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Mikulášská nadílka
V pondělí 3.12. 2007 zpestřil program 

pravidelného  cvičení  maminek  s  dětmi 
čert a Mikuláš, kteří děti navštívili. Děti 
slíbily Mikulášovi, že už budou hodné a 
budou poslouchat maminky. Ukázaly jak 
se umí modlit a přednesly krátké básnič-
ky, nebo zazpívaly písničky. Za odměnu 
pak  dostaly balíčky se  sladkostmi.  Jako 
hosty  jsme  ve  cvičení  uvítali  prarodiče 
některých  dětí  i  čebínského  pana  faráře 
Mgr. Jiřího Buchtu. Tomáš Kříž
 

Vánoční Bratislava
V sobotu 8. prosince 2007 jsme pořá-

dali  zájezd  do  předvánoční  Bratislavy. 
Navštívili jsme vánoční trhy a ochutnali 
tradiční slovenské vánoční dobroty. Vět-
šina z nás navštívila také turistické zají-
mavosti města. Byli jsme na hradě, prošli 
si historický střed města, radnici a někteří 
si  dokonce užili  krásný výhled na okolí 

z rozhledny UFO.
Tomáš Kříž

 

Vánoce 2007
Tématem vánočního  vystoupení  členů 

orelského  hudebně  dramatického  oddílu 
jednoty  v Bystřici  nad  Pernštejnem,  v 
kostele sv. Vavřince, tentokrát bylo zvě-
stování  a  návštěva  Panny  Marie  u  sv. 
Alžběty.  Členové  se  i  tentokrát  zhostili 
úspěšně  nastudovaných  textů  a  se  záj-
mem přihlížejícím divákům předvedli své 
dramatické  ztvárnění  scénky.  Přejeme 
jim  ještě  hodně  takovýchto  úspěšných vystoupení. Kučerová M.

Celoroční činnost dětí a mládeže v jednotě Orla Rovné v r. 2007

Cílem práce  s dětmi  v orelské  jednotě 
v Rovném je zvyšování  jejich fyzických 
zdatností a dovedností, zlepšování vztahu 
k pohybovým aktivitám a zdravému způ-

sobu využívání  volného času.  V letních 
měsících  využíváme  s dětmi  především 
hřiště  a  klubovnu,  v zimních  měsících 
klubovnu a zejména tělocvičnu v budově 
bývalé  školy.  Kromě míčových  a  ostat-
ních kolektivních her, je možno zde po-
užívat některé druhy sportovního nářadí. 
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V podmínkách malé jednoty je nutno or-
ganizovat činnost tak, aby se co nejvíce 
omezil  vliv  rozdílů  ve věku a zdatnosti 
účastníků.

Do těchto činností  se,  s různým stup-
něm aktivity, zapojují děti a mládež, čle-
nové  Orla,  podle  svých  časových  mož-
ností a zájmů. S ohledem na malý počet 
dětí,  přibližně  stejně  starých,  je  proble-
matické  sestavit  družstvo  a  účastnit  se 
např.  turnaje na vyšší  úrovni. Výjimkou 
je stolní tenis, kdy je každoročně pořádán 
turnaj  jednotlivců  na  úrovni  jednoty  a 
turnaj na úrovni župy.  Dále pak florbal, 
kde se družstvo naší jednoty, opakovaně 
velmi  dobře,  umísťovalo  i  na  turnajích 
organizovaných Ústředím Orla. 

Financování spočívá zejména v nákupu 
sportovního nářadí a pomůcek pro různé 
druhy sportů (kopaná, volejbal, stolní te-
nis, florbal, badminton), v jeho doplňová-
ní  a  obnově.  Dále  v úhradě  nákladů  a 
provádění  prací  spojených  s provozová-
ním, údržbou a úklidem hřiště a klubov-
ny. V zimních měsících pak také v úhra-
dě za spotřebu el. energie, úklid tělocvič-

ny, chodby a sociálního zařízení v budo-
vě  bývalé  školy.  V omezené  míře  jsou, 
při pořádání turnajů a větších akcí, hraze-
ny také nápoje pro účastníky.

Finanční  možnosti  jednoty  jsou  v po-
slední době velmi omezené, jednota nemá 
kromě  příjmů  z členských  příspěvků  a 
darů jiné zdroje financování.  Proto jsme 
velmi  uvítali  dotaci  z kraje  Vysočina  a 
poskytnuté  prostředky využili,  v převáž-
né míře, na doplnění vybavení sportovní-
mi potřebami. Město Bystřice n. P. pod-
poruje činnost jednoty poskytnutím bez-
platného  dlouhodobého  nájmu  budovy 
klubovny, úhradou spotřeby el. energie a 
vody v ní. Dále v jednotlivých případech 
hradí větší opravy v budově. Tělocvičnu 
poskytuje současný majitel bývalé školy 
bezplatně a  hradí  též  spotřebu energií  a 
vody. Těmito dary je rovněž podporová-
na činnost naší jednoty. Stejným druhem 
podpory je i bezplatně prováděná údržba 
hřiště,  klubovny  a  poskytnutí  mecha-
nizace a pohonných hmot na sečení trávy 
na hřišti. S. Šandera

Župní turnaj ve stolním tenise – Jimramov
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V sobotu 12. ledna 2008 se uskutečnil 1. 
župní turnaj roku 2008 ve stolním tenise. 
Dvacet  účastníků  z orelských  jednot    
Dolních a Horních Louček, Bystřice n.P, 
Nového  Města  na  Moravě,  Čebína  a 
Jimramova,  zástupce  KST  Borovnice  a 
příchozí  z Jimramova,  se  sešlo  k turnaji 
v Sokolovně v Jimramově. Účastníci byli 
rozlosováni do čtyř pětičlenných skupin, 

z nichž  tři  nejlepší  z každé  skupiny  po-
stoupili do vyřazovacích bojů na dvě po-
rážky. 
Vítězem turnaje se stal Karel Pololáník – 
Orel  Dolní  a  Horní  Loučky,  který  pro 
Orel  Dolní  a  Horní  Loučky  získal,  po 
loňském vítězství  družstev v Župní  lize, 
další triumf.

Ing. P. Šikula 
Konečné pořadí:

1. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
2. Kopecký Rostislav Orel Bystřice n.P.
3. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
4. Kula Jiří Orel Nové Město na Moravě

5/6 Jurčák Radek Orel Dolní a Horní Loučky
 Semerád Jiří KST Borovnice

7/8 Miko Marek Orel Dolní a Horní Loučky
 Kotlín Vladimír Orel Dolní a Horní Loučky

9/12 Šikula Pavel st. Orel Jimramov
 Čáp Václav Jimramov
 Růžička Rudolf Orel Nové Město na Moravě
 Válek Radek Orel Dolní a Horní Loučky

Čebínský bowling
V létě 2007 jsme rozjeli novou soutěž 

v jednotě a to soutěž v bowlingu. Turnaje 
jsme pořádali vždy jedenkrát za měsíc a 
to  v neděli  po  mši  svaté.  Jezdili  jsme 
pokaždé  jinam,  abychom  vyzkoušeli  co 
nejvíce  drah  v okolí.  Začínali  jsme  hrát 
čtyři  hráči a na posledních turnajích nás 
bylo  již  13.  Tuto  sezonu  jsme  završili 
Vánočním turnajem. V roce 2008 chceme 
začít trénovat i kuželky, protože to je ob-
last, ve které máme dost velké mezery.

T. Kříž, jednota Čebín
(Na přední stránce je fotka z tohoto turnaje)

Průběžné výsledky celoroční soutěže:
pořadí jméno průměr

1 Pavel Holík 138,5
2 Zdenek Máca 120,3
3 Petr Havlát 120,2
4 Petr Koláček 119,9
5 Honza Kříž 107,3

6 Tomáš Klouda 105,3
7 Míra Holík 94,5
8 Plevač Pavel 92,0
9 Tomáš Kříž 88,3

10 František Koláček 87,7
11 Jara Baláš 83,3
12 Vojta Malášek 77,3
13 Jakub Juříček 70,2

Výsledky vánočního turnaje:
1. Holík Pavel 416 /bodů
2. Máca Zdenek 380
3. Koláček Petr 372
4. Havlát Petr 371
5. Holík Mirek 360

Kříž Honza 360
7. Klouda Tomáš 316
8. Kříž Tomáš 273
9. Baláš Jara 263

10. Koláček Fanoušek 255
11. Malášek Vojta 251
12. Juřiček Jakub 193
13. Vybíral Libiček 170
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Další turnaj Amatérské florbalové ligy
Tak a je to tu dámy a pánové! Je sobota 

19.  ledna  a  konečně  jsme se  dostali  na 
bednu! Na přesné umístění si ale budete 
muset počkat…

Vše započal  již  ve čtvrtek Milan,  náš 
brankář.  Bohužel  onemocněl.  S  Vítkem 
jsme  žhavili  dráty  na  všechny  strany  a 
nakonec se zadařilo  u našich žďárských 
sousedů.  Na  hostování  k  nám  šel  Petr. 
Ráno jsme sedli do našich Ferrari a pádili 
směr Brno. Půl hoďky a byli jsme na hale 
;-) Zde na nás čekal ještě Jirka. A náš již 
kompletní A-team mohl nastoupit ke své-
mu prvnímu zápasu ve skupině…

Nažhavení jsme vtrhli na „parket“ a za-
čali vystoupení proti Krumlovu… Ze za-
čátku  poměrně  vyrovnaný  zápas  se  po 
přestávce  změnil  v  jasnou  záležitost  a 
soupeř si odnesl prohru 6:2. První a velmi 
důležitý zápas jsme tedy zvládli na jed-
ničku. Druhý a třetí zápas se vyvíjel v po-
dobném rytmu, kdy jsme soupeře přehrá-
vali, ale nedařilo se nám tolik v koncov-
ce,  nakonec  jsem se vypnuli  a  dokázali 
zvítězit  3:2 a 3:1.  Během těchto zápasů 
došlo k momentu, kdy tým Fbc Kometa 
vstřelil  branku,  ale  řídil  se  pravidlem 
„fair  play“  a  gól,  který neměl  platit,  se 
opravdu neuznal. Kluci mají obdiv a res-
pekt u celého našeho týmu.

Díky  vítězství  ve  skupině  jsme  ve 
čtvrtfinále narazili na SKP Kometu, kte-

rou jsme i přes jisté trápení nakonec do-
kázali porazit 4:0 a již jsme se mohli těšit 
na SaSM Líšeň. Další zajímavostí byl zá-
pas  Outsiders  s  Krumlovem.  Zápas  byl 
hodně  vyhrocený.  O  „fair  play“  se  zde 
nedalo  mluvit… Nakonec  zápas  vyhráli 
Outsiders až po samostatných nájezdech.

Na zápas  se SaSM jsme se  těšili,  ale 
bohužel vstup do zápasu se nám nevyda-
řil a po poločase jsme prohrávali 3:1. O 
poločase jsme se nabudili a hned po mi-
nutce  vstřelili  kontaktní  gól.  I  přes  náš 
neuvěřitelný tlak a „slabé“ nervy soupeřů 
se nám nepovedlo zvrátit skóre a bohužel 
brána do vysněného finále zůstala zavře-
ná…

Během pauzy jsme se dokázali vymanit 
ze spárů pesimismu a beznaděje a opět v 
plné síle vlítli  na Outsiders Brno. Z po-
čátku jsme přečkali několik šancí soupeře 
a  následně  zužitkovali  tu  svoji.  Poločas 
ovšem skončil stavem 1:1. Na hřišti byl k 
vidění vyrovnaný zápas a nakonec jsme 
jej dotáhli do vítězného konce!

Za dnešní výkon bych chtěl poděkovat 
všem spoluhráčům, protože bez nich by 
to dnes nešlo. Každý se svojí měrou za-
sloužil o výsostných 10 bodů do tabulky 
a  na  tento  turnaj  budeme  ještě  dlouho 
vzpomínat. Skvělé, hoši… 

Tomáš Mrázek, Nové Město na Moravě

Ples Orla a lidové strany v Čebíně
V sobotu  26.ledna  2008  se  konal  II. 

společenský ples Orla a KDU-ČSL v Če-
bíně. Tento rok jsme se rozhodli jeho vý-
těžek věnovat čebínské farnosti, která pe-
níze  použije  na  uhrazení  rekonstrukce 
varhan v místním kostele.

O  zábavu  se  postaralo  hudební  Duo 
FRAPET a zpestřením programu byla jis-
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tě  i  dvě  vystoupení  mažoretek  z Říčan 
(PUSINKY ŘÍČANY), které vyhrály v  r. 
2007  mistrovství  České  publiky  ve  své 
kategorii. Do tomboly se podařilo získat 

58  pěkných  cen.  Snad  jen  účast  mohla 
být  větší. I přes to jsme si užili  spoustu 
legrace  a  zábavy a myslím,  že můžeme 
ples hodnotit jako vydařený.  Tomáš Kříž

 

Tříkrálová sbírka
Mezi nejúspěšnější skupinky při Tříkrálo-
vé  sbírce  v letošním roce  patřila  bezpo-
chyby i skupinka, tvořená členkami orel-
ské  jednoty  v Bystřici  n.  Pernštejnem. 

Každoročně  se  do  této  akce  zapojují  i 
ostatní členové Orla a to nejenom mláde-
že, ale i dospělých a podílejí se tak nema-
lou  mírou  na  úspěšnosti  této  celostátní 
akce.

Kučerová M.

Naši stolní tenisté bodovali na Siemens Open
Již pravidelně se naši hráči stolního teni-
su účastní ping-pongových turnajů, které 
pořádá firma Siemens Electric Machines, 
s.r.o.  v čebínské Sokolovně. V pátek 18. 
ledna 2008 se dvěma našim hráčům po-

dařilo  vyšplhat  v kategorii  neregistrova-
ných  hráčů až  na bednu vítězů. Zdeněk 
Máca se umístil  na 3. místě a Bohuslav 
Husák byl druhý.

Tomáš Kříž

Župní turnaj v kuželkách Rosice
V sobotu 2. února 2008 jsme se zúčast-

nili župního turnaje v kuželkách, pořáda-
ného jednotou Ivančice v Rosicích. Tur-
naje se zúčastnilo 6 družstev.

Hrálo  se  systémem  60  hodů  sdruže-
ných. Naše družstvo se umístilo na 5 mís-
tě, když na 4. místo nám chybělo 6 kolků.
Celková tabulka:

1. Ivančice 1006 kolků
2. Bohunice 852 
3. Rakšice 807 
4. Lískovec "A" 660
5 Čebín 654 
6 Lískovec "B" 609 

Jednotlivě se v našem družstvu nejlépe 
vedlo Pavlu Holíkovi, který naházel 204 
kolků. Naopak "nejhůře" se vedlo Petru 
Koláčkovi, který vyhrál soutěž o nejhorší 
nához turnaje. O tuto soutěž se v závěru 
turnaje  strhl  nelítostný  boj  se  zástupci 
Lískovce. Cenou bylo Valentýnské srdce 
Mon Cherry! "Blahopřejeme"
Naše družstvo: 

Pavel Holík 204kolků
Zdeněk Máca 168kolků
Petr Havlát 146kolků
Petr Koláček 136kolků
S pozdravem "ať to padá" Pavel Holík

VI. turnaj AFL - Jak jsme usnuli na vavřínech
Ano,  je  to  tak.  Po  velkém úspěchu  v 

minulém turnaji na nás na turnaji, který 
se  uskutečnil  v  neděli  17.  února,  čekal 
šok. Sice v trochu jiném složení, ale stále 
toužící  po  zopakování  bodového  zisku, 
jsme nastoupili proti Krumlovu. Náš vý-
kon až na výjimky byl velmi individuální 
a  v  nepříznivě  se  vyvíjejícím  utkání  se 

každý snažil vzít úspěch do svých rukou 
a  místo  kolektivní  hry  jsme  se  snažili 
procházet  1  proti  2  a  to  samozřejmě  k 
úspěchu nevedlo a odnesli jsme si prohru 
0:3. 

Další utkání s SKP bylo o poznání lep-
ší, ale způsobené hlavně nepřesnostmi na 
hokejkách  soupeřů.  Jinak  by  asi  výhra 
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6:1 mohla být mnohem složitější. Posled-
ní zápas na nás čekalo Kosso. S defenziv-
ní  taktikou nám to nevyšlo a  góly jsme 
dostávali většinou po dobrém sběhnutí za 
obranu. A my jsme naše ojedinělé šance 
neproměnili. Překvapení se nekonalo.

Ve čtvrtfinále nás čekala Fbc Kometa, 
která dnes  dokázala porazit  i  SaSM Lí-
šeň, tudíž jsme mohli očekávat tuhý, ale 
vyrovnaný boj. Poločas se ovšem nevyví-
jel  dle  předpokladů,  ale  snížení  pár  se-
kund  před  koncem  na  1:3  nám  dodalo 
chuť na výhru a soupeře jsme jasně pře-
hrávali dalších 5 minut druhého poločasu. 
Bohužel  jsme  tlak  neproměnili  v  gól  a 

naopak jsme opět obdrželi. V té chvíli již 
bylo vše jasné a my se loučili s velmi ne-
podařeným turnajem.

Jediné  pozitivum  bylo  vypadnutí 
Krumlova ve čtvrtfinále s IFN 2:3, takže 
získali pouze o 2 body více. Turnaj napo-
věděl o lepší formě IFN i Fbc a pokud se 
chceme poprat o 4. nebo dokonce 3. mís-
to, tak příště to musí být mnohem úspěš-
nější turnaj. Naše hra tentokrát postrádala 
spoustu  věcí  a  určitě  v  následujících  4 
trénincích uděláme vše, co bude v našich 
silách, abychom příště přijeli lépe připra-
veni.

Tomáš Mrázek, jednota Nové Město

Ústřední turnaj v malém fotbalu mladších žáků
Příležitosti, že tento turnaj nevyžadoval 

postup z kvalifikace, využili členové bys-
třického  fotbalového  oddílu  a  turnaje, 
který  se  konal  v  sobotu  16.  února  ve 
Vnorovech, se také zúčastnili a to jako je-
diný oddíl naší župy.

Vítězství si sice ani letos nevybojovali, 
ale ani to jim nevzalo chuť a elán do dal-
ších bojů, které se během roku ještě na-
skytnou. Svojí pílí a poctivým tréninkem 
si snad v budoucnu vybojují i lepší umí-

stění.  To  jim  všichni  ze  srdce  upřímně 
přejeme.

Kučerová M.

Turnaj ve stolním tenisu z pohledu organizátora
Poslední  únorovou  sobotu  uspořádala 

jednota  Orla  v Rovném,  v místním  kul-
turním domě, v pořadí letos již II.  župní 
turnaj  jednotlivců  župy  Metodějovy  ve 
stolním tenisu. Tato akce se v měsíci ú-
noru v Rovném konává každoročně.

V minulých dvou letech se uskutečnila, 
díky  pochopení  a  podpoře  současného 
majitele, v budově bývalé školy. Letos se 
pořádající  jednotě  přihlásil  větší  počet 
účastníků z čehož vyplynula nutnost hrát 
na 4 stolech, proto bylo rozhodnuto uspo-
řádat turnaj  v kulturním domě. Do Rov-
ného  se  sjeli  vyznavači  tohoto  sportu 

z jednot  Bystřice  n.P.,  N.  Města  n.  M., 
Jimramova, Dolních a Horních Louček a 
nechyběli ani hráči místní pořádající jed-
noty. Svoje síly poměřilo celkem 20 hrá-
čů  v kategorii  dospělých  a  5  dětí.  Pro 
všechny bylo připraveno občerstvení, pro 
vítěze drobné ceny. I když domácí hráči 
v turnaji nezvítězili, svou roli pořadatelů 
zvládli  velmi  dobře.  Také  prostory kul-
turního domu lze, po letošní zkušenosti, 
pro takovouto akci v budoucnu dobře vy-
užít. O spokojenosti „přespolních“ účast-
níků svědčí slova při loučení: „Tak dík a 
příště přijedeme určitě zase.“ S. Šandera
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Župní turnaj ve stolním tenise – Rovné
V sobotu 23. února 2008 se uskutečnil 

2. župní turnaj roku 2008 ve stolním teni-
se.  Dvacet  účastníků  z orelských  jednot 
Dolní a Horní Loučky, Bystřice n.P, Rov-
né, Nové Město na Moravě, Čebín a Jim-
ramov, se sešlo k turnaji v kulturním do-
mě v Rovném. Účastníci byli rozlosování 
do  čtyř  pětičlenných  skupin,  z nichž  po 
dvou nejlepších z každé skupiny postou-

pilo do vyřazovacích bojů. 
Vítězem turnaje se stal Karel Pololáník 

– Orel  Dolní  a  Horní  Loučky,  který ve 
finále porazil Jiřího Pustinu.

V kategorii žáků sehrálo pět účastníků 
ze tří  orelských  jednot  turnaj  systémem 
každý s každým. Vítězem turnaje se stal 
Vojtěch Šikula (Orel Jimramov).

Ing. P. Šikula
Konečné pořadí - muži:

1. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
2. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
3. Kotlín Vladimír Orel Dolní a Horní Loučky
4. Válek Radek Orel Dolní a Horní Loučky
5. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov
6. Jurčák Radek Orel Dolní a Horní Loučky
7. Kula Jiří Orel Nové Město na Moravě
8. Miko Michal Orel Nové Město na Moravě

9/12 Šikula Pavel st. Orel Jimramov
Basovník Martin Orel Jimramov
Mičunek Pavel Orel Bystřice n.P.
Miko Marek Orel Nové Město na Moravě

Konečné pořadí - žáci:
1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov
2. Suchý Lukáš Orel Bystřice n.P.
3. Krásenský Antonín Orel Bystřice n.P.
4. Drábek Vojtěch Orel Rovné
5. Šípek Petr Orel Rovné

Kvalifikace na Mistrovství Orla – Ivančice 2008
V sobotu 26.2.2008 se uskutečnila v I-

vančicích  kvalifikace  na  ústřední  turnaj 
ve  stolním tenise  mužů.  Turnaje  se  zú-
častnilo 35 stolních tenistů, mezi kterými 
nechyběli zástupci z orelských jednot na-
ší  župy -  Jimramov (3 účastníci),  Nové 
Město na Moravě (4 účastníci) a Dolní a 
Horní Loučky (2 účastníci).

Hráči byli rozlosováni do čtyř a pětičle-
nných  základních  skupin,  z nichž  vždy 
dva nejlepší postoupili do další části tur-
naje.  V základních skupinách  se nejvíce 
dařilo Mgr. Milanu Těžkému (Orel Jim-

ramov), který postoupil ze své skupiny ze 
druhého místa.  Dalším postupujícím byl 
Jiří  Pustina  (Orel  Nové  Město),  který 
v rozhodujícím  zápase  o  postup  porazil 
Karla  Pololáníka  (Orel  Dolní  a  Horní 
Loučky) 3 : 2. Další účastníci z naší župy 
do další části turnaje nepostoupili.

I další část turnaje se hrála skupinově – 
čtyři skupiny po čtyřech účastnících, při-
čemž dva nejlepší postoupili do závěreč-
né vyřazovací části.

Oba zástupci naší župy po bojích byli 
vyřazeni, přičemž k postupu na Mistrov-
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ství Orla chybělo zejména Milanu Těžké-
mu  trochu  štěstí  v koncovkách  zápasů 
(prohry v této časti turnaje 2:3, 2:3, 1:3).

Přestože zástupci z naší župy se nekva-
lifikovali na ústřední turnaj, mezi převáž-

ně krajskými hráči se neztratili. Zejména 
je  potěšitelné,  že  do  turnaje  se  zapojili 
zástupci již tří jednot z naší župy.

Ing. P. Šikula

Novoměstská rada v novém kabátě
V  neděli  dne  2.  března  se  v  orlovně 

uskutečnila  členská  schůze  jednoty  v 
Novém Městě na Moravě. Po společném 
uvítání, orelské modlitbě, se pokračovalo 
v nutných volbách orgánů schůze.

Po  těchto  potřebných  formalitách  se-
známil bratr starosta členy se svojí zprá-
vou o činnosti jednoty. Jako každoročně 
probíhala běžná činnost jednoty – žádosti 
o dotace,  příspěvky a granty,  jejich vy-
účtování, dále pak provozní problematika 
bytového hospodářství.

Sportovní činnosti se hojně rozrůstají a 
celkově o tělovýchovné činnosti jednoty 
seznámil přítomné br. Německý Vít. Jako 
hlavní  změnu  ve  sportovní  činnosti  lze 
zde zmínit účast oddílu florbal – mladší 
žáci  v  Orelské  florbalové  lize.  První 
ročník Orelské florbalové ligy se pomalu 
chýlí ke konci a zanechává dobrý dojem 
a zároveň  ukazuje  možný směr,  jak  má 
Orel  pokračovat  ve  svém  sportování. 
Ústředí  uvažuje o  rozšíření  této  ligy do 
více kategorií a do budoucna o zavedení 
podobných  soutěží  v  dalších  sportech. 
Dále v  jednotě funguje  oddíl  florbalu  – 
muži,  který  hraje  již  třetím  rokem také 
svoji florbalovou ligu (Amatérská florba-
lová liga), oddíl stolního tenisu – hrající 
okresní soutěž, oddíl malé kopané – žáci 
a oddíl rekreačního sportování. Všechny 
oddíly se kromě svých účastí v ligách a 
soutěžích účastní orelských turnajů, kva-
lifikacích a přátelských zápasů.

Tak trochu zvláštní kapitolou předešlé-
ho roku života jednoty je uspořádání orel-
ského  plesu.  Tento  ples  vyvolal  kladné 

ohlasy  u  veřejnosti  a  proto  se  nabízí 
možnost vytvořit z něho tradici. Již v tuto 
chvíli  jsou  v  hlavách  pořadatelů  první 
myšlenky na ten letošní náš ples.

Evergreenem života jednoty je provoz 
kina. Tato problematika se snad chýlí ke 
stabilnímu řešení v rámci dohody s měs-
tem. Závěrem své zprávy poděkoval sta-
rosta všem, kteří  se  podílejí  na činnosti 
jednoty, popřál všem mnoho dobrého do 
další spolupráce.

Protože  naše  jednání  pokročilo,  došli 
jsme snad na nejdůležitější bod programu 
a to volba orgánů jednoty. Tedy starosty, 
místostarosty,  rady jednoty a předsedy a 
členů revizní komise.

Z tohoto procesu volby vyšli následují-
cí  jména:  starostou  jednoty  opět  zvolen 
RNDr.  Břetislav  Wurzel,  místostarostou 
Ing. Lukáš Německý, dále členy rad jed-
noty: Josef Dvořák, Mgr. Vít Německý a 
Mgr. Pavel Peňáz.

Předsedou  revizní  komise  byl  zvolen 
Bc. Josef Kuchta a členy revizní komise 
byli  zvoleni ses. Marie Hadačovou a br. 
Tomáš Vlček.

Po těchto  volbách  se  uskutečnila  roz-
prava o možných majetkových směnách 
v rámci řešení problematiky provozu ki-
na, dále organizační věci k činnosti jed-
noty, problematice nájemného v bytovém 
fondu a volba delegátů na župní sjezd.

Letošní schůze byla zakončena „staros-
tovým“ volebním gulášem. Tedy pravda 
starosta o tom dopředu nevěděl, ale toto 
překvapení bylo myslím příjemné.

Ing. Lukáš Německý
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Kvalifikace ve florbalu juniorů - Bohunice
V sobotu 1. března se v Brně-Bohuni-

cích  uskutečnil  kvalifikační  turnaj  ve 
florbalu juniorů,  kterého se zúčastnilo 6 
jednot z Sušilovy, Metodějovy a Kubišo-
vy župy.

Do finálového turnaje nakonec postou-
pily jednoty Brno-Bohunice a Moravský 
Krumlov. Každé družstvo odehrálo 5 zá-
pasů a tak můžem doufát, že se postupují-

cí družstva v celorepublikovém finále ne-
ztratí. Vít Německý
Konečné pořadí

1. Brno-Bohunice
2. Moravský Krumlov
3. Kněžice
4. Nové Město na Moravě
5. Silůvky
6. Ořechov

Turnaj v bowlingu - Čebín „vyfoukl“ domácím vítězství
Po delší pauze jsme tu opět měli turnaj 

v  bowlingu  –  v  sobotu  8.  března.  Ten-
tokráte  jsme se pořádání  ujali  my,  Orel 
jednota  Nové  Město  na  Moravě.  Poně-
vadž tým z Bystřice měl nějaké problémy 
se sestavou, zúčastnila se turnaje pouze 4 
mužstva. Čebín „A“, Čebín „B“ a Nové 
Město  „A“  a  „B“.  Místem konání  byla 
bowlingová dráha zde ve Městě. 

Systém  turnaje  nebyl  příliš  složitý. 
Každý tým musel odehrát 4 hrací kola, z 
čehož se škrtaly 2 nejhorší náhozy. V jed-
notlivcích se ze 4 náhozů škrtal 1. 

Naše Áčko si dělalo šance na vítězství 
a své plány v prvním kole i splnily,  ale 
pouze s malým náskokem na Áčko Čebí-
na. Druhé kolo bylo ještě lepší a náš tým 
si  vybudoval  několika  bodový  náskok. 
Třetí  místo  suverénně  okupovalo  naše 
Béčko, kdy Josef Dvořák byl k nezasta-
vení  a  po  2  kolech  těsně  vedl  soutěž 
jednotlivců. 

Druhá  půle  turnaje  se  pro  nás  ovšem 
nevyvíjela  dle  předpokladů.  Čebín  pře-
vzal otěže a několika bodový náskok vzal 
na svou stranu. Pepa Dvořák pokračoval 
ve zdařilém výkonu, ale v patách mu byl 
hlavně Petr Koláček z Čebína. Díky škr-
tání nejhoršího výsledku jsem byl ve hře 
o prvenství i já, ale mé šance byly značně 
menší stejně jako šance několika dalších 
hráčů. 

Poslední kolo se ovšem opět nevyvaro-
valo  chyb  a  naše  šance  na  vítězství  se 
rozplynuly. Pepa Dvořák zabojoval a za-
hrál svůj nejlepší nához, který činil 179b. 
Tento  výkon  mu  přinesl  těsné  vítězství 
nad Petrem Koláčkem o pouhé 2 body, 
kdy Petr naházel v posledním kole 151b. 
Třetí místo jsem díky výkonu 147b uhájil 
já, ale opět jen těsně před Pepou Kuchtou 
a  Pavlem  Peňázem,  který  hlavně  díky 
velmi podařenému výkonu ve 3. a 4. kole 
dosáhl na 5.místo. 

Nejvyrovnanější  výkon  nakonec  před-
vedlo Áčko Čebína, které ve 14 náhozech 
dokázalo získat 1923 bodů. Druhé místo 
jsme obsadili my, Áčko NMNM s 1859 
body. Třetí místo se součtem 1777 bodů 
obsadilo  naše  Béčko  a  poslední  příčku 
obsadilo Béčko Čebína se 1439 body.

Turnaj  bych  ohodnotil  kladně.  Sice 
jsme nedokázali zvítězit, ale rozdíl nebyl 
příliš vysoký. Jednotlivce dokázal vyhrát 
Pepa Dvořák, takže alespoň v jednotliv-
cích jsme Čebín porazili. Navíc z prvních 
5 míst jsme obsadili 4! 

Ceny  zajistila  p.  Kučerová  z  jednoty 
Orel Bystřice nad Pernštejnem, za což jí 
děkujeme.  Dle  kuloárních  informací  se 
další  turnaj,  tentokráte  turnaj  dvojic,  u-
skuteční  během května.  Tak doufám, že 
dokážeme uspět ještě víc než dnes…

Tomáš Mrázek, jednota Nové Město
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Velikonoce 2008
Při  letošní  velikonoční  scénce,  kterou 
předvedli opět členové orelského hudeb-
ně dramatického oddílu bystřické jedno-
ty, si tvůrci scénáře vybrali za námět čin-
nost Jana Křtitele a křest Pána Ježíše. 
Letos se sice nekonalo obvyklé vítání jara 
a vynášení smrtky, ale při pouti na Víto-
chově se s nimi jistě opět uvidíme při tra-
diční scénce. Kučerová M.

Otevřený turnaj v badmintonu v Bystřici
Již  druhý  otevřený  turnaj  pro  veřejnost 
v badmintonu pro děti a mládež uspořá-
dala orelská jednota v Bystřici nad Pern-
štejnem. Zatím co v loňském roce se tur-
naj stal záležitostí pouze bystřických hrá-
čů, letos byli pořadatelé mile překvapeni 
účastí  sedmi  hráček  z jednoty  Dolní  a 
Horní Loučky.  Turnaj tak nabyl na zají-
mavosti a po celou dobu jiskřil tou správ-
nou soutěživou atmosférou. Celý deseti-
členný  tým  Dolních  a  Horních  Louček 
dokázal vytrvale povzbuzovat své hráčky 
v boji se soupeři. Vítězové turnaje obdr-
želi  diplomy,  všichni  hráči  pak  sladkou 

odměnu.  Pořadatelé  se  již  nyní  těší  na 
účast  dalších  nových  hráčů  na  turnaji 
v příštím roce. Kučerová M.
Výsledky turnaje:
1. Kolář Zdeněk, Bystřice n.P.
2. Veteška Lukáš, Bystřice n.P
3. Šulcová Aneta, D. a H. Loučky
4. Veteška Jan, Bystřice n. P.
5. Pálešová Hedvika, D. a H. Loučky
6. Vlková Tereza, D. a H. Loučky
7. Siegelová Katka, D. a H. Loučky
8. Sobotková Monika, D. a H. Loučky
9. Rašovská Martina, D. a H. Loučky
10. Vykypělová Michala, D. a H. Loučky
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VII. turnaj AFL - Zasloužili jsme si víc...
A je za námi již 7. turnaj AFL, který se 

uskutečnil v sobotu 16. března. A jak to 
dopadlo?  Řekněme,  že  naše  plány  byly 
před turnajem smělejší. V základní skupi-
ně jsme narazili spíše na horší týmy ligy 
a  doufali  ve  výhru  ve  všech  utkáních. 
První  dva  zápasy  nám  vyšly.  Vítězství 
6:3 nad SKP a poté 3:1 nad Fbc, se který-
mi jsme tentokrát hráli přeci jen lepší ut-
kání  než  minule.  Bohužel  v  posledním 
zápase skupiny jsme prohráli 3:5 s IFN a 
ve čtvrtfinále nás čekala Líšeň,  když ve 
druhé  skupině  trochu  nečekaně  uspěl 
Orel Krumlov.

Celý turnaj ovšem provázel špatný vý-
kon rozhodčího, který se asi špatně vys-
pal a téměř za každý faul vylučoval, což 
ovlivnilo  spoustu  zápasů,  nejen  naše. 
Musím říct, že s tímto názorem by zajisté 
souhlasila většina hráčů a někteří  ho již 
ani  nedokázali  nazvat  „rozhodčím“,  ale 
čím dál častěji se objevovala slova, která 
zde raději vyslovovat nebudu.

Díky tomuto jsme první poločas  hráli 
asi 8 minut z 10 jen ve 3 lidech, když byl 
vyloučen 2x Kašty a jednou já a Pepa. I 
přesto jsme dokázali hrát s Líšní po polo-
čase 1:1.  Vyrovnaný zápas pokračoval i 
nadále a po 20 minutách svítil na ukaza-

teli stav 3:3. A co to pro nás znamenalo? 
Nájezdy.  Ano,  činnost,  kterou  jsme  za 
naši historii během dnes podstoupili  po-
třetí. Zatím se nám nikdy nepovedlo zví-
tězit a bohužel i tentokrát jsme zklamali. 
Jako jediný vstřelil gól José a po 4 sériích 
jsme  prohráli  1:2.  Svoji  šanci  nevyužil 
Kašty,  Čuhy ani já, což považuji hlavně 
za svoji chybu, protože jako kapitán jsem 
měl tým podržet… Ale místo vedení 2:0 
po druhé sérii soupeř srovnal na 1:1.

Turnaj  jsme  tedy  opouštěli  dřív  než 
jsme si mysleli s pouhými 5 body. Stejný 
obnos získal i Orel Krumlov, tudíž dvou 
bodový rozdíl přetrvává. Opět nás trochu 
dotáhlo IFN (7 bodů) a Fbc (7 bodů), kte-
ré nakonec dokázalo postoupit do finále, 
kde už ovšem nestačilo na Kosso. Další 
tým, který se nachází v relativní blízkosti 
je Outsiders Brno,  který skončil sice na 
4.místě, ale odvezl si pouhé 3 body. 

A co na závěr? Snad, že se nám povede 
porážet Orel Krumlov, což je náš hlavní 
cíl a tím i získání celkového 4.místa ta-
bulky. Pokud toho ovšem chceme dosáh-
nout, chce to, aby se každý zamyslel nad 
tím,  co  by  mohl  udělat  lépe.  Potom to 
snad půjde…

Tomáš Mrázek

Jirka Pustina obhájil domácí vítězství
Dne 29. března se uskutečnil v Novém 

Městě na Moravě župní turnaj ve stolním 
tenise.  Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů z 
orelských jednot Nové Město na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem, Dolních a Hor-
ních Louček, Jimramova a dále příchozí 
ze Sokola Bystřice n.P., KST Borovnice, 
Rozsoch a Nového Města na Moravě.

Soutěžící  byli  rozlosováni  do  3  šesti-
členných  a  jedné  pětičlenné  skupiny.  Z 
každé skupiny postupovali 3 nejlepší hrá-
či, kteří si to rozdali systémem na 2 po-

rážky o vítězství v turnaji. Po velice vy-
rovnaných zápasech a některých pěkných 
výměnách se nakonec podařilo obhájit ví-
tězství z minulého roku domácímu hráči 
Jirkovi Pustinovi.

Na závěr bych chtěl poděkovat oddílu 
stolního tenisu v Novém Městě na Mora-
vě za zapůjčení ping-pongových stolů a 
městskému úřadu za bezproblémové pro-
najmutí tělocvičny.

Tak za rok se zase sejdeme.
Jiří Kula, Nové Město na Moravě
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Zhodnocení turnaje ve stolním tenise
V sobotu 29. března 2008 se uskutečnil 

3. župní turnaj roku 2008 ve stolním teni-
se v Novém Městě na Moravě. Celkem se 
sešlo  23  účastníků  z orelských  jednot 
 Dolní  a  Horní  Loučky,  Bystřice  n.P, 
Nového Města na Moravě a Jimramova, 
dále  příchozí  ze Sokola  Nové Město  na 
Moravě, Sokola Bystřice n.P.,  KST Bo-

rovnice a z Rozsoch. Účastníci byli roz-
losováni  do  čtyř  šestičlenných  skupin, 
z nichž po třech nejlepších z  každé sku-
piny  postoupilo  do  vyřazovacích  bojů. 
Vítězem turnaje se stal Jiří Pustina – Orel 
Nové Město na Moravě. V celém turnaji 
bylo sehráno 76 utkání na pěti stolech.

Ing. P. Šikula

Konečné pořadí:
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
2. Jakubec Břetislav Orel Bystřice n.P.
3. Hák Vojtěch Sokol Nové Město na Moravě
4. Kopecký Rosťa Orel Bystřice n.P.

5/6 Kovář Josef KST Borovnice
Menoušek Vladimír Sokol Bystřice n.P.

7/8 Pololáník Jan Orel Dolní a Horní Loučky
Zítka Ladislav Orel Bystřice n.P.

9/12 Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
Jurčák Radek Orel Dolní a Horní Loučky
Svoboda Jiří Orel Nové Město na Moravě
Zítka Jan Orel Bystřice n.P.

Zahájení turistické sezóny v bystřické jednotě
Sobotní ráno, 29. března 2008, nedáva-

lo účastníkům první turistické vycházky 
v tomto roce, žádné nadějné vyhlídky na 
úspěšnost této akce, co se týkalo povětr-
nostních podmínek. Drobný déšť přivítal 
8 turistů na vlakovém nádraží v časných 
ranních hodinách. Ale nedali se ani tento-
krát odradit a věřili, že ve 30 km vzdále-
ném Tišnově, odkud začínala pěší trasa, 
se na ně již alespoň trošičku usměje slu-
níčko.  Slunce  je  tam sice  nečekalo,  ale 
ani déšť. Takže pláštěnky i tentokrát zů-
staly  v batozích.  Prohlídka  kostela 
v Lomnici, tamtéž dobrý oběd v restaura-
ci, pěkná vyhlídka z Veselského chlumu, 
to vše ještě doplnilo zajímavost této vy-
cházky. Již nyní se těšíme, na další zají-
mavá místa, která navštívíme při dalších 
letošních vycházkách.

Kučerová M., Bystřice nad Pern.
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VII. turnaj žákovské florbalové ligy ve Žďáře
V neděli  30.  března uspořádala  novo-

městská jednota svůj domácí turnaj Orel-
ské florbalové ligy. I přes určité zdravot-
ní problémy jsem se nakonec dostavil na 
tento turnaj  a  mé místo bylo  u světelné 
tabule spolu s Jirkou Kuchtou jako zapi-
sovatelem.  Počáteční  neznalost  systému 
časomíry se zvládla a mohlo se jít na prv-
ní zápas mezi Rtyní a Olešnicí.

Utkání řídila dvojice našich rozhodčích 
- Čuhy a José. Utkání nám ukázalo dva 
zcela  odlišné  poločasy.  V  prvním měla 
navrch jednoznačně Olešnice, která hlav-
ně  využívala  svoji  výškovou  převahu  v 
osobních soubojích.  Rtyně  se pokoušela 
získávat výhodu kombinační hrou, ale ta 
byla velmi nepřesná. Svoji převahu Oleš-
nice  využila  v  poločasové  vedení  6:3. 
Druhý poločas se ovšem Rtyně zvedla a 
zpřesnila svoji hru. Navíc Olešnici trochu 
odcházely  síly  a  zápas  dospěl  do  stavu 
6:6. Ke konci ovšem Olešnici vyšel brejk 
a tím zvítězila 7:6.

Druhého utkání se zúčastnil náš tým a 
čekal ho soupeř z Blanska. Výškový roz-
díl mluvil jasně pro soupeře a technická 
síla mužstva také, poněvadž již po 3 mi-
nutách jsme prohrávali 0:6. Celý zápas se 
vyvíjel velmi podobně a náš tým působil 
trochu  odevzdaně.  Myslím,  že  chyběl 
hráč, který by strhl zodpovědnost na svoji 
stranu a tím i snížil hrozivě se vyvíjející 
skóre.  Poločas  nakonec  skončil  stavem 
1:9. Druhý poločas bohužel změnu nepři-

nesl a krom několika světlých okamžiků 
se našim nedařilo kombinovat. Na konci 
zápasu svítilo na ukazateli skóre 2:18.

Třetí  zápas  odehrál  tým  Troubelic  s 
Olešnicí. Olešnice byla od začátku o něco 
lepší tým a dokázala to zužitkovat ve ve-
dení 3:1. Troubelice se ovšem nevzdaly a 
do konce poločasu srovnaly na 3:3. Dru-
hý poločas Troubelicím odešly síly a vět-
šinu utkání se bránily.  I přesto na konci 
utkání svítil stav 4:4.

Poslední utkání dne svedlo Nové Město 
proti  Rtyni.  Našim  se  ovšem  nepovedl 
začátek a prohrávali 0:2. Poté byl k vidě-
ní  vyrovnaný  zápas,  ve  kterém  bych 
vyzdvihl výkon našeho gólmana Rovyho 
a také Giliho, který byl hlavně v druhém 
poločase velmi aktivní. V jednu chvíli se 
našim povedlo  snížit,  ale  gól  nebyl  uz-
nán. Soupeřova gólmana jsme překonali 
ještě asi dvakrát, ale toho zachránila vždy 
konstrukce. Po 30 minutách zápas skončil 
stavem 0:3.

A co říci  závěrem? První sezóna byla 
hlavně o zkušenostech a ty zde mladí hrá-
či určitě získali. Co se předvedené hry tý-
če, tak je ještě potřeba zapracovat.  Dále 
bych na hřišti uvítal nějakého hráče, kte-
rý by dokázal tým vyburcovat a v rozho-
dujících chvílích vypracovat gólové šan-
ce. Dispozice k tomu několik hráčů určitě 
má.  Uvidíme,  co  přinesou  další  utkání 
OFL… Věřím, že výkon půjde nahoru.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Moravě

Župní sjezd župy Metodějovy - neděle 30. března
Jako každý župní sjezd, tak i ten letošní 

začínal účastí delegátů na mši svaté, ten-
tokrát v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad 
Sázavou. Po skončené mši svaté se účast-
níci sjezdu sešli v nové Orlovně žďárské 
jednoty.  Delegáty sjezdu tvořili  zástupci 
všech dvanácti jednot župy, přítomni byli 

jako  hosté  i  oceňovaní  členové  jednot. 
Mezi významnými hosty sjezdu byli sta-
rostou  župy  přivítáni  –  místopředseda 
PSP ČR Ing. Jan Kasal, radní kraje Vyso-
čina  Jaroslav  Hulák,  radní  města  Žďár 
nad Sázavou Rostislav Dvořák, generální 
sekretář Orla br. Ladislav Kotík a místní 
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farář P. Tomáš Holý.
Letošní sjezd byl volební a tak si zás-

tupci jednot zvolili nové vedení:
starosta župy:

br. Bohuslav Kotík
(jednota Žďár nad Sázavou)

místostarosta župy
br. Tomáš Kříž (jednota Čebín)

členové župního předsednictva:
ses. Mgr. Marie Brázdová PhD
(jednota Lomnice)
br. Ing. Lukáš Německý
(jednota Nové Město na Moravě)
br. Karel Pololáník
(jednota Dolní a Horní Loučky)
br. Karel Smejkal
(jednota Bystřice nad Pernštejnem)
br. Ing. Pavel Šikula (jedn. Jimramov)

předseda revizní komise:
ses. Helena Belatková
(jednota Žďár nad Sázavou)

členové revizní komise:
br. Stanislav Šandera (jednota Rovné)
br. Petr Pejchal

(jednota Nové Město na Moravě)
Ocenění za přínosnou práci pro Orla si 

odnesli členové bystřické jednoty br. Ka-
rel Smejkal, br. Jan Zítka a ses. MUDr. 
Božena Žváčková.

Na sjezdu byl také předán putovní po-
hár  vítězné  jednotě  v prvním  ročníku 
župní ligy družstev ve stolním tenisu a to 
jednotě Dolní a Horní Loučky.  Pohár za 
jednotu převzal br. Karel Pololáník.

Ještě téhož dne se uskutečnilo jednání 
nově zvoleného župního předsednictva a 
župní  rady,  aby  jmenovalo  župního  se-
kretáře, ustavilo duchovního rádce župy, 
župní  odborné  rady  a  zvolilo  předsedy 
odborných rad a jejich členy:
župní sekretář

ses. Miroslava Kučerová
(jednota Bystřice nad Pernštejnem)

předseda župní TVR
Mgr. Vít Německý
(jednota Nové Město na Moravě)
župním  duchovním  rádcem  zůstává  i 

nadále jáhen Mgr. Ladislav Kinc
Kučerová M.
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Střípky z historie župy – 7. pokračování
OREL, číslo 10., rok 1931
„Z E Ž U P Y SV. M E T O D Ě J E
20. září měla naše župa lehkoatletické utkání se župou Fr. Sušila v Brně na hřišti  

Moravské  Slavie.  Přes  velmi  nepříznivé  počasí  podány  velmi  dobré  výkony.  Tak 
Slanička z Lomnice potvrdil  svůj  orelský rekord na 100m časem 11,4 vt.,  dokonce  
padly dva orelské rekordy a sice skok o tyči 330 cm (br. L. Kristek) a běh na 1 500m 
v čase 4,47 min. (br.  H. Kunc z Malhostovic,  župa sv.  Metoděje).  Také na 3 000m 
zvítězil nadějný Kunc nad orelským rekordmanem Vojtou, ač měl již za sebou 1 500m 
a  400m.  Utkání  skončilo  nečekaným  vítězstvím  naší  župy  nad  župou  Sušinovou  
v poměru 60 a půl bodu k 70 a půl bodům. V neděli 27. září měla župa lehkoatletické  
závody  v Tišnově.  Dlouhotrvající  deštivé  a  studené  počasí  nepřilákalo  mnoho 
závodníků a ovšem i výkony byly hluboko pod normálem. Zmínky zaslouží čas Kuncův  
na 400m: 59,2 vt. na přímo hrozném terénu.“

vvvvv
OREL r. 1932
„LYŽAŘSKÉ ZÁVODY ČS. ORLA V KRKONOŠÍCH
Již několikrát odložené lyžařské závody Čs. Orla v Krkonoších uskutečnily se ko-

nečně v neděli 6. března. Sněhové poměry nebyly ani tentokrát zvláště příznivé, ježto  
závodní  tratě  vycházely  z poměrně  nízko  položených  Hor.  Štěpanic  a  vedly  na  
Bzenecko,  takže  výškové  rozdíly  měly  také  značný  vliv  na  jakost  sněhu.  Účast  
závodníků i diváků byla četná, přesto že závody byly již mnohokrát odkládány a do  
poslední chvíle nebylo jisto, zda se budou v letošní sezoně již pořádat. V závodě mužů 
na 18 km obsadili  první a druhé místo lyžaři z Novoměstska. Jako první dojel Fr.  
Zajíček, Nové Město na Moravě, uraziv dráhu za 1 hod. 19 min. 24 vt. Zajíčkův výkon  
na trati byl skvělý a bez nadsázky možno říci, že je jedním z nejtalentovanějších lyžařů 
Novoměstska vůbec. Jako druhý dojel Boh. Lukeš, Nové Město na Moravě, v čase 1 
hod.  20  min.  25  vt.,  třetí  byl  Hanuš,  čtvrtý  Rypl,  oba  ze  Štěpanic,  pátý  Kučera  
z Králova  Pole.  Závodní  trať  měla  značný  rozdíl  výškový  (500m).  Vedla  z Hor.  
Štěpnic přímo na rozhlednu Žalý a odtud Beneckem zpět ke startu. V závodě žen a 
dorostenek, které závodily na 5 km dlouhé a rovněž obtížné trati, není známa účast  
závodnic naší župy. V jízdě dorostu na 8 km bezpečně zvítězil Kosour, Nové Město na  
Moravě,  který  přijel  s náskokem  6  min.  (v čase  34:20  min).  Čas,  kterého  v tomto 
závodě docílil, opravňuje k velkým nadějím. Závody byly ukončeny jízdou žáků na 2  
km, (pořadí neuvedeno). Obtížný sjezd na trati mužů z Žalého, jediný sjel Zajíček bez  
kolize.  Uvážíme-li  výškový  rozdíl  tratě,  pak  výkony  vítězů  závodu  zasluhují  nejen  
uznání,  ale  i  obdiv.  Přihlédneme-li  k tomu,  že  všichni  tři  závodníci  na  předních  
místech jsou též dobrými skokany, pak máme se věru kým chlubit a nebude to snad 
dlouho trvat a uvidíme je mezi prvními v republice.

Mistrovství splnilo tedy naše očekávání po všech stránkách. Bylo přehlídkou těch  
nejlepších.  Doufáme, že příštího roku i severní  Morava a Valašsko promluví svoje  
slovo do bojů o prvenství v orelském lyžařství. Tím více je nutno chválit ty župy, které  
ač vzdálené, své závodníky vyslaly. Je to především župa Metodějova, dále Sušilova a  
Pospíšilova.“
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vvvvv
OREL r. 1932
„NĚKOLIK POZNÁMEK KE STATISTICE
Župy  jsou  sloupy  orelstva,  jsou  ohniskem  práce,  pákou  činnosti.  Jejich  význam 

opravňuje k nejpečlivějšímu výběru funkcionářů, od nichž závisí velká většina všeho.  
Lidé svědomití, poctiví jsou zárukou rozvoje a upevní v celém kraji katolické sebevě-
domí,  dovedou  včasně  využíti  všech  možností  práce,  jež  stanovy  zaručují.  Jejich  
podnikání a neúnavnost imponuje a jednoty důvěřující župě rostou. Také by se jim  
liknavost neodpustila. Jak jinak působí příklad špatný.

Uvažujte, máte-li funkcionáře prvního druhu a kolik druhého. Snad pohyb župy nám  
umožní úvahu.

Župa                                      r.1923                r.1931                           Rozdíl  
Bauerova  5 135  5 323  +188
Bernolákova  1 686  2 627  +941
Brynychova 13 719  13 933  +214
Cyrilometodějská  4 037  2 164 -1 873
Hlinkova  3 456  1 254 -2 202
Holého  3 809  2 201 -1 608
Jirsíkova  4 573  3 922  -651
Kadlčákova  7 600  8 320  +720
Kvapilova  2 856  2 957  +101
Kmeťova  4 646  1 344 -3 302
Kosmákova  5 883  5 650  -233
Kozinova  1 585  1 466  -119
Krekova  3 835  3 706  -129
Křížkovského  1 244  2 744 +1500
Metodějova  2 149  2 509  +360
Moyzesova 1 939 1 500  -439
Pospíšilova 9 295 8 760  -535
Radlinského 3 714 2 926  -788
Sedlákova 7 044 5 983 -1 061
Severomoravská 2 417 1 910  -507
Spišská  734  790  +56
Sušilova 5 585 5 483  -102
Šilongrova 4 985 7 330  +2 345
Šrámkova 9 703 8 709  -994
Urbanova 3 867 3 234  -633
Vajanského 3 783 2 037  -1 746
Velehradská 6 658 7 234  +576
Vídeňská  913 1 084  +171
Vzrostlo 11 žup, pokleslo 17. (Že více žup pokleslo než vzrostlo, plyne ze stavu Slo-

venska). Početně nejvíce vzrůstu na sebe soustředila župa Šilingrova, Křižkovského a  
Bernolákova.  V procentech  nejvíce  vzrostla  župa  Křižkovského  a  sice  o  120,55%,  
Bernolákova o 55,8%, Šilingrova o 47,04%, Vídeňská o 18% a Metodějova o 16%. 
Pokles žup nutí k úvahám. Nejpočetnější úbytek je v župě Sedlákově, Šrámkově, Jirsí
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kově, Urbanově, atd. Sedlákova, Jirsíkova a Urbanova klesly stejně na procenta. Asi  
o 15%. Proč? Způsobili  to funkcionáři? Jistě jen ne oni! Velmi mnoho ale působí  
území žup, poměr území k sídlu župy, komunikace. V mnohém ohledu jsme nemoderní,  
dbáme starých tradic, které nám více škodí než udělají dobrého. Máte-li ještě orelské  
mapy, zamyslete se nad hranicemi žup.

Státní tělovýchovné kurzy, které budou letos pořádány v zemi Moravskoslezské:
1.kurz  10 denní – učebné osnovy tělesné výchovy  pro školy obecné a občanské,  

vojenská cvičení pořadová
2.specielní kurzy 5 denní – plavání, lehká atletika, hry a vojenská cvičení pořadová
3.specielní kurzy 3 denní – základy cvičení pořadových a prostných, tělocvik prostý  

a hry (uspořádány budou ve dnech 25.,26. a 27. května ve Fryštátě, v Novém Městě na 
Moravě, Prostějově a ve Znojmě)

4.kurz 3 denní rytmického tělocviku
Těchto  kurzů  se  může  zúčastnit  libovolný  počet  účastníků.  Cvičitelé  a  cvičitelky  

z Moravy a Slezska mají příležitost nabýti praktického zdokonalení.
Valné sjezdy měly letos již tyto župy: Brynychova, Pospíšilova, Bauerova, Kadlčá-

kova, Krekova, Metodějova, Severomoravská, Sedlákova, Šilingrova, Šrámkova, Ur-
banova a Bernolákova. Ze všech žup první zaslala statistiku župa Krekova. Bratři  
jednatelé župní, pošlete statistiku, referát o sjezdu župy a dále seznam funkcionářů.“

vvvvv 
V dnešním pokračování z historie župy jsme nahlédli  poprvé krátce do soutěže v 

lehké  atletice  a  zaznamenali  jsme  úspěchy  novoměstských  lyžařů.  V přehledné 
statistice nám byl předložen seznam tehdejších žup včetně srovnání pohybu členské 
základny v průběhu osmi let. V příštím pokračování se budeme věnovat významným 
úspěchům členů župy na lehkoatletickém mistrovství Orla v Brně. Kučerová M.

Informace a pozvánky
Pozvánky na akce, které pořádá jednota Bystřice nad Pernštejnem:
17. 5. - turistický výlet, pěší trasa: Olešná vlak. zastávka - Odranec – N. Město n. M.
31. 5. – „Den sportu pro všechny“ (dopoledne Sportovní hala, odpoledne soutěže na 
 orelském hřišti)
Rozlosování Župní ligy družstev (2008 – jarní část)
1. kolo: 19. týden:
Orel Dolní a Horní Loučky – Orel Bystřice n.P.
Orel Nové Město n.M. – Orel  Jimramov
2. kolo:  20. týden
Orel Jimramov – Orel Dolní a Horní Loučky
Orel Bystřice n.P. – Orel Nové Město n.M.
3. kolo: 21. týden
Orel Jimramov – Orel Bystřice n.P.
Orel Nové Město n.M. – Orel Dolní a Horní Loučky

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


