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Ještě jednou Cyrilometodějská pouť – Vítochov
Ani špatné letošní počasí na Vítochově 

neodradilo mladé členy orelského hudeb-
ně dramatického oddílu od jejich každo-
ročního vystoupení v  tamním kostelíku u 
příležitosti místní poutě, která se uskuteč-
nila 5. července.

Tradičně vystoupili  v krátké historické 
scénce,  doprovázené  písněmi  dětského 
sboru.

Kučerová M., Bystřice nad Pern.

 Neckyáda v Čebíně již podeváté
Již od rána se v sobotu 11. srpna 2007 

na  místním  koupališti  chystala  trať  na 
další  ročník „bláznivého klání  v pašíko-
vých neckách“.  Pořadatelé  z místní  jed-
noty  Orla  museli  mimo  jiné  zajistit  i 
rychlou  opravu  poškozených  necek  u 
místního šikovného truhláře.

Vše  se  nakonec  stihlo,  jen  počasí  na 
počátku pozlobilo,  neboť se před začát-
kem akce  spustil  téměř  hodinový  déšť. 
Pak se počasí přece jen umoudřilo a areál 
koupaliště  se  rychle  plnil  lidmi.  Velký 
podíl na tom mělo i rádio Kiss Hády, kte-
ré celou akci  doplnilo hudebním dopro-
vodem i profesionálním komentářem.

Soutěžní klání dvojic se dělilo na mlad-
ší kategorii do 15 let a starší od 16 let a 
dospělé. Posádky se v půli trati potýkaly 
s překračováním provazu nataženého přes 
vodu a to bylo místo častého utopení ne-
cek. Dospělí pluli přes celý bazén tam i 
zpátky, mladší měli trať asi o třetinu krat-
ší.

Letos byla slabší účast u mládeže, kde 
soutěžily  jen  4  dvojice,  a  z nich  cílem 
proplula jen jedna. Zato dospělých dvojic 
vyplulo 18 a cíle dosáhlo 6 posádek. Di-
váci tak viděli mnoho zábavných póz při 
mizení plavidel pod vodou. Stejný osud 
stihl také moderátorskou dvojici z rádia.

Věcných cen bylo na letošním ročníku 
opravdu hodně,  a  to  i  díky  sponzorům: 
manželé Jakubcovi, pan Pokorný, smíše-
né zboží u Vojanců.

Vítězové  ve  starší  věkové  kategorii 
získali, mimo jiné, také poukázku na sud 
piva.

Letošní ročník čebínské neckyády hod-
notíme jako vydařený a už se těšíme na 
příští, jubilejní desáté pokračování.

Bohuslav Husák
Výsledky:

Kategorie do 15 let:
1. Halouzka Pavel, Ostřížek Marek
Kategorie od 16 let a dospělí:
1. Holík Mirek, Volf Tomáš
2. Lukáš Petr, Lukášová Lenka
3. Hájková Pavla, Klešč Jan
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Čebínský tábor 2007
Tak jsme prožili další tábor. Tento byl 

již  čtvrtý  v  pořadí.  Byl  však  první,  na 
kterém jsme mohli všichni, jak vedoucí, 
tak děti, spát v indiánských stanech týpí. 
Ty jsme mohli zakoupit především díky 
ochotě sponzorů (Siemens a Obec Čebín) 
a  čebínských  stárků,  kteří  byli  ochotni 
výtěžek z posledních tří ročníků krojova-
ných hodů věnovat na tento účel.

Hráli jsme si na Slovany a hledali mezi 
sebou  toho  nejlepšího  bojovníka,  který 
bude  mít  tu  čest  usednout  na  trůn 
zesnulého knížete Sáma. Stal se jím Ruda 
Kovařík, bojovník kmene Přemyslovců.

Také  doprovodný  program  se  letos 
velice  vydařil.  Díky  slunnému  počasí 
prvního týdne jsme mohli dvakrát vyrazit 
k blízkému rybníku v Bukově. Tým PTP 
pod  vedením  Jana  Kříže  připravil  pro 
všechny sportovní klání s názvem Slova-
niáda  2007,  ve  kterém  zvítězila  Lída 
Vybíralová.  Novinkou  letošního  tábora 
byl  první  ročník  soutěže  "Tábor  hledá 
superstar",  ve  které se  na  prvním místě 
umístil  Dalibor  Hradský.  Zdařilý  byl  i 

pěší  výlet  a  prohlídka  blízkého  hradu 
Pernštejna.  Táborovou  mši  sloužil  náš 
pan farář  Jiří  Buchta.  Opět jsme prožili 
krásných třináct dní plných her a legrace 
a  nezbývá,  než  se  těšit,  že  se  za  rok 
vydáme vstříc dalšímu dobrodružství, již 
pátého orelského tábora. T. Kříž

 

Vavřinecká  pouť  v 
Bystřici nad Pernštejnem

V neděli  12.  srpna  2007,  tak  jako 
každoročně,  při  Vavřinecké  pouti  v 
Bystřici  nad  Pernštejnem,  děti  společně 
s farní  mládeží  přinášely  při  slavnostní 
mši sv. obětní dary – plody letošní úrody.

Kučerová M., Bystřice nad Pern.

Hostýnský kopec obsadili orlové
Tradiční orelská pouť se uskutečnila ve 

dnech 25. a 26. srpna na Svatém Hostýně. 
Pouť vyvrcholila  slavnostní  mší  svatou, 
kterou  celebroval  královéhradecký 
biskup Dominik Duka. 

Poutní  setkání  bylo  zahájeno  již  v 
sobotu  mší  svatou  za  účasti  členů  Du-
chovní  rady  Orla.  Program  pokračoval 
během do vrchu, světelnou křížovou ces-
tou a zpíváním na schodech. 
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Nedělní  mše svaté se kromě hlavního 
celebranta  Dominika  Duky  zúčastnil  i 
duchovní rádce Orla arcibiskup Karel Ot-
čenášek. Biskup Dominik Duka v kázání 

mimo jiné vyzdvihl roli  otce a matky v 
současné společnosti a také roli Orla při 
výchově mladých lidí. Hudebně mši sva-
tou doprovodila schóla z Nového Města 
na Moravě pod vedením Gabriely Cacko-
vé a dechová hudba Šohajka s  kapelní-
kem Vojtěchem Ducháčkem. 

Po mši svaté následovalo orelské shro-
máždění,  které  moderoval  gen.  sekretář 
Ladislav Kotík společně se starostou Orla 
Ladislavem  Šustrem.  Během  shromáž-
dění měli poutníci možnost se dozvědět o 
některých  akcích,  které  v  letošním roce 
proběhly (setkání mládeže v Klokotech či 
cyklopouť do Mariazell), i o plánech do 
budoucna. Člen duchovní rady Orla Pavel 
Dokládal také představil změnu na místě 
duchovního rádce, která by měla proběh-
nout  na  sjezdu  Orla  v  listopadu.  Otec 
arcibiskup  Karel  Otčenášek  se  stane 
čestným duchovním rádcem Orla a fun-
kci nově přijme předseda České biskup-
ské konference arcibiskup Jan Graubner. 

(převzato z www.orel.cz)
 

Soutěžní odpoledne
Za nepříznivého a chladného počasí se 

přece  jenom  uskutečnilo,  ve  spolupráci 
s farností, v neděli 9. září na bystřickém 
náměstí  orelské  sportovní  odpoledne. 
Sešly se tu na tři  desítky dětí,  ty menší 
v doprovodu  svých  rodičů.  Soutěžilo  se 
ve  zručnosti  a  dovednosti,  ale  i  obrat-
nosti. Přišla řada i na pár lehkých otázek, 
týkajících  se  zdejších  pamětihodností. 
Organizátoři připravili soutěž nejenom na 
náměstí,  ale  i  v přilehlé  zahradě  kolem 
kostela,  kam  se  jen  tak  běžně  každý 
nedostane. I když sluníčko bylo schováno 
za mraky, jistě každé dítě na konci sou-
těže  zahřálo  pomyšlení  na  zaslouženou 
sladkou odměnu.

Kučerová M., Bystřice nad Pern.
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První turnaj z nového ročníku 5. ligy AFL
Je  sobota  15.  9.  a  z  Nového  Města 

vyjíždíme na první turnaj nové sezóny a 
mně  probíhá  hlavou  heslo  „Veni,  Vidi, 
Vici“… To ovšem brzo nabírá úplně jiné 
obrátky. Dalo by se říct, že nám soupeři 
ukázali, jak se hraje florbal…

První zápas jsme hráli s týmem Kösso 
Moravská Třebová. Navzájem jsme o so-
bě  předem  příliš  nevěděli,  ale  během 
zápasu  měl  soupeř  navrch.  Ovšem  ne-
myslím,  že  bychom  museli  prohrát  tak 
výrazným skórem, jakým jsme prohráli. 
0:6  neodpovídá  podanému výkonu.  Bě-
hem zápasu jsme úspěšně atakovali něko-
likrát soupeřovu branku, ale naše naděje 
zastavila 4x tyč! Navíc nám nebyl jeden 
gól uznán, protože se rozhodčí domníval, 
že  se  míček  opět  odrazil  od  tyče,  ale 
tentokrát to byla tyč zadní. Soupeři měli 
v koncovce mnohem víc štěstí a to také 
rozhodlo.

V šatně jsme si vyříkali vše potřebné a 
opět  se  pustili  do  boje.  Tentokrát  nás 
čekal  Orel  Moravský  Krumlov.  Naše 
smůla  a  řekněme  zatím  i  nesehranost 
pokračovala  celý  první  poločas  a  opět 
jsme nastřelili  během zápasu asi 2 tyče. 
Brzy jsme prohrávali 1:4, ale druhý polo-

čas jsme se rozehráli a nebýt několika za-
váhání, které vyústili v přečíslení, mohli 
jsme pomýšlet i na remízu. 3:6 konečný 
výsledek…

Do  posledního  zápasu  jsme  si  věřili. 
Od  začátku  jsme  soupeře  zatlačili,  ale 
jakoby nám tentokrát opravdu nepřálo a 
gól jsme dostali z ojedinělé akce. To nás 
trochu  vyvedlo  z  míry,  ale  brzy  jsme 
převzali  opět  otěže  zápasu  a  otočili 
snadno  na  3:1.  Druhý  poločas  jsme 
pustili soupeře do 2 akcí, ti nám ukázali 
efektivitu a dokázali srovnat. Naše šance 
jsme zahodili a s pocitem, že jsme mohli 
jasně vyhrát, jsme odcházeli ze hřiště.

Čtvrtfinále  slibovalo  jasný  zápas…  S 
naordinovanou defenzivní hrou jsme ov-
šem dokázali vzdorovat skoro celý polo-
čas a nebýt několika nepřesnosti v útoku, 
mohli jsme klidně i vést a překvapit. To 
se ale nestalo a prohráli jsme 0:5. Asi se 
budu  opakovat,  ale  opět  to  neodpovídá 
výkonu na hřišti.

Celkově bych turnaj  hodnotil  průměr-
ně. V tabulce jsme na 6.místě z 8 a víme, 
na čem zapracovat.  Několik tréninků na 
to máme, tak se uvidí.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

O vítězi rozhodovala souhra dvojic
Až na konci léta jsme využili nabídku 

volného  přístupu  na  hřiště  pro  plážový 
volejbal v Petrovicích a uspořádali mini 
turnaj v plážovém volejbalu dvojic. Cel-
kem  se  zúčastnily  tyto  dvojice:  Lama, 
LuPa,  Vlčkovi  a  Žížalky.  Pod  nezkrot-
ným petrovickým sluncem se odehrálo 6 
zápasů  základní  skupiny,  které  určily 
dvojice do soubojů o první a třetí místo.

Nejvyrovnanější zápas dne mezi dvoji-
cí  LuPa a  Žížalkami rozhodl  o  tom, že 
Pavel  Peňáz  a  jeho  neznámý  spoluhráč 
postoupili  do  finále.  Zde  narazili  na,  v 

základní  skupině,  suverénní Vlčkovi a  i 
přes obětavý výkon rozhodčího nakonec 
obsadili konečné druhé místo. Jak by to 
všechno dopadlo, kdyby dorazily Pavlem 
slibované fanynky, už asi nikdo neřekne.

Třetí místo si vybojovala dvojice Žížal-
ky, která si svoje zklamání z prohraného 
boje  o  finále  vynahradila  jasným vítěz-
stvím nad družstvem Lama.

Pokud na nás petrovické sluníčko neza-
nevře, tak se snad na místním písku ještě 
potkáme.

převzato z http://orel.nmnm.cz
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Pěší pouť na Vranov
Pěšky na Vranov se opět letos, poslední 

zářijovou neděli, vydali členové orelské-
ho turistického kroužku z Bystřice n. P. a 
několik  příznivců  turistiky  z řad  veřej-
nosti.  Pěší  trasa  začínala  v České  a  po 
zdolání pěkného počátečního stoupání na 
Babí  lom, se  jim naskytl  překrásný  po-
hled do okolní krajiny z tamní rozhledny. 
Zajímavá procházka byla i přes skaliska 
z červených  devonských  slepenců  do 
Vranova. Tam se, při tělesném i duchov-
ním  odpočinku,  ztratila  veškerá  únava. 
Při mši sv. naše orelské poutníky jmeno-
vitě pozdravil otec arcibiskup Karel Ot-
čenášek,  emeritní  biskup  královehrade-
cký a duchovní rádce Orla. Cesta z kop-
ce,  překrásnými podzimními  lesními út-
vary  do  Adamova,  byla  již  jen  pěknou 
procházkou. Výlet v Adamově byl zakon-
čen prohlídkou farního kostela sv. Barbo-
ry  z  r.  1857,  s pozoruhodným  pozdně 
gotickým oltářem z let 1516 - 25, darova-
ným po požáru  z rakouského cisterciác-
kého kláštera ve Zwettlu. Je to dílo šesti 
blíže neznámých řezbářů a býval původ-
ně střední částí křídlového oltáře, která se 
nepoškozená uchovala.  Rozsáhlý soubor 
figurálních  plastik  ve  třech  řadách  nad 

sebou s náročnými architektonickými de-
taily,  představuje  výjev  Nanebevzetí 
Panny Marie.

Předposlední turistický výlet letošní se-
zony se ke spokojenosti všech účastníků 
opět  vydařil.  Tentokrát  se  k bystřickým 
přidali i poutníci z Rozsoch. Zbývá se již 
jen těšit na výlet poslední, říjnový.

Kučerová M.

Zápasy se rozhodly až v druhém poločase
První kolo Orelské florbalové ligy žáků 

je  minulostí.  Orlíci  z  Nového  Města  si 
odbyli svoji premiéru v neděli 30. září ve 
sportovní hale v Mohelnici, kde je čekaly 
dva zápasy proti týmům z Rtyně v Podkr-
konoší  a  Troubelic.  V  této  soutěži  se 
jedno utkání hraje na dva poločasy po 15 
minutách a družstvo nastupuje se čtyřmi 
hráči v poli. 

První soupeř byl pro nás velkou nezná-
mou. I přes náš opatrný začátek se dařilo 
se  soupeřem  držet  krok.  První  poločas 

rozhodlo  až  naše  vyloučení  za  špatné 
střídání,  kdy  se  soupeř  ujal  vedení  4:3. 
Bohužel  na  začátku  druhého  poločasu 
odskočilo družstvo Rtyně na rozdíl dvou 
gólů a na to již kluci nedokázali zareago-
vat.  Nervozita  zapůsobila  a  hráči  začali 
dělat hrubé chyby v obraně, které soupeř 
bez zaváhání trestal.  Celkově kluci  pro-
hráli  3:12  a  zaplatili  krutou  nováčkov-
skou daň. Gólově se prosadili tito hráči: 
Jakub Chalupa, Zdeněk Bukáček a David 
Krejčí.
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Druhý  zápas  proti  Troubelicím  měl 
ještě  vyrovnanější  průběh.  Skóre  se po-
prvé  měnilo  ve  třinácté  minutě,  kdy  se 
prosadil Honza Filipi. Soupeř ale dokázal 
během chvilky zápas otočit. Druhý polo-
čas bohužel ovlivnil podivný výrok roz-
hodčího,  který  neuznal  Davidovi  pěkný 
vyrovnávací  gól  ze  standardní  situace. 
Pocit křivdy nás rozhodil a na hřišti zača-
lo  přituhovat.  Pan  rozhodčí  nedokázal 
situaci uklidnit a zápas se tak dohrával v 
dosti  napjaté atmosféře.  Soupeř ještě  tři 
minuty před koncem zápasu korigoval na 
konečných 1:4.

O lepší výsledky nás připravily chybě-
jící  zkušenosti  a  vlastní  nedisciplínova-
nost.  Pokud na tom dokážeme zapraco-
vat, mohou se příště kluci ucházet o první 
body  do  tabulky.  Hráčům  bych  chtěl 
poděkovat  za  jejich  bojovnost  a  popřát 
jim hodně sportovního  štěstí  do  dalších 
turnajů.  Nakonec  zbývá  doplnit  kom-
pletní  sestavu  družstva:  Jakuba  Staříka, 
Martina Straku a brankáře Jakuba Roven-
ského.

Vít Německý
Kompletní informace najdete na: 

http://orel.cz/ofl/

Zápis ze župního předsednictva
Zápis  ze  zasedání  župního  předsednictva  konaného  5.října  2007  v Orlovně 

v Bystřici nad Pernštejnem.
Přítomni: B. Kotík, M. Kučerová, K. Pololáník, L. Kotík, V. Německý, K. Smejkal
Omluveni: Nečesal P.
Jednání zahájil starosta župy orelskou modlitbou.
Zapisovatelem byl zvolen Karel Smejkal.

Dotace na rok 2007: 
– MŠMT: kromě Bystřice n. P. je přidělena dotace všem jednotám, které o ni 

žádaly a splnily kriteria o přidělení. Dotaci zatím postupně čerpá Žďár n. S. a 
Bystřice n. P.

– Grant města Bystřice n. P.: na rok 2007 je 6 000,-Kč, k dnešnímu dni čerpáno 5 
416,50Kč, na navýšení čerpáno 3 220,-Kč.

– SAZKA: k dnešnímu dni došlo 18 623,-Kč, z toho jednota Jimramov obdržela 4 
000,-Kč a jednota D. a H. Loučky také 4 000,-Kč na sportovní činnost

– FOND KRAJE VYSOČINA: v říjnu přišlo 45 768,-Kč, částka je určena pro 
jednoty kaje Vysočina na sport pro mládež do 18 let.

Dotace na rok 2008: 
– žádosti  podalo  8  jednot,  jednoty  H.  Brod,  Rovné,  Rožná  a  Strážek  žádosti 

nepodaly. Celkový požadavek dotace za župu na mládež je 110 040,-Kč, na akce 
pro veřejnost 71 960,-Kč, pro seniory 20 965,-Kč a na provoz a údržbu majetku, 
sloužícího ke  sportovním účelům, ve  vlastnictví  nebo  dlouhodobém pronájmu 
486 150,-Kč.

Stanovení pravidel pro rozdělení dotace kraje Vysočina jednotám na r.2007:
– župa rozešle jednotám, majícím sídlo v kraji Vysočina, smlouvy. Dotaci obdrží 

pouze ty jednoty,  které v termínu do 20.10.2007 vrátí  smlouvy podepsané. Na 
základě vrácených podepsaných smluv bude přepočtena částka na členy do 18 let 
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a oznámena jednotám. Způsob vyúčtování dotace bude obdobný jako u dotace 
MŠTM.  Na  základě  zaslaných  kopií  dokladů  bude  jednotám  částka  dotace 
poukázána. Pravidla účtování obsahuje smlouva.

– Tato pravidla pro rozdělení dotací byla přítomnými odsouhlasena.
Informace z oblasti župního sportu:
– br. Německý podal informaci o závěrech schůzky členů župní TVR
– je třeba každoročně sestavit plán sportovních akcí  alespoň na každé pololetí 

roku a současně se vyvarovat kolizím s ústředními akcemi či kvalifikacemi
– věnovat se a zaměřit se na ty druhy sportů, na které jsou jednoty schopné vyslat 

svůj oddíl
– ve druhém pololetí jsou v plánu dva turnaje ve stolním tenisu, turnaj ve florbalu 

a bowling
– zápis z jednání členů župní TVR obdržely všechny jednoty

Různé:
– přítomným zástupcům jednot byla předána tabulka Průzkum TVS aktivit za rok 

2007, kterou jednoty po vyplnění, k danému termínu, odešlou na Ústředí ORLA
– ostatním jednotám je tabulka zaslána poštou.
– proběhlo  seznámení  s NEWSLETTEREM  ORLA  2007/2  –  novou  formou 

podávání informací Ústředím prostřednictvím internetu
 Z obsahu:
 1. Zprávy
 2. Informace z ústředí Orla
 3. Nejbližší akce Orla
 Přílohou je přihláška ohledně zájmu účasti na dalších sportovních akcích, 

jako  je  florbal  žákyň,  florbal  dorostenek,  sjezdové  lyžování,  soutěž  týmů 
v tenise, pódiové skladby a soutěž v indoor-cyklistice (spinning)

– členské příspěvky na rok 2008 ( informace o změně výše čl. příspěvků):
členové do 18 let 60,-Kč
od 18 do 70 let 200,-Kč
nad 70 let 100,-Kč

– projednáno oslovení možných kandidátů do ústředních rad Orla:
Lukáš Německý – Ekonomická rada
Česlav Škvařil –Duchovní rada
Tomáš Kříž – Rada pro mládež

– Pozvánka: dne 24.11 2007 se koná v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou 
hudební festival LA FESTA

Poděkováním za účast byla starostou župy schůze ukončena.
 Zapsal: Karel Smejkal 

V Bystřici nad Pernštejnem 5. října 2007
Zápis ověřila: Kučerová M.

Tento zápis byl předán do všech jednot župy a uveřejněn v župním zpravodaji č. 3
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Čebínské vinobraní – II. ročník
V sobotu 6.  října jsme pořádali  druhý 

ročník vinného koštu a vinobraní. Letos 
se nám podařilo oslovit 13 vinařů z Jižní 
Moravy a  tak měli  návštěvníci  možnost 
ochutnat  53 vzorků vína.  Košt  se  konal 
v sálu  Sokolovny.  K tanci  a  poslechu 
nám hrála cimbálová muzika Slzička. Ú-
čast  byla  dvojnásobná  jako  loni  a  bylo 
nelehkým úkolem v 19:00 hodin ukončit 
zábavu, která byla, jak se říká, v nejlep-
ším.

Po  hodinové  pauze,  ve  které  jsme 
uklidili sál a přichystali stoly a výčep na 
večerní  zábavu,  rozezněly  sál  taneční 
písně v podání kapely Jam Miros, jejichž 
hudební  produkce  nadchla  všechny  pří-
tomné.  Do  tomboly  se  nám  podařilo 
získat víc jak čtyřicet cen a tak, i přes to, 
že  se  prodalo  víc  jak  7000 lístků,  měli 

všichni o půlnočním losování dost velkou 
šanci, že právě oni něco vyhrají. 

A tak, i když sklepníci svůj boj se zlo-
ději  vína  prohráli,  užili  jsme si  spoustu 
legrace a prožili pěknou sobotu, provoně-
nou vůní hroznů, vína a burčáku. 

Tomáš Kříž, jednota Čebín

Župní turnaj ve stolním tenise - Bystřice

V sobotu  6.  října  se  uskutečnil  pátý 
župní  turnaj  ve  stolním  tenise  mužů  v 
sezóně  2007.  Turnaj  uspořádala  jednota 
Orla v Bystřici nad Pernštejnem v místní 
orlovně.  Turnaje  se  zúčastnilo  13 mužů 
z Bystřice,  Nového  Města  na  Moravě  a 
z Jimramova.

Účastníci  byli  rozlosování  do  dvou 
skupin,  z nichž  po  třech  nejlepších 
postoupilo do finálové skupiny, zbývající 

sehráli utkání o 7. – 13. místo.
Výsledky ze základní skupiny se zapo-

čítávaly do dalších bojů.  V případě rov-
ností bodů rozhodovaly výsledky ze vzá-
jemných zápasů. Pavel Šikula

Konečné pořadí:
1. Pustina Jiří Orel N. Město n. M.
2. Zítka Ladislav Orel Bystřice nad P.
3. Kopecký Rost. Orel Bystřice nad P.
4. Svoboda Jiří Orel N. Město n. M.
5. Zítka Jan Orel  Bystřice  nad 

Pernštejnem
6. Mičunek Pavel Orel  Bystřice  nad 

Pernštejnem
7. Miko Marek Orel N. Město n. M.
8. Kula Jiří Orel N. Město n. M.
9. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov
10. Plánka Ladislav Orel Bystřice nad P.
11. Basovník Martin Orel Jimramov
12. Šikula Pavel st. Orel Jimramov
13. Růžička Rudolf Orel N. Město n. M.
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Skupina A
                            Pustina           Kula           Plánka        Mičunek      Šikula st.      Svoboda          body         skóre       poř.  
Pustina Jiří Turnaj 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 5 15 : 3 1.
Kula Jiří 0 : 3 ve 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 9 : 10 4.
Plánka Ladislav 1 : 3 2 : 3 stolním 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 10 : 13 5.
Mičunek Pavel 0 : 3 3 : 0 3 : 2 tenise 3 : 0 1 : 3 3 10 : 8 2.
Šikula Pavel st. 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 Bystřice 2 : 3 0 4 : 15 6.
Svoboda Jiří 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 2007 3 12 : 11 3.
Skupina B
                                   Zítka L.       Růžička         Miko           Zítka        Kopecký      Basovn.     Šikula ml.     body       skóre      poř.  
Zítka Ladislav Turnaj 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 6 18 : 4 1.
Růžička Rudolf 0 : 3 ve 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 1 : 15 7.
Miko Marek 1 : 3 3 : 0 stol. 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 8 : 10 4.
Zítka Jan 2 : 3 3 : 0 3 : 1 tenise 0 : 3 3 : 0 3 : 1 4 14 : 8 3.
Kopecký Rosťa 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 Bystřice 3 : 0 3 : 0 5 15 : 3 2.
Basovník Martin 1 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2007 1 : 3 1 6 : 15 6.
Šikula Pavel ml. 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 „B“ 2 7 : 14 5.
Finálová skupina
                            Zítka L.       Kopecký        Zítka J.        Svoboda        Pustina        Mičunek          body         skóre  poř.  
Zítka Ladislav Turnaj 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 2 4 12 : 7 2.
Kopecký Rostislav0 : 3 ve 3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 8 : 10 3.
Zítka Jan 2 : 3 0 : 3 stolním 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 8 : 13 5.
Svoboda Jiří 0 : 3 1 : 3 3 : 2 tenise 2 : 3 3 : 1 2 9 : 12 4.
Pustina Jiří 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 Bystřice 3 : 0 5 15 : 5 1.
Mičunek Pavel 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2007 1 7 : 12 6.
O 7-13 místo
                                     Miko          Šikula         Basov.       Růžička     Šikula st.      Plánka          Kula       body       skóre        poř.  
Miko Marek Turnaj 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 6 18 : 6 7.
Šikula Pavel ml. 0 : 3 ve 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 2 0 : 3 4 12 : 10 9.
Basovník Martin 1 : 3 1 : 3 stol. 3 : 0 3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 10 : 14 11.
Růžička Rudolf 0 : 3 1 : 3 0 : 3 tenise 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 1 : 18 13.
Šikula Pavel st. 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 Bystřice 1 : 3 1 : 3 1 9 : 15 12.
Plánka Ladislav 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 2007 2 : 3 3 14 : 12 10.
Kula Jiří 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 17 : 6 8.

Téměř na bedně – II. turnaj AFL
Dnes  je  13.  října  a  tak  tu  máme  již 

druhý turnaj AFL. Sestava bych řekl opti-
mální. Gólman a 8 hráčů do pole. V prv-
ním zápase nás čekal  tým SaSM Líšeň, 
druhý tým 5.AFL.

Bez bázně a hany jsme začali hrát s fa-
vorizovaným týmem. Svoji kvalitu před-
vedl v prvním poločase, po kterém vedl 
3:1. Po poločase jsme ovšem hráli mno-

hem lépe, ale 2 minuty před koncem jsme 
stále prohrávali 2:3. Co se ale nestalo… 
Sebrali jsme poslední síly a skóre obrátili 
na konečných 4:3! 

V dobré náladě jsme vešli i do druhého 
zápasu,  tentokrát  nás  čekal  tým  Outsi-
ders, který dobře známe. Celý zápas byl 
hodně vyrovnaný, ale štěstí se přiklonilo 
k soupeři, který vyhrál 2:1. Remíza by ví-
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ce odpovídala výkonu.
Poslední zápas jsme si předsevzali, že 

musíme  vyhrát,  poněvadž  se  jednalo  o 
SKP Kometu, která na tom byla po 1. tur-
naji bodově stejně. Ikdyž zápas nešel tak 
dobře,  jak jsme doufali,  tak skončil  4:2 
pro  nás  a  my  mohli  čekat  na  výsledky 
soupeřů.  Ti  uhráli  to  nejhorší,  co šlo.  I 
přes 2 výhry jsme ve skupině skončili tře-
tí. 

Bránou  do  vysněného  semifinále  byl 
Orel Moravský Krumlov. Již po několika 
sekundách jsme vedli 1:0. Tento gól nás 
nabudil  k  výbornému  výkonu.  Kombi-
nační  hrou  jsme  přidali  další  3  góly  a 
vedli 4:0. Ke konci poločasu soupeř sní-
žil. Druhý poločas byl ovšem k nepozná-
ní. Možná nervozita, možná ne, ale sou-
peř nás většinu času tlačil a dotáhl se na 
stav 4:3. Pak jsme ale opět zvedli hlavu a 
dali uklidňující gól a tudíž postoupili po 
výsledku 5:3.

Nyní se děly velké věci. Dva týmy byly 

vyloučeny z tohoto turnaje! Jeden hrál s 
hráčem, který nebyl na soupisce a druhý 
překročil počet hostujících hráčů…

Nás se to ale nijak netýkalo a v semifi-
nále jsme opět  narazili  na SaSM Líšeň. 
Tentokrát se nám vůbec nedařilo a soupeř 
ukázal svoji kvalitu. Parket jsme vyklidili 
po debaklu 0:6.

Stále  jsme  ovšem doufali  ve  3.místo, 
kde jsme opět potkali Outsiders. Po vy-
rovnaném  poločase  svítilo  skóre  1:1. 
Ovšem  druhý  poločas  začal  velmi  zle, 
kdy jsme dostali 2 slepené góly a nedoká-
zali odpovědět. Po výsledku 2:4 jsme na-
konec obsadili 4.místo.

Celkově  turnaj  dopadl  nad  očekávání 
dobře.  7  bodů  čekali  jen  největší  opti-
misti. Navíc naši nejbližší soupeři získali 
méně bodů a tím jsme odskočili od konce 
tabulky  a  posunuli  se  do  jejího  středu. 
Doufám, že tam ještě nějakou dobu vydr-
žíme. Určitě se budeme snažit…

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

Ze života orelské jednoty Dolní a Horní Loučky
Po dokončení  oprav  Orlovny koncem 

roku 2006 se členové jednoty začali pra-
videlně 1x v měsíci scházet na schůzkách 
v Orlovně. Řeší se činnost v orlovně, její 
využití jak po stránce sportovní, kulturní, 
tak  i  duchovní.  Schůzek  se  mohou  zú-
častňovat i  nečlenové Orla, kteří mají o 
činnost zájem. Jsme rádi, že o tyto aktivi-
ty v Orlovně je velký zájem i z řad veřej-
nosti.

V letošním  roce  se  naše  členská 
základna rozrostla o 15 mladých děvčat, 
která se již 2 roky scházely pro své akti-
vity v orlovně. Reprezentují naši jednotu 
na různých sportovních akcích.

Vedoucí oddílu děvčat, Zuzana Plach-
ká, se s námi podělila o zážitky z turnajů 
v následujících dvou příspěvcích:

„V sobotu 28.4.2007 se v Tišnově ko-

nal Zálesácký závod zdatnosti. Závod or-
ganizoval  Sokol  Tišnov,  ale  vzhledem 
k tomu, že to byla otevřená soutěž, mohly 
jsme se zúčastnit i my – Čikarky z orel-
ské jednoty Dolní a Horní Loučky. Sesta-
vily jsme tři hlídky ve složení:

1.  hlídka  – Hedvika  Pálešová,  Tereza 
Vlková a Leona Knoflíčková,

2. hlídka – Denisa Sobotková, Kateřina 
Siegelová a Petra Čejková,

3. hlídka – Nikol Vykypělová, Michae-
la Lepková a Aneta Šulcová.

Všechny  naše  hlídky  závodily  v kate-
gorii žactvo, jíž se zúčastnilo 10 družstev. 
Start závodu byl na parkovišti u nového 
hřbitova, kde současně od 8,30 hod. pro-
bíhala i  prezence. V 9,00 hodin vyběhla 
na  trať  první  hlídka.  Trať  vedla  přes 
kopec Klucaninu a cíl byl opět u nového 
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hřbitova.  Na  trati  byla  rozmístěna  sta-
noviště,  kde  se  plnily  jednotlivé  úkoly, 
např. hod na cíl,  chůze po kládě, odhad 
vzdálenosti, poznávání souhvězdí, morse-
ovka nebo přenos zraněného.

Po  doběhnutí  všech  hlídek  do  cíle, 
následovala krátká přestávka a po ní přiš-
lo všemi očekávané vyhlášení  výsledků. 
Byla vyhlášena pouze první tři místa, při-
čemž k naší velké radosti, naše hlídka č.2 
vybojovala krásné druhé místo. Závod se 
nám líbil a určitě si nenecháme ujít další 
ročník.“

„Dne  2.6.2007  se  konal  v Pozořicích 
Ústřední orelský turnaj v přehazované. A 
vzhledem k tomu,  že jsme si  chtěly po-
měřit síly i s ostatními družstvy a zjistit, 
jak na tom v přehazované jsme, neváhaly 
jsme a turnaje se zúčastnily. Naše druž-
stvo bylo ve složení: Leona Knoflíčková, 
Michaela Lepková, Petra Čejková, Aneta 
Šulcová, Hedvika Pálešová, Tereza Vlko-
vá a Denisa Sobotková.

Ihned  po  příjezdu  jsme  obhlídly 
soupeře a soupeřky. Nejsilnější se zdála 
místní děvčata z Pozořic, která se stala i 
naším prvním soupeřem. Zápas jsme bo-
hužel prohrály 2:1 na sety, ale nic jsme 
nevzdávaly. Dalším naším soupeřem byly 
Jiříkovice.  Nad  těmi  jsme  s přehledem 
zvítězily  2:0  na  set.  V tomto  zápase  se 
naskytla příležitost i pro naše náhradnice. 
Nyní nás už čekal jen poslední a rozho-
dující  zápas s týmem z Brna-Obřan.  Zá-
pas byl velmi vyrovnaný, první set jsme 
vyhrály, což nás asi trochu ukolébalo a o 
vedení jsme ve druhém setu přišly. Roz-
hodovalo se tedy až v setu třetím, který 
byl velice vyrovnaný a napínavý. Skončil 
nejtěsnějším možným rozdílem, a to dvou 
bodů,  ve  prospěch  družstva  z Brna-
Obřan.

Celkově jsme tedy skončily na pěkném 
třetím místě. Turnaj byl pro nás dobrou 
zkušeností a příští rok se ho jistě opět zú-
častníme.“

Velkou radost nám dělá oddíl stolního tenisu
Družstvo mužů ukončilo okresní soutěž 

Brno-venkov na 8.  místě.  Byla to první 
zkušenost s hráči okresu a naše družstvo 
si nevedlo na nováčka špatně. Během jara 
jsme se zúčastnili župních turnajů v jed-
notlivcích  s dobrými  výsledky  a  v létě, 
během prázdnin, jsme vyhráli letní župní 
ligu  družstev.  Postupně  jsme  porazili 
družstva Jimramova 17:1, Nového Města 
na Moravě 11:7 a Bystřice nad Pernštej-
nem  10:8.  Liga  se  hrála  dle  pravidel 
ČAST,  tzn.  4  hráči  (16  dvouher,každý 
s každým a 2 čtyřhry).

Mezi  jednotami  župy  existuje  dobré 
sportovní přátelství a několikrát ročně se 
vzájemně navštěvujeme a společně si za-
trénujeme,  což  přispívá  k odbornému 
růstu jednotlivých hráčů.

V naší  jednotě  jsme  ukončili  okresní 

sezónu v březnu, kdy jsme na závěrečné 
schůzce  stolních  tenistů  zhodnotili  výs-
ledky  činnosti.  Vzhledem  k tomu,  že 
v naší jednotě je velký zájem o stolní te-
nis, přihlásili jsme do okresní soutěže pro 
sezónu 2007/2008 dvě družstva.

Družstvo „A“ bude hrát okresní přebor 
4. třídy a družstvo „B“ se zúčastní okres-
ní soutěže. Jednotlivé soupeře lze najít na 
webových stránkách www.pinec.info.

V letošním roce jsme umožnili zahájit 
činnost i našim malým stolním tenistům, 
kteří  začali  trénovat  1x  týdně  v sobotu 
v sále Orlovny pod vedením Alenky Po-
loláníkové.

Doufáme, že naši  žáčci zúročí  hodiny 
tréninku v některé ze soutěží mladších a 
starších žáků jak na orelských, tak okres-
ních soutěžích.
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Další činnosti v Orlovně:
Sál Orlovny je denně využíván hlavně 

v odpoledních a večerních hodinách.
Pondělí a středa – aerobik, úterý – jóga, 

středa, pátek, sobota a neděle – stolní te-
nis.

V přísálí  Orlovny  je  posilovna,  která 
byla pořízena koncem roku 2005 a slouží 
pro  všechny  členy  jednoty  i  veřejnost. 
Zájem  je  velký  a  provoz  každodenní 
v odpoledních a večerních hodinách.

Po stránce kulturní je Orlovna využívá-
na na pořádání vánočních koncertů a be-
sídek dětí. Uskutečnila se zde 2 divadelní 
představení pro Základní školu v Dolních 
Loučkách.  Obě  představení  měla  u  dětí 
velký úspěch.

Tradicí  se  stává  i  pořádání  Orelského 
reprezentačního plesu a Reprezentačního 
plesu,  pořádaného Radou rodičů při Zá-
kladní škole Dolní Loučky.

Pololáník K., Orel D. a H. Loučky

Střípky z historie župy – 5. pokračování
OREL, číslo 18., rok 1926
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Lomnice u Tišnova. Slavnostní hudebně-pěvecká akademie pořádaná u příležitosti  

otevření  přístavby  Lidového  domu  (pořízeného  nákladem  více  než  100 000,-  Kč) 
ukázala,  jak  všestrannou  činnost  rozvíjí  lomnická  Jednota.  Zahajovací  číslo,  
ouvertura k „Hubičce,“ zahrála svěže a s vervou a byla zahájením opravdu šťastným.  
Následoval proslov br. Vzdělavatele děkana Minaříka, který vzpomněl historie katol.  
spolkového  života  v Lomnici,  nepatrných  a  trudných  počátků,  rozbíjených  schůzí  
katol.- polit. jednoty, založení Orla, jeho rozkvětu před válkou a s radostí kvitoval,  
s jakou chutí  ujali  se  po válce ubohých trosek druhdy kvetoucího odboru agilní  a  
neúnavný náčelník br. Matoušek, bývalý starosta Jednoty, br. Steiner, br. Brázda a 
jiní,  jimž  všem  vzdán  srdečný  dík.  Vzkříšené  po  válce  Jednotě  dostalo  se  brzo  
vlastního krovu koupí „Panského domu“ (r.1920).  Vnitřek upraven,  rozšířen sál  i  
jeviště, brzo však se vidí potřeba nových místností, a proto usnesla se rada Jednoty o  
poschodí zvýšit severní trakt budovy a jako kdysi celý národ stavěl si svou „kapličku  
nad Vltavou“ s heslem „Národ sobě,“ tak i lomničtí Orli postavili si sami, ze svých 
prostředků, svou vlastní prací stánek opravdu reprezentační, který má být středem  
kulturního života, náboženského a mravního snažení celého lomnického okolí, má být  
ohniskem  dobra,  ohniskem  krásy,  vzorem svornosti  a  solidarismu  a  opravdového 
bratrského  cítění.  Bratři  a  sestry,  neodcizíte  se  slovům svého vzdělavatele,  kněze,  
který zešedivěl ve službách katolické myšlenky a jehož nejhoroucnějším přáním jest,  
aby ideály, které vštěpoval nám i našim rodičům, co nejvíce vzkvétaly v duších jeho 
svěřenců?  Uchovejte  čistý  štít  svému  domu,  neposkvrňujte  ho  špatným  slovem,  
špatným příkladem, špatnou zábavou, neslušným tancem, divadlem a zpěvem; čest  
jeho  je  ctí  vaší,  potupa  jeho  i  potupu  vaší!  –  Po  proslovu  následovaly  sbory  za  
výtečného řízení br. odb. uč. Vl. Klementa, čísla salonního orchestru (bři. Lahodný,  
Klement,  F.  Rothschein,  K.  Rothschein,  Mašek,  s.  Pešová,  Klementová,  br.  Tůma 
z Tišnova j.h.) a zvláště aplaudovaná sóla br. Lahodného a Klementa (housle, klavír).  
Sál  byl  naplněn  do  posledního  místečka  vybraným  obecenstvem,  které  neskrblilo  
potleskem po všech číslech programu, který byl vysoké úrovně a slibuje, že Jednota  
v slibné dráze bude pokračovat.“  – er.
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vvvvv 
OREL, číslo 19., rok 1926
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Byl jsem přeložen z  Města Žďáru do Svitávky u Boskovic. Odešel jsem ze župy sv.  

Methoděje, louče se v duchu se všemi jejími pracovníky, roztroušenými po městech a  
vesnicích od údolí tišnovského až po hory žďárské. Jsou Jednoty, které mají mnoho  
členů. Vítězství armády však závisí více od jakosti než početnosti vojáků. Je toho lidu  
mnoho při mnohých katolických slavnostech, mnoho zvědavců, statistů, málo však – 
mužů. Největšími nepřáteli katolického hnutí jsou členové katolických spolků. Míním 
zbabělce. Tři čtvrtiny zlého, co se děje ve světě, koná se ze strachu. Není židovské 
bázně, není protestantské bázně není liberální, kapitalistické socialistické bázně. Jest  
jedině  katolická  bázeň!  Proč  je  tolik  bázně  v katol.  veřejnosti?  Protože  pokleslo 
vědomí  síly.  Pěstujte  tedy  správně,  na  základě  pokory  a  víry  vystavěné  katolické  
sebevědomí a máte prostředek proti katolické bázlivosti. Ať vaše Jednoty mají tolik  
mužů, kolik členů! Bůh vám dal rovnou páteř. Neste ji rovně! Bůh vám dal přímé čelo.  
Ukažte je! Bůh vám dal dvě vlastní nohy. Stůjte na nich pevně! Bůh vám dal vlastní  
ústa. Mluvte jimi neohroženě! Bratři a sestry! Semkněte se kolem svých vůdců, buďte  
jejich  spolehlivými  pomocníky,  jejich  radostí!  Buďte  upřímnými  a  uvědomělými 
katolíky, věrnými Čechy, zařte křesťanskými ctnostmi občanů republiky, chovejte se  
vždy tak, jak na společensky slušné lidi se patří, milujte všechny bližní své i nepřátele,  
pracujte,  modlete  se,  žijte  životem  pravé  radosti,  plynoucí  z vaší  víry  a  buďte  
přesvědčeni, že i  jiní vidouce váš zářný příklad, půjdou za vámi a s vámi! Dávám 
tímto „s Bohem“ všem členům župní rady i  všem drobným pracovníkům orelským 
v župě a zvláště v milé Jednotě město Žďár.

Arnold Zemánek, býv. župní starosta.
Kde zůstalo 21 dorostenců J.O. Nové Město ? – táže se v 16. čísle Orla (v naší  

sbírce chybí)  br.  Alois Fiala.  Abychom veřejnost informovali,  sdělujeme, že v naší  
Jednotě máme dorostenců -  třináct! Odkud se ale  zrodilo  číslo 21 – jest  pro nás  
záhadou.  Z důsledku  toho  jest  pak  samozřejmé,  že  vypraviti  21  dorostenců  na  
okrskové cvičení do Nové Vsi, bylo pro nás naprostou nemožností. Tím však bratr  
Fiala na sebe prozrazuje,  jak nepatrný zájem jeví  o naši  Jednotu,  ač jest  to  jeho  
svatou povinností, jestliže jest příslušníkem orelské organizace a i kdyby ne, mohl by i  
jako předseda ASSS věděti, kolik nás jest, ježto ASSS, vzdor zaujatosti několika, přece 
jen  žije  s Jednotou  v bezprostřední  blízkosti.  Domníváme  se,  že  nestačí  pouze  
kritizovat,  ale  i  přiložit  ruku  k pozitivní  práci,  aby  vytýkané  nedostatky  byly 
napraveny. To by Jednota ráda viděla.“

vvvvv 
OREL, číslo 20.-21., r. 1926
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Kde zůstalo 21 dorostenců J. O. Nové Město? – Pod tímto názvem byla uveřejněna 

v 19. čísle „Orla“ zpráva br. K., kde pisatel rozvádí větu výše uvedenou, kterou jsem  
napsal v technickém posudku okrsk. veřej. cvič. v Nové Vsi (v 16 č. „Orla“). Jsem 
povinen k oné zprávě podati následující vysvětlení. To, že Jednota Orla v Nov. Městě 
má 21 dorostenců, bylo mi sděleno přímo od člena Jednoty. Na jeho informaci jsem  
budoval a počet tento ve zmíněném posudku uvedl. Leč nesprávnou informací se na  
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věci nic nezměnilo. Nemá-li Jednota Nové Město 21 dorostenců, ale jen 13, jak pisatel  
uvádí,  pak to  ovšem neznamená,  že okrskového veřejného cvičení,  na kterém jsou  
povinny všechny Jednoty okrsku kompletně vystoupiti, mohou ze 13 dorostenců J.O.  
v N. Městě vystoupiti 4 nebo 5, jak skutečně v Nové Vsi tomu bylo, zvláště ne tehdy,  
je-li okrsk. cvič. v místě vzdáleném od N. Města půl hodiny cesty. – Tím je odbyta 
výtka stran počtu mi učiněná. Výsledek toho je, jen jiné její znění: Kde zůstalo 8 resp.  
9  dorostenců  Jednoty  Nové  Město?  V tom  smyslu  ji  tedy  opravuji.  Na  ostatní  
poznámky, které jsou naprosto bezpodstatné, nemohu zde odpovídat poněvadž by to  
vyžadovalo mnoho místa. O tom jindy a jinde. Podotýkám pouze, že nejsem z těch, 
kteří píší kritiku veřejného vystoupení pro to, aby jej snad „trhali,“ ale vždy v zájmu 
vyšší a lepší úrovně našich podniků.“  Alois Fiala

vvvvv 
OREL, číslo 22.-23., rok 1926
„ ZE ŽUPY SV. METHODĚJE

Jednota v Novém Městě na Moravě pořádala 28. října tělocvično-pěvecko-hudební  
akademii,  která  se,  až  na  některé  odchylky,  zdařila.  Velice  pěkné  bylo  cvičení  
dorostenek, žaček a členek, které dobylo si vedle čísel hudebních, nejlepšího úspěchu. 
Však  nejlepšího  úspěchu  dobyla  si  hudebně-pěvecká  čísla.  U  dorostenců  bylo 
pozorovati  odchylky  a  nedostatky  vinou  cvičenců,  kteří  nedávali  pozor.  Žáci  byli  
dobří. Báseň od domácího básníka J. Karníka byla pěkně přednesena. Akademie byla  
ukončena národními hymnami za doprovodu orchestru.“ J.Zd. 

vvvvv 
OREL, č. 3., rok 1927
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Valná hromada župy konala se 6.února v Tišnově v  Katolickém domě za účasti 74  

delegátů. Dopoledne konal se nácvičný kurz povinných sestav pro všechny kategorie.  
Ústřední Radu zastupoval br. Marzy.  Valné hromadě předsedal br.  Al.  Riedl,  člen  
ÚRO za naši župu. K přítomným úchvatně promluvil br. vzdělavatel K. Endl. Župa  
čítá 2 500 příslušníků v 70 jednotách. Přes to, že župa má špatné komunikační spojení  
a  jest  v kraji  horském,  jeví  se  tu  čilá  snaha  po  práci.  V minulém  roce  otevřena 
Orlovna v Bystřici n. P. Letošním rokem otevřeny budou Orlovny v  Rozsochách, v  
Lomnici a Velké Bíteši. Starostou župy zvolen byl br. Karel Endl z   Bystřice n. P.,  
místostarostou br. Jan Dobišar z Čebína, I. jednatelem br. J. Svoboda z  Bystřice n.  
P.,  II.  jednatelem  br.  Josef  Bednář  ze  Všechovic,  pokladní  ses.  A.  Nahodilová 
z Bystřice  n.  P.,  vzdělavatelem Ph.  dr.Jos.  M.  Mouřinovský  z  Tišnova.  Potvrzena 
volba náčelníka br. Fr. Rampuly z  Malhostovic, místonáčelníka br. F. Krásenského z  
 Bystřice n.  P.,  náčelní  ses.  Jany D u f  k o  v é  z   Chudčic a místonáčelní  ses.  A.  
Pohankové  z  Nového  Města  n.  M.  Usneseno,  aby  župa  se  letos  spolu  účastnila  
krajského sletu Orla v Brně.“

vvvvv 
V dnešním pokračování z historie župy jsme získali představu o koupi a úpravách 

Panského domu na Orlovnu v Lomnici a informace o otevření dalších nových Orloven  
a  to  v Rozsochách  a  Velké  Bíteši.  Zajímavá  je  i  zpráva  o  volbě  nových  župních  
orgánů, kde velké zastoupení má právě naše oblast z jednot IV. okrsku.

vvvvv 
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Pozvánky a oznámení
Turnaj ve floorbale pořádá 10.listopadu 2007 Orel jednota Ivančice.

KDE?- Orlovna Ivančice, Chřestová 22
KDY? – 10. listopadu 2007
V KOLIK? – 8:30- 8:55- registrace; 9:00 zahájení turnaje
Podmínky účasti:-   ročníky 1987 a mladší(0-20let_včetně)
- bude se hrát 3+1 s možností střídání; hráči v poli budou mít dresy stejné barvy a 

floorbalovou hůl, popř. i chrániče loktů a kolen
-  brankář  bude  oblečen  odlišně  a  bude  mít:  rukavice,  nákolenky a  helmu;  bez 

hokejky
- do soutěže budou připuštěni  jen hráči  zaregistrovaní v Orlu,  který se prokáží 

platným průkazem.
- z každé jednoty se může účastnit max. 1 družstvo. Družstvo může mít maximálně 

8 hráčů
- při  registraci předložte přiloženou a vyplněnou soupisku
!!!Přiloženou návratku odešlete nejpozději do 8. listopadu !!!
Poštou: Matušina Fr.; Luční 11,664 91, Ivančice
E-mailem: fmatusina@seznam.cz, 
Telefonicky:+420606576357 +420546452041 (možno zanechat vzkaz)

La Festa - hudební festival
Městské divadlo, Žďár nad Sázavou 1 
24. 11. 2007 14:00 - 18:00 
Pořadatel: Orel jednota Žďár nad Sázavou 
Kontaktní osoba : Ladislav Kotík, ladislav.kotik@orel.cz 

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

Orel jednota Nové Město na Moravě
zve na

Orelský ples
1. prosince 2007 v 19:30

KD Nové Město na Moravě
hraje ROMANTIKA MIX

vstupné v předprodeji 100,- Kč
orel@nmnm.cz (Josef Kuchta – 777 893 733) 


