Kula Jiří Orel Nové Město na Moravě
5. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
6. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov

Pořadí nejúspěšnějších účastníků:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov
2. Riesner Bohumil Orel Jimramov
3. Suchý Lukáš Orel Bystřice nad Pernštejnem
4. Bradáčová Alžběta Orel Jimramov

Cyrilometodějská pouť Vítochov 5. července 2007

Chladné, deštivé a  větrné počasí  letos 
provázelo celou pouť na Vítochově. Od-
razilo se to i na počtu poutníků pravidel-
ně jezdících autobusem, či putujících pěš-
ky.  Místní  organizátoři  se  letos  snažili 
maximálně  omezit  vjezd  a  pohyb  auto-
mobilů ve vesnici a tak uzavřeli silnici z 
obou  stran  ve  vzdálenosti  nejméně  1,5 
km, čímž řidičům způsobili nemalé prob-
lémy. V těchto místech totiž nebyly žád-

né možnosti odstavit automobily a kromě 
toho, vzdálenost na dojití pěšky byla pří-
liš značná. Záchytná parkoviště byla totiž 
zřízena až za těmito zákazy vjezdu, těsně 
před Vítochovem, což ovšem nikdo nevě-
děl. A tak, odvážnější řidiči nakonec, po 
delším váhání  před  dopravní  značkou a 
uzávěrou silnice, zariskovali porušení do-
pravních  předpisů  a  získání  několika 
trestných bodů v případě přítomnosti po-
licie  a  jeli  dále,  jakou  možnost  měli  ti 
statní?

Ale i přes tyto problémy se nakonec na 
návrší  před  kostelíkem sešel  dostatečný 
počet poutníků, těch které neodradí žádná 
nepřízeň  počasí  a  kteří  si  pouť  dokáží 
spojit  vždy  s  vykonáním nějaké  osobní 
oběti.  Letošním  hostem  a  celebrantem 
mše sv. byl P. ThDr. Petr Šikula, farář na 
Petrově. Kučerová M.

Šumavské soustředění
Letošní sportovní soustředění jsme na-

plánovali  do  malé  vesničky  Hojsova 
Stráž asi 12km severně od Železné Rudy. 

Za několik dní jsme projeli známá mís-
ta  Šumavy:  Černé  jezero,  vrch   Groser 
Falkenstein  s  převýšením  600  metrů  a 
překrásné jezero Laka. V. Německý
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Střípky z historie župy – 4. pokračování
OREL, číslo 11., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Novou  Orlovnu  otevírala  a  světila  8.  října  1922  Jednota  v  Jilmoví  u  Tišnova.  

Orlovna postavena za vydatné obětavosti členstva..“ 
vvvvv 

OREL, číslo 12., rok 1922
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
Na řečnickém kurzu v Tišnově 8. – 10. prosince 1922 zařazena byla do programu  

též přednáška o vzniku a vývoji Čsl. Orla. Přednášel br. Žampach.“
vvvvv

OREL, číslo 2., rok 1923
„ŽUPA SV. METHODĚJE (Tišnov)
10. prosince 1922 konala se župní valná schůze v N. Městě na Mor., na níž byli zvo-

leni: starostou br. prof. Žák (N.Město n.M.), místostarostou br. Riedl (V. Bítýška), jed-
natelem br. Zemánek (Žďár n.S.), vzdělavatelem br. Endl (Bystřice n.P.), pokladníkem  
br. Šalomoun (Tišnov), náčelníkem br. Oharek (Tišnov), náčelní ses. Kopřivová (Tiš-
nov). Nový župní starosta, br. prof. Karel Žák, přebíraje funkci zdůraznil hned na žup-
ní valné schůzi, že vždy bude žádati od Jednot disciplinovanost. Znova klade to všem 
na srdce v župním vzkazu, zaslaném každé Jednotě a který zní: „Bratři a sestry! Důvě-
rou Vaší byl jsem postaven v čelo župy sv. Methoděje. Považuji za svou i Vaši čest,  
aby šik náš v té velké, blankytné armádě orelské byl dobře spořádaný. Jednoty Orla 
jsou křesťanskými legiemi, katolickou avantgardou, údernými prapory. K vojenskému 
zřízení nezbytnou podmínkou je disciplina. Kázeň v župě musí se jeviti: 1. Po stránce  
administrativní: Funkcionáři okrsků i Jednot konejte svědomitě svoje povinnosti. Jed-
noty vyřizujte přesně a neodkladně všecky rozkazy Ústředí, župy i okrsků! Vyplněné  
dotazníky buďtež vráceny obratem! 2. Po stránce tělovýchovné: V tělocvičnách buďte 
dochvilní, ukáznění, poslušni, v lásce svorni! Jen tyto předpoklady zabezpečují tělo-
cvičný pokrok. Každé porušení disciplíny buď trestáno! Nezáleží ani tak na počtu, ja-
ko na vyspělosti členstva. 3. Po stránce výchovy mravní: Nebudiž zapomínáno, že s  
gymnastikou těla ruku v ruce musí kráčeti gymnastika duše. Jinak výchova orelská by  
byla v zásadě pochybena. Účast na vzdělavatelských přednáškách je bezpodmínečně 
povinná! V úkolech náboženských buďte všichni a všechny ve svých osadách vzornými  
křesťany a čestnými lidmi! Bratři, sestry! Čekají nás na našich horách ještě velké boje  
za ideály  Kristovy.  Bude třeba vedle živé víry,  silných paží  i  šlechetných srdcí….  
Pevně sešikováni, neustoupíme! Bůh je s námi! Buď v tom boji za spásu národa slav-
ně zvítězíme, nebo zkrvaveni čestně padnem! To si přísahejme! Zdař Bůh!“ – 

Rozdělení IV. okrsku: Z usnesení župní valné schůze a okrskové porady provedeno 
7. ledna 1923 rozdělení IV. okrsku na tři vhodné okrsky: IV. Rozsošský, V. Novoměst-
ský a VI. Jimramovský. Župa čítá nyní 33 Jednot sdružených v 6 okrscích: I. okrsek (6  
Jednot): Vev. Bítýška, Čebín, Chudčice, Lipůvka, Kuřim, Sentice. II. okrsek (7 Jed-
not): Tišnov, Lomnice, Olší, Doubravník, Horní Loučky, Žďárec, Jilmoví. III. okrsek  
(5 Jednot): V. Býteš, Svatoslava, Přibyslavice, Deblín, Březí. IV. okrsek (5 Jednot):  
Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Strážek, Dlouhé. V. okrsek (6 Jednot):  
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Nové Město n. M., Žďár n. S., Nová Ves, Rad. Svratka, Ostrov n. Oslavou, Světnov.  
VI. okrsek (4 Jednoty): Jimramov, Německé, Dalečín, Č. Herálec.“

vvvvv
Nyní  přeskočíme  několik  let,  protože  v  naší  sbírce  orelských  zpravodajů  chybí 

ročníky 1924 a 1925. První příspěvek o naší župě najdeme v roce 1926 až v čísle č. 
15.

vvvvv
OREL, číslo 15., rok 1926 
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Statistika župy ke dni 1. července 1926 vykazuje následující výsledky: Okrsků 6,  

Jednot 33. 
3 Jednoty (H. Loučky, Svatoslava a Dlouhé) neposlaly dosud župě členské matriky,  

5 Jednot (Vev. Bítýška, Olší, Jilmoví Vel. Bíteš, Žďár n.S.) neposlaly župě matriky  
žákovské. Dle zaslaných matrik je v župě 247 žáků, 274 žaček (celkem 521), 123 doro-
stenců, 162 dorostenek (celkem 285), 247 cvičenců, 243 cvičenek (celkem 490), 152 
členů a 76 členek činných (celkem 228), 279 členů a 219 členek přispívajících (celkem 
498), celkem všech 1 602 (průměrně na 1 Jednotu 48). Nejsilnější Jednoty jsou ve Vel.  
Bíteši a v N. Městě n. M., které mají přes 100 příslušníků, nejmenší Jednota v protes-
tantském Dalečíně má 15 členů. (Zprávu o počtu členů psal zřejmě nějaký špatný poč-
tář, neboť součet členů dává 2022.)

Nová Orlovna byla otevřena v  Bystřici  nad Pernštejnem 25.  července  za veliké  
účasti Orelstva a hostů. Dopoledne byl průvod do kostela, kde kázal br. ústř. vzděla-
vatel Fr. S. Pospíchal. Po mši sv. se šlo průvodem k nové Orlovně, kde vdp. děkan  
Vágner promluvil o založení Jednoty Orla v Bystřici n. P. a o vzniku stavby. Upřímný-
mi slovy poděkoval všem, kteří přispěli k provedení velikého díla. Žádal, aby Jednota  
pracovala vždy podle orelského hesla „Víra, vlast a síla.“ Odevzdal pak klíče Orlov-
ny předsedovi stavebního spolku a ten slíbil,  že se bude pečlivě starati,  aby nová  
Orlovna byla ke cti orelské myšlenky. Poté byl proveden obřad otevření Orlovny a za-
věšení na základě křesťanském. Orlovna je dílo velké obětavosti a svépomoci; stála 
proto celkem jen asi 170 000,- Kč. Hlavní zásluhu o ni má br. K. Endl, župní vzděla-
vatel.“

vvvvv
OREL, číslo 17., rok 1926
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Veřejné cvičení ve Vel. Býteši 22. srpna tuze rozčílilo republikány (agrárníky). Veli-

kými plakáty po okolí rozhlásili, že v týž den na obrovské slavnosti dožínkové shro-
máždí Republik. strana celý venkov, pokrokové spolky, hlavně Sokola, banderium, sel-
skou jízdu a veškeren svůj lid. Oba průvody, každý jiným směrem se ubírající, měly se  
v touž hodinu setkati. V poslední chvíli z důvodů bezpečnostních stanoveno, že průvod 
orelský půjde o půl 2. hod. a průvod příslušníků strany republikánské o 2. hod. Při  
zkouškách orelských dopoledne pršelo. Orelstvo však vytrvalo, zkoušky vykonalo, bylo  
na svém místě, orelská kázeň zvítězila! Po sv. požehnání konal se velkolepý průvod  
orelský za imposantní účasti Jednot Vel. Meziříčí, Žďárec u Tišnova, Deblín, Březí,  
Křižanov a Omladiny městem na cvičiště. Tam promluvil k Orelstvu žup. vzdělavatel  
orelské župy Kosmákovy br. Procházka z Vel. Meziříčí a posl. Fr. Janalík. I nebe nám
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 bylo  příznivo,  v  odpoledních hodinách  přestalo pršet  a  Orelstvo  podalo  pěkné  
ukázky své technické práce.  „Obrovský“ průvod republikánský čítal  8  ověnčených  
vozů, dva alegorické vozy a dobře čítaných 40 účastníků v neuspořádaném průvodě.  
Imposantní  průvod  orelský,  jejž  uzavíralo  několik  ověnčených  vozů,  budil  proto 
pozornost svou velkou početností a spořádaností. Místní i okresní pracovníci naši s  
uspokojením viděli vítězství všech svých dobrých a ušlechtilých snah. A republikáni si  
jistě příště rozmyslí ukazovati vedle mas svou ubohou „sílu.“

vvvvv
V tomto pokračování jsme se dozvěděli, že na valné schůzi v N. Městě n. M. byl za  

župního vzdělavatele zvolen bystřický katecheta br. K. Endl. Dále jsme byli zasvěceni  
do přesného počtu členů, jednot a okrsků župy a seznámeni stručně s průběhem slav-
nostního otevření bystřické Orlovny.

vvvvv

Orelská pouť na Sv. Hostýn
Autobusová doprava na Hostýn

V sobotu 25. srpna veze autobus scholu z Nového Města na Hostýn. Případná volná 
místa je možno obsadit. Předpokládaný návrat okolo 18h do Nového Města na Mora-
vě. Podrobné informace u generálního sekretáře Orla - br. Ladislava Kotíka.
Program orelské pouti na Sv. Hostýně

Sobota 25. srpna 2007
18:00 - Mše svatá pro poutníky v bazilice
19:30 - Běh do kopce - běžecká soutěž pro všechny kategorie
20:30 - Světelná křížová cesta - vede P. Pavel Kopecký z Letovic
21:30 - Zpívání na schodech
Neděle 27. srpna 2007
9:55 - Slavnostní průvod orelských praporů
10:00 - Hlavní mše svatá - celebruje královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka 

OP, hudební doprovod schola sv. Kunhuty z Nového Města na Moravě
12:00 - Orelské shromáždění - vystoupení představitelů Orla, představení 

významných událostí uplynulého roku v orelské organizaci
12:30 - Křížová cesta - vede P. Pavel Dokládal
Doprovodný program - putování na Hostýn
XIV. ročník pěšího putování Hostýnskými vrchy na sv. Hostýn
Datum konání: sobota 26. srpna 2007
Východiska pochodu:

1) Rajnochovice ČD, délka trasy cca 20 km, společný odchod 8:30
2) Rajnochovice - Troják (turistická chata)  -  Pomník obětem II.  sv.  války, 

délka trasy cca 13 km, společný odchod 10:30
Ukončení pochodu: sraz obou proudů pochodu ve 14:00 pod hostýnskými schody a 

průvod s orelskými praporay do baziliky

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


