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Župní turnaj ve stolním tenise – Dolní Loučky
V sobotu  12.  dubna  se  uskutečnil  4. 

župní turnaj roku 2008 ve stolním tenise 
v orlovně  v Dolních  Loučkách.  Celkem 
se sešlo 22 účastníků z orelských jednot 
Dolní  a  Horní  Loučky,  Bystřice  nad 
Pernštejnem Nového Města na Moravě a 

Jimramova,  dále  příchozí  z Rozsoch. 
Účastníci  byli  rozlosováni  do  čtyř  až 
šestičlenných skupin,  z nichž po čtyřech 
nejlepších z každé skupiny postoupilo do 
vyřazovacích  bojů,  které  byly  odehrány 
na dvě porážky. Ing. Pavel Šikula

Konečné pořadí:
1. Mašek Martin Orel Dolní a Horní Loučky
2. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě
3. Kotlín Vladimír Orel Dolní a Horní Loučky
4. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky
5. - 6. Jakubec Břetislav Orel Bystřice nad Pernštejnem

Kopecký Rosťa Orel Bystřice nad Pernštejnem
7. - 8. Zítka Ladislav Orel Bystřice n. P.

Kula Jiří Orel Nové Město na Moravě
9. - 12. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov

Válek Radek Orel Dolní a Horní Loučky
Jurčák Radek Orel Dolní a Horní Loučky
Micinek Pavel Orel Bystřice nad Pernštejnem

13. - 16. Šikula Pavel st. Orel Jimramov
Tulis Roman Rozsochy
Jenisová Katarina Rozsochy
Pololáník Jan Orel Dolní a Horní Loučky

VIII. turnaj Amatérské florbalové ligy
V neděli 13. dubna se uskutečnil již 8. 

turnaj  AFL a  sezóna  se  blíží  ke  svému 
neodvratnému konci.  Každý chtěl  získat 
dostatek bodů, aby si  buď pojistil  nese-
stupovou pozici nebo naopak zajistil po-
stup. Náš původní plán spočíval v porá-
žení Krumlova a sbírání bodů s relativně 
slabšími soupeři a tím si zajistit třetí nebo 
čtvrté místo v tabulce. Bohužel se tento 
turnaj odvíjel úplně jiným směrem…

Vše začalo složením sestavy na turnaj. 
Kvůli protahujícím se zdravotním problé-
mům jsem  nejel  já.  Dále  kvůli  nemoci 
nejel ani Jiří Winkler. Další velký zásah 
do  sestavy  byla  nepřítomnost  Martina 
Kaštánka, kterému na tentýž den připadl 
fotbalový zápas. Mimo jiné i další bodo-

vě aktivní hráč Jakub Čuhel byl  jen pár 
dní po angíně, tudíž určitá únava byla na 
místě. I přes nepřízeň osudu se kluci dali 
dohromady a vyrazili zkusit uhrát co nej-
více bodů.

Nejprve narazili na Outsiders Brno, se 
kterými pouze remizovali 1:1, i když vět-
šinu zápasu vedli a měli několik dalších 
šancí na skórování.

Nakonec  se  ovšem  ukázalo,  že  tento 
bod byl, krom toho za účast, bohužel po-
slední. Další zápas prohráli 1:4 s Krumlo-
vem a nakonec nás jednoznačně porazilo 
IFN Brno. Trochu zklamaní se kluci po-
kusili  o  velké  překvapení  a  to  vyřazení 
Kosso  ve  čtvrtfinále.  Zápas  byl  vcelku 
vyrovnaný  a  nebýt  několika  zaváhání, 
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mohli jsme se radovat z postupu. Bohužel 
se  tak  nestalo  a  konečný  výsledek  byl 
1:3. I přesto to byl „výsledkově“ asi nej-
vyrovnanější zápas s tímto týmem.

Naše bilance tudíž činila pouhé 2 body. 
To by ještě samo o sobě nebylo nijak zlé, 
ale soupeři kolem nás v tabulce poměrně 
úřadovali. Krumlov dokonce dokázal vy-
hrát celý turnaj, kdy ve finále s Kossem 
otočil nepříznivý stav z 0:2 na 3:2 a tím 
získal  skvostných  11  bodů.  Outsiders 
skončili  čtvrtí  se 7 body a IFN třetí s 8 
body. Naštěstí se tolik nedařilo Fbc, kteří 

získali pouhé 3 body. 
Tabulka nyní vypadá tak, že Outsiders i 

Krumlov nám poměrně odskočili a navíc 
se k nám přiblížili IFN a Fbc, kteří ztrácí 
již jen 6 bodů. 

A jaké  cíle  si  tedy můžeme dávat  na 
poslední  2  turnaje?  Určitě  si  pohlídat 
alespoň 5.místo v tabulce a tím si zajistit 
jistotu toho, že nesestoupíme. Věřím, že 
to zvládneme a pokud budeme trochu op-
timističtí, tak zvládneme i „postrašit“ tý-
my před námi. Sílu na to náš tým má. 

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

Tradiční krojované hody v Čebíně
V sobotu a v neděli 26. a 27. dubna se 

u  příležitosti  svátku sv.  Jiří,  kterému je 
zasvěcený místní  kostel,  konaly tradiční 
krojované čebínské hody. Pořádala je již 
počtvrté  místní  jednota  Orla,  za nemalé 
finanční podpory obce Čebín. I  když  se 
v pátek zdálo, že nám letos nebude přát 
počasí,  i  stárci  museli  kvůli  vytrvalému 

dešti  odložit  stavění  máje  a  přípravu 
prostranství pod ní, na pozdní večerní ho-
diny, nakonec vše dobře dopadlo a kromě 
pár kapek, které osvěžily účastníky slav-
nostního  průvodu,  jsme  si  všichni  užili 
krásné slunečné hody.

Rámec programu byl  stejný jako v le-
tech minulých. Vlastní program však dos-
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tál několika milých změn. V pátek večer 
se  stavěla  máje  a  v sobotu  odpoledne 
chodila  mladá  chasa  zvát  na  hody.  Na 
druhý den, ve dvě hodiny, vyšel slavnost-
ní průvod.

Za  doprovodu  dechové  hudby  kapely 
Ištvánci jsme nejdříve dorazili k panu sta-
rostovi pro povolení hodů, hodové právo 
a poté jsme se vydali pro stárky. Ve čtyři 
hodiny začal  program pod májí.  Hlavní 
stárci (Tomáš Kříž a Monika Randucho-
vá) nejprve přivítali  všechny přítomné a 
poděkovali všem, kdo přispěli k přípravě 
a zdárnému průběhu hodů. Poté vystoupi-
la mladá chasa a zatančila Moravskou be-
sedu.

Následovalo vystoupení žáků Základní 
školy, kteří letos poprvé předvedli Česko-
slovenskou besedu a velice se jim to po-
dařilo.  Nejedno  oko  babiček  nezůstalo 
suché,  když  vystoupili  naši  malí  orlíci, 
kteří pod vedením Petry Vojancové a dal-
ších  ochotných  maminek  připravili  pás-
mo lidových písní.

Vystupovali  poprvé  a  byli  krásným 
zpestřením  hodového  programu.  Další 
novinkou a zlatým hřebem odpoledne by-

la Slovenská beseda v podání starší cha-
sy, která se sešla letos poprvé pod taktov-
kou paní Bartošové, která s nimi vystou-
pení poctivě natrénovala.

Večer  se  v místní  Sokolovně  konala 
hodová zábava. Zúčastnilo se jí více jak 
tři sta lidí. K tanci a poslechu hráli výbor-
ní Ištvánci. Na sále ještě jednou vystoupi-
la  mladá  i  starší  chasa  a  děti  Základní 
školy. Krojovaní si zazpívali pod májí a o 
půlnoci ji vydražili.  Šťastným majitelem 
máje se stal pan Záluský. Slavnostně mu 
byla přivezena v pátek 30. května.

V neděli  dopoledne  se  konala  v míst-
ním  kostele  slavnostní  krojovaná  mše 
svatá.  Poté  ještě  stárci  vystřelili  svým 
stárkám pouťové růže a společně vyzkou-
šeli několik kolotočů.

Dík za to, že hody mohly opět proběh-
nout, patří všem, kdo obětovali svůj čas a 
pomohli  s přípravami  a  s nácvikem pro-
gramu, ale také těm, bez jejichž finanční 
podpory by nebylo možné tuto akci rea-
lizovat. Našimi sponzory byly:  obec Če-
bín, Petr Rohlínek z firmy Partners – For 
Life Planning, firmy Pokros a Novojan.

Tomáš Kříž, jednota Čebín

Stolní tenis v Bystřici nad Pernštejnem

V dubnu  letošního  roku  uspořádala 
orelská  jednota  v Bystřici  nad  Pernštej-
nem první otevřený turnaj  pro veřejnost 
ve stolním tenise v kategorii dospělých a 

druhý turnaj  pro kategorii  mládež.  Dos-
pělých hráčů se zúčastnil dostatečný po-
čet  a  to jak místních,  tak i  přespolních. 
Nechyběli mezi nimi ani osvědčení orel-
ští  hráči.  Ovšem kategorie mládeže byla 
záležitostí  pouze  místních  hráčů.  První 
průkopnický  turnaj  lze  hodnotit  kladně, 
poděkování  patří  za  sponzorský  příspě-
vek,  příspěvek  z dotace  kraje  Vysočina 
v kategorii mládeže a také z grantu města 
Bystřice nad Pernštejnem.

Bude-li  o  turnaje  i  nadále  dostatečný 
zájem, budeme se snažit v jejich organi-
zaci pokračovat i v následujících letech.

Kučerová M.
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Open turnaji ve stolním tenise - Orlovna 2008 (19. dubna)
Zúčastnilo se celkem 27 hráčů z toho: z Bystřice nad Pernštejnem 11, Rozsoch 3, 

Dolních a Horních Louček 4, Poličky 3 a z Nového Města na Moravě 6.
Konečné pořadí:
1. Pros René Bystřice nad Pernštejnem (Sokol)
2. Šikula Michal Bystřice nad Pernštejnem (Sokol)
3. Pustina Jiří Nové Město na Moravě (Orel)
4. Hák Vojtěch Nové Město na Moravě (TJ)
5.-6. Kotlín Vladimír Dolní a Horní Loučky (Orel)

Jakubec Břetislav Bystřice nad Pernštejnem (Orel)
7.-8. Jurčák Radek Dolní a Horní Loučky (Orel)

Pololáník Karel Dolní a Horní Loučky (Orel)
9. Kopecký Rostislav Bystřice nad Pernštejnem (Orel)
10. Menoušek Vlad. Bystřice nad Pernštejnem (Sokol)
11.-12. Zítka Ladislav Bystřice nad Pernštejnem (Orel)

Zítka Jan Bystřice nad Pernštejnem (Orel)
Turnaj ve stolním tenise - mládež - Orlovna 2008 (26. dubna)

Zúčastnilo se 7 hráčů z Bystřice n. P.
Konečné pořadí:
1. Suchý Lukáš (Orel)
2. Krásenský Antonín (Orel)
3. Zítka David
4. Fabiánová Lucie (Orel)
5. Hadrava Zdeněk (Orel)
6. Kopecký Michal
7. Jakubec Břetislav (Orel)

Loučačky na ústředním turnaji v přehazované
Letos  jsme se rozhodly opět  zúčastnit 

ústředního turnaje v přehazované v Pozo-
řicích, který se konal v sobotu 8. května. 
Samotnému turnaji však předcházelo ně-
kolik týdnů tréninku, ve kterých se starší 
holky (Lentilky)  zaměřily  především na 
hru na síti, což se jim pak v turnaji hodi-
lo. Mladší Čiperky zas horlivě trénovaly 
samotné  přehazování,  protože  síť  na  ně 
byla přece jen trochu vysoko. 

 Lentilky, soutěžící v kategorii staršího 
žactva přijely vylepšit loňské třetí místo a 
Čiperky,  soutěžící  za  mladší  žactvo  se 
účastnily letos poprvé. V kategorii starší-
ho žactva se účastnily Pozořice A, Pozo-
řice  B,  Jiříkovice  a  my  Dolní  a  Horní 

Loučky. První zápas jsme sehrály s Pozo-
řicemi A – loňskými vítězkami, a byl to 
pro  nás  zápas  nejtěžší.  Avšak  po  skvě-
lých podáních Peti Čejkové a prudkých a 
krásně umístěných smečích Hedy Pálešo-
vé jsme zaslouženě vyhrály 2:1 na sety. 
Dalším naším soupeřem byly Jiříkovice, 
které jsme s přehledem přehrály 2:0 a za-
hrály si i naše náhradnice Lejka Knoflíč-
ková  a  Aneta  Šulcová.  Posledními  sou-
peřkami byly holky z Pozořic B, pro nás 
neznámý soupeř. Začaly jsme trochu ner-
vózně, vždyť šlo taky o vítězství v celém 
turnaji,  ale  po pár  zbytečných  úvodních 
chybách si naše děvčata vypracovala mír-
ný náskok, který si už udržela a v prvním 
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setu zvítězila. Díky pěkným vyrovnaným 
výkonům  Terky  Vlkové  a  Šárky  Malo-
ňové ale i  vidině blížícího se celkového 
vítězství holky ani druhý set nepustily a 
zaslouženě vyhrály.

Na vedlejším kurtu se souběžně hrály 
zápasy mladších žáků. K prvnímu zápasu 
nastoupily naše Čiperky a Brno - Žideni-
ce A. Byl to celkem těžký zápas, ale díky 
skvělému podání Monči Sobotkové holky 
vyhrály. Dalším naším soupeřem byly Ji-
říkovice, které holky zvládly na jedničku 
a vyhrály 2:0 na sety. V posledním zápa-
se nás čekal velmi silný soupeř Brno - Ži-
denice B. V prvním setu se ještě holkám 
podařilo vyhrát, ale v druhém si Brno vy-
tvořilo  pěkný náskok a  holky to  začaly 
vzdávat.  Naštěstí  přiběhly nadšené  Len-
tilky se skvělou zprávou, že vyhrály a za-
čaly perfektně povzbuzovat. Druhý set si-
ce Čiperky prohrály,  avšak díky skvělé-
mu výkonu Marti Rašovské a pěkné hře 
Evči Čejkové a Verči  Rašovské dotáhly 

holky třetí  set  k zaslouženému vítězství. 
Po posledním vítězném bodu zasáhla kurt 
obrovská vlna nadšení, všechny loučačky 
křičely,  skákaly  radostí  a  navzájem  si 
gratulovaly k vítězství. Po odehrání všech 
zápasů  následovala  krátká  pauza  a  pak 
proběhlo  slavnostní  vyhlášení  výsledků 
před Orlovnou. Holky dostaly diplomy a 
sladké  ceny,  zapózovaly  fotografům  na 
stupních vítězů a pak to šly řádně oslavit 
do cukrárny.

Zuzana Plachká, Dolní a Horní Loučky

Čtvrtfinále zhatilo dobře rozjetý turnaj AFL
V dobré náladě dojel náš tým ve vcelku 

silné  sestavě  na  již  9.  turnaj  v  sezóně, 
který se konal v neděli 11. května. Tento 
optimismus a dobrou náladu přeneslo i do 
prvního utkání  s  Fbc  Kometou,  která  si 
odnesla  porážku  1:5  a  my mohli  slavit 
první vítězství. 

Poté se nám ovšem nevydařil vstup do 
zápasu  s  Krumlovem  a  po  celý  zápas 
jsme již jen dotahovali soupeřův náskok, 
což se nám ovšem nepovedlo… Prohráli 
jsme  2:4.  Tento  výsledek  znamenal,  že 
jsme museli porazit SaSM Líšeň.

Zápas jsme začali  velmi dobře a brzy 
vedli 2:0. Líšeň se ale nedala jen tak leh-
ce a stále stahovala náš náskok. Za stavu 
2:3 se nám ale povedlo vstřelit již uklid-
ňující gól a zvítězili jsme 4:2.

Orel Krumlov poté dokázal dobrým zá-

věrem vyhrát zápas s Fbc a tím si zajistil 
1.místo v tabulce a lehký průchod do se-
mifinále  přes  SKP.  My  narazili  i  přes 
pěkné 2. místo na IFN Brno, se kterými 
se  nám vůbec  nedaří  poslední  dobou  a 
trend  pokračoval  i  dnes.  Několika 
šťastnými  góly  nám  brzy  odskočili  na 
rozdíl 2 branek. My jsme naše šance ne-
využili a soupeř postupně navyšoval ná-
skok. Nakonec nás porazil možná až moc 
jasně 5:0… 

A co tedy závěrem? Po slibné základní 
skupině jsme smolně narazili na IFN, se 
kterými,  kdybychom  využili  své  šance, 
jsme  mohli  zahrát  mnohem lépe.  Takto 
jsme odjeli s pocitem zklamání a 5 body. 
V posledním turnaji  musíme potvrdit  5. 
místo - to je náš momentálně hlavní cíl…

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.
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Jarní turistika
Posledními dvěma turistickými vycház-

kami  uzavřel  turistický  oddíl  bystřické 
orelské  jednoty  první  pololetí  tohoto 
roku.  Bylo  to  v sobotu  19.  dubna  2008 
vycházkou  na  trase  Olešná  –  Křídla  – 
Zvole  –  Bystřice  n.  P.  a  v sobotu  17. 
května 2008 trasou Olešná – Odranec  - 
Nové Město n. M. Účastníci turistických 
vycházek, za vcelku příznivého počasí, si 
plnými  doušky  vychutnali  krásu  okolní 
rozmanité  přírody a malebných  zákoutí, 
kterých je na Vysočině nepřeberné množ-
ství. Jen skuteční milovníci přírody si je 
dokáží  dosyta  vychutnat.  Jakou  idylku 
jim příroda připravila, je možno vidět na 
pohotovém snímku fotografa.

Měsíc červen si turisté užili v sobotu 7. 
6. vycházkou v Luhačovicích a červenec, 
sobota 5. 7. 2008 je každoročně ve zna-
mení pěší poutě na Vítochov. Srpen dává 
prostor vedoucímu turistického oddílu br. 
K. Smejkalovi a případně dalším členům 
oddílu,  k účasti  na týdenní pěší pouti  na 

Velehrad,  jejímž  spoluorganizátorem  je 
župní duchovní rádce, jáhen L. Kinc. Již 
nyní se plánují vycházky na druhé polo-
letí, které začnou měsícem září a skončí 
až  s nepříznivým  počasím.  Nápadů  a 
možností  se  nabízí  spousty,  někdy  je 
těžko vybrat tu nejzajímavější trasu. Bys-
třický turistický oddíl pro zdravý styl ži-
vota, nejenom svých členů, ale nabídkou 
i veřejnosti, dělá skutečně maximum. Na 
finančním zajištění  akcí  se  podílejí  růz-
nou  měrou  poskytnuté  dotace  MŠMT, 
MěÚ,  kraje  Vysočiny  a  samozřejmě  i 
vlastní příjmy jednoty.

Kučerová M.

Župní turnaj dvoučlenných družstev v bowlingu
V sobotu  24.  května  jsme  se  sešli 

v Novém Městě  na  Moravě  k letošnímu 
druhému,  a  asi  i  poslednímu,  turnaji 
v bowlingu. Tentokrát se hrálo ve dvou-
členných družstvech systémem na 4 kola:

- oba hráči hrají svou hru, 
- první rozhazuje a druhý dohazuje, 
- druhý rozhazuje a první dohazuje,
- opět každý hráč hraje svou hru
Vypadá to sice na první pohled pro ne-

zasvěcené  trošku  šíleně,  ale  po  chvilce 
vysvětlování jsme se shodli, že to tak lze 
hrát. Turnaje se zúčastnila 3 družstva z  
Čebína a 3 z Nového Města n. M. Pořá-
dající jednotou byla jednota Čebín. 

Již první kolo naznačilo, že hráči Čebí-
na to nebudou mít lehké. Neboť, soupeři 

lační  po  odvetě  z březnového  turnaje 
čtyřčlenných  družstev,  chtěli  jistě  před-
vést  kvalitní  výkon  na  vítězství.  Jenže 
první kolo se nejlépe povedlo právě dvo-
jici  z  Čebína  (Holík,  Koláček),  když 
předvedli velice vyrovnaný výkon s hody 
156 a 157 bodů, následováni dvojicí Pe-
ňáz, Dvořák. Velmi dobrým osobním vý-
konem o sobě dal vědět i Míra Holík, kte-
rý  hodil  maximum  prvního  kola(164 
bodů).

Druhé  kolo  zahrála  nejlépe  dvojice 
Mrázek, Vlček vyrovnanými hody 169 a 
169  bodů  a  katapultovala  se  na  druhé 
místo. Třetí kolo přineslo čebínské dvoji-
ci Holík, Koláček zvýšení náskoku před 
ostatními soupeři. 
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Poslední kolo se jí ovšem již tak nejlé-
pe  nepovedlo  a  to  dalo  šanci  ostatním 
zdramatizovat průběh tohoto turnaje.

Vítězství,  nakonec  s velkým  štěstím a 
náskokem pouhých 9 bodů, získala čebín-
ská dvojice Pavel  Holík a Petr Koláček 
(1195 bodů) před novoměstskými, Tomá-
šem Mrázkem a Tomášem Vlčkem (1186 
bodů).  Na  třetím  místě  skončili  pánové 
Pepa Dvořák a Pavel Peňáz (1159 bodů).

Skvělým osobním výkonem a současně 
i nejlepším v celém turnaji se blýskl Pepa 
Dvořák (195 bodů), čímž si zajistil vítěz-
ství za nejlepší nához jednotlivce, násle-
dován Petrem Havlátem (176 bodů) a To-
mášem Vlčkem (173 bodů).

Turnaj  se  podle  nás  zdařil.  Ceny  a 
diplomy tentokrát zajistila jednota Čebín. 

Příští  rok  by  se  měly  pravděpodobně 
konat dva turnaje.  První turnaj čtyřčlen-
ných družstev (pořádající Nové Město na 

Moravě) někdy na přelomu února a břez-
na v  Novém Městě. Druhý turnaj dvou-
členných družstev (pořádající Čebín) ně-
kdy v říjnu či  listopadu,  snad v Tišnově 
(pokud  bude  stát  nové  sport.  cen-
trum).Vše bude jistě včas oznámeno. 

S pozdravem „ať to padá“
Pavel Holík, jednota Čebín.

Celkové výsledky:

jméno I. II. III. IV. součet celkem pořadí pořadí

Koláček Petr 157 136 126 126 545 1195 1. 157 / 6.

Holík Pavel 156 165 187 142 650 156 / 7.

Vlček Tomáš 101 169 169 173 612 1186 2. 173 / 3.

Mrázek Tomáš 142 169 137 126 574 142 / 9.

Peňáz Pavel 125 148 132 144 549 1159 3. 148 / 8.

Dvořák Josef 155 110 150 195 610 195 / 1.

Německý Vít 121 150 110 141 522 1082 4. 141 / 10.

Německý Lukáš 143 144 104 169 560 169 / 4.

Havlát Petr 124 143 118 176 561 1015 5. 176 / 2.

Máca Zdeněk 103 119 114 118 454 119 / 11.

Holík Miroslav 164 120 114 126 524 990 6. 164 / 5.

Malášek Vojtěch 109 135 122 100 466 109 / 12.
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Jednota Dolní a Horní Loučky na výletech
Výlet na Jarní slavnost 

V sobotu  24.  května  se  čtrnáctičlenná 
výprava  loučaček  vydala  na  Jarní  slav-
nost,  která  se  konala  na  Borovince  (ve 
sportovním areálu Orla Telnice). Na Bo-
rovinku  jsme  se  vydaly  také  proto,  že 
jsme si chtěly pořádně prohlédnout místo 
našeho  týdenního  letního  pobytu.  Jarní 
slavnost  byla  zahájena  vystoupením pě-
veckého sboru a během odpoledne jsme 
shlédli  ještě  několik  tanečních  vystou-
pení.

V areálu  Borovinky bylo  pro děti  při-
praveno mnoho stanovišť na kterých pl-
nily nejrůznější úkoly a za jejich splnění 
dostávaly sladkou odměnu. Dále se mo-
hly svést na koních, projet se na člunu na 
místním rybníčku, zahrát si minigolf ne-
bo se vyřádit na dětském hřišti. Naše hol-
ky využily všech atrakcí a přepadly i stá-
nek s občerstvením a tombolou, z které si 
odnesly pěkné ceny.  Musím za všechny 
účastníky  říct,  že  na  Borovince  se  nám 
moc líbilo a že už se těšíme na léto až 
tam strávíme celý týden plný sportu, zá-
bavy a dobrodružství.

Výlet do pražské ZOO
V sobotu 31. května jsme zorganizovali 

výlet  do pražské ZOO.  Jelo nás celkem 
12 z toho 9 dětí. Ráno v 5 hodin jsme se 
sešli u Orlovny a vydali se na vlak. Cesta 
v rychlíku nám rychle ubíhala a v 9 hodin 
jsme již  byli  v Praze.  Následovala  jízda 
metrem,  pro  některé  účastníky  to  byla 
premiéra  a  pak  autobusem,  který  nás 
dovezl  až  přímo  k zoo.  Koupili  jsme 
vstupenky  a  taky  mapku  zoologické  a 
vrhli se na zvířátka. Shlédli jsme mnoho 
druhů ptáků, navštívili jsme pavilon goril 
kde  jsme  viděli  Moju,  první  narozenou 
gorilu  u  nás,  svezli  jsme  se  lanovkou, 
otestovali místní občerstvení a také toale-
ty,  nakoukli  jsme  do  afrického  domu a 
pozorovali  Afriku  zblízka,  pozdravili 
lední medvědy, nezapomněli jsme ani na-
kouknout ke klokanům a nakonec jsme se 
prošli Indonéskou džunglí. Celá naše pro-
cházka  trvala  více  jak  šest  hodin  a  na-
chodili jsme něco okolo deseti kilometrů. 
Pražská zoo je opravdu krásná, takže kdo 
jste tam ještě nebyl, neváhejte, stojí to za 
to!! 2x Zuzana Plachká
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Bystřický Den sportu pro všechny
Letošní, již třetí ročník akce, Den spor-

tu pro všechny, se konal v sobotu dne 31. 
května.  Tradicí  se  stala  možnost  do-
polední  návštěvy  Sportovní  haly  i  pro 
dospělé,  kdy  náklady  pronájmu  hradí 
Orel  Bystřice  n.  P.  za  pomoci  grantů 
Města a kraje Vysočina.  Odpoledne pak 
je vyhrazeno čistě dětem a mládeži.  Na 
orelském  hřišti  pro  ně  bývá  připraveno 
několik zajímavých soutěžních úkolů, po 
jejichž  splnění  obdrží  každý  účastník 
diplom za účast  v soutěži a sladkou od-
měnu. Každoročně se soutěžní úkoly ob-
měňují, takže celá soutěž získává na zají-
mavosti a láká stále větší počet dětí. Po-
časí bylo příznivé, dalo by se říci až pří-
liš, proto také rychle mizely nápoje při-
pravené  pro občerstvení.  Pro soutěže se 
snažíme  nakupovat  nové,  poutavé  po-
můcky  k čemuž  využíváme  částečně 
vlastních prostředků, grantu kraje Vyso-
čina  a  na  ostatních  výdajích  spojených 
s odpolední akcí se částečně podílí i grant 

MěÚ. Již nyní plánujeme nové akce pro 
příští rok, které by opět oslovily širokou 
veřejnost.

Kučerová M.

Bowling - jednota Čebín - tabulka po jarní části
pořadí   jméno                           průměr         celkem        poč. kol              nához   1           max.  2  

1. Koláček Petr 145,8 3937 27 185 208
2. Holík Pavel 141,6 3824 27 196 204
3. Havlát Petr 131,3 3677 28 191 208
4. Máca Zdeněk 126,8 2536 20 171 216
5. Holík Miroslav 118,8 2494 21 172 172
6. Malášek Vojtěch 104,2 1042 10 127 127
7. Kříž Tomáš 97,8 391 4 117 118
8. Koláček František 94,7 1042 11 120 160
9. Vojanec Jaroslav 85 340 4 101 101

10. Beneš Jiří 82 820 10 115 115
11. Vybíral Libor 79 1185 15 110 110
12. Holíková Hana 63,5 254 4 79 79

1 nához na trénincích a turnajích pořádaných Orlem v roce 2008
2 osobní maximum hráče nezávislé na Orlu

- 10 -



CANTATE Luhačovice 2008

Při  bystřické  farnosti vznikl  pěvecký 
sbor,  jehož  členy  jsou  také  někteří 
členové  bystřické  orelské  jednoty.  Tato 
skutečnost  iniciovala  vedení  jednoty 
k přihlášení  tohoto sboru na letošní pře-
hlídku  duchovních  písní  do  Luhačovic 
v sobotu 7 června 2008. Byl vypraven au-
tobus,  čímž  bylo  umožněno  divácky 
shlédnout  vystoupení  v Luhačovicích  i 
dalším, nejenom členům Orla. A do třeti-
ce se nabízela možnost členům turistické-

ho oddílu,  využít  příležitosti  a  udělat  si 
v okolí  Luhačovic  zajímavou  vycházku. 
Všechny tři možnosti se ke spokojenosti 
všech  vydařily.  Každý  si  mohl  vybrat 
podle své vůle a svých zájmů. Kdo chtěl, 
stihl  vycházku i  koncert.  Odměnou čle-
nům sboru byla pochvala od organizátorů 
přehlídky za pěkné vystoupení. Na příští 
rok by se mohla akce zopakovat s tím, že 
se  rýsuje  možnost  přihlášení  možná  i 
dvou sborů. Bystřice nad Pernštejnem má 
k Luhačovicím  velice  blízký  vztah  a  to 
proto,  že světoznámé lázně  založil  bys-
třický  rodák,  MUDr.  František  Veselý, 
jehož jméno nese ulice na níž se nachází 
bystřická Orlovna. V areálu lázní je také 
umístěna mramorová socha zpodobňující 
MUDr. F. Veselého. Jeho pravým pomní-
kem není však tato socha, ale to, co v Lu-
hačovicích vytvořil a co tyto lázně světo-
vě proslavilo.

Kučerová M.

Závěr sezóny 5. ligy Amatérské florbalové ligy
Tak a další sezóna je za námi. Nejprve 

popíši naše poslední tažení a následně se 
pokusím nějak rekapitulovat celou sezó-
nu...

Jak jsme to tedy zvládli? Skupinu jsme 
nemohli  mít  o  moc  těžší.  Chybělo  jen 
Kosso,  jinak  přední  týmy  ligy.  Tudíž 
hlavním cílem bylo “urvat” alespoň něja-
ké body, abychom se vyhnuli ve čtvrtfi-
nále Kossu a pokusili se postoupit. První 
utkání jsme sehráli s Outsiders, kteří měli 
opět  velmi  početný  kádr.  K  naší  smůle 
nás tentokrát přehráli a prohráli jsme 2:5. 
Několikrát jsme dostali relativně náhodné 
góly a to nás dostalo do kolen.

Již  lépe  se  nám dařilo  proti  Orlům z 
Krumlova. Zápas byl docela vyhecován a 
o  malé  potyčky  nebyla  nouze,  hlavně 

soupeři  se nemohli přenést  přes fakt, že 
jsme  je  přehrávali  a  jednu  chvíli  vedli 
3:1. Po naší velké šanci v závěru ale sou-
peř využil brejk a snížil na 3:2. Dobrou 
hrou jsme ale vítězství uhájili.

Poslední  zápas  jsme  odehráli  s  Líšní. 
Nechci  nás nějak vychvalovat, ale Líšeň 
jsme po celou dobu přehrávali, ale spálili 
jsme několikero  vyložených  šancí  a  na-
konec jsme naše vedení v závěru ztratili a 
remizovali  2:2.  To  vše  znamenalo,  že 
jsme se umístili na 2.místě a čekala nás 
Fbc Kometa.

Nevím proč, ale střelecky jsme se tento 
turnaj  relativně  trápili  a  kvůli  několika 
chybičkám  vzadu  jsme  čtvrtfinále  ne-
zvládli  a  prohráli  1:3.  Všichni  jsme 
doufali, že se na posledním turnaji dosta-
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neme do top4, ale nestalo se tak a my si 
odvezli 4 body...

A jak to dopadlo celkově? Svůj náskok 
na IFN Brno jsme si udrželi a obsadili 5. 
místo s celkovým počtem bodů 46, což je 
oproti loňsku (29) mnohem lepší výkon. 
Ligu  jasně  vyhrálo  Kosso se  129 body. 
Druhou příčku i přes horší výkony v zá-
věru sezóny uhájili hráči SaSM Líšně se 
79  body  a  třetí  pozici  urvali  Outsiders 
Brno  se  70  body.  S  5.ligou  se  směrem 
dolů loučí 7. tým Fbc Kometa s 38 body 
a  poslední  SKP  Kometa  s  pouhými  14 
body.

Dále tu máme na programu dne kanad-
ské  bodování.  Před  posledním turnajem 
jsme měli já a Jakub Čuhel v čele stejně 
bodů, ale Kuba vedl díky více vstřeleným 
brankám.  Na  záda  nám  dýchal  Martin 
Kaštánek. Nakonec jsem tuto “trofej” uz-
mul já, když rozhodl můj gól ve čtvrtfi-
nále proti Fbc. Jen je škoda, že jich ne-
bylo víc a nepostoupili jsme. Celkový po-
čet  bodů  činil  32  (18+12),  druhý  se 
umístil  Kuba s  31 body (20+11)  a  třetí 
skončil  Kašty  s  28  body (11+17).  Nej-
lepším  naším  střelcem  se  stal  Kuba  s 
pěknými 20 góly. A jak se to promítlo do 
celkového  bodování  v  lize?  Já  jsem  se 
umístil  na  18.  místě  a  Kuba  hned  za 
mnou na místě 19. První tři místa okupo-
vali  hráči  Kossa  –  1.  Jiří  Bureš  136b 
(84+52),  2. Josef Křeček 88b (44+44) a 
3. Michal Štěpař 73b (38+35).

Tak to bychom měli čísla... Co tedy říci 
úplným závěrem? Na konci loňské sezó-
ny to vypadalo, že budeme rádi, když nás 
letos pojede 5-6 do pole a s gólmanem to 
taky nevypadalo moc slavně. Naštěstí ale 
byla  situace  mnohem  lepší  a  pokaždé 
jsme jeli v plném nebo téměř plném slo-
žení, za což patří všem dík. Naše nejlepší 
umístění  bylo  jedno  třetí  místo,  za  což 
jsem rád  a  tehdy  všichni  předvedli  vý-
borné výkony, možná jsme mohli vyhrát i 

celý turnaj... 
Ještě  jednou tedy  všem děkuji,  že  na 

hřišti  pokaždé  předvedli  to  nejlepší  ze 
svého repertoáru.  Děkuji  Milanovi,  že i 
díky němu jsme měli oproti loňsku oporu 
vzadu,  děkuji  Jirkovi,  že i  když  s námi 
nemůže trénovat, tak s námi hraje a hraje 
velmi dobře. Děkuji Davidovi a Kubovi, 
že jeli  na všech 10 turnajů.  Děkuji Vít-
kovi  a  Lukášovi,  že několikrát  vzali  na 
turnaj auto a tím zpříjemnili cestu. Děkuji 
Pepovi  za  starost  kolem  cesťáků.  Díky 
patří i Kaštymu za jeho neuvěřitelné flor-
balové kousky a díky i  Josému za jeho 
pády a strasti,  bez kterých by to nebylo 
ono:) Děkuji i Tomášovi, Honzovi a Pet-
rovi,  kteří  nám  jeli  pomoct  při  slabší 
účasti. Dále opět dík Kubovi, že i s jeho 
pomocí  se  z  neorganizovaných  tréninků 
staly  tréninky,  které  většinou  k něčemu 
vypadaly.  Díky i Míši a klukům, kteří s 
námi nejezdí na turnaje, ale chodí na tré-
ninky, takže nehrajeme v tak malém po-
čtu. Takto bych mohl děkovat ještě dlou-
ho, ale to už byste si o sobě mohli začít 
myslet moc:) Jen poslední věc – díky za 
důvěru,  že  jste  mě  zvolili  kapitánem, 
doufám, že jsem vás nezklamal. No, po-
kud ano, tak se to asi dovím příští sezónu, 
že?

Tak a to je konec jedné kapitoly, ale ta 
další začne velmi brzy. My tudíž nesmí-
me zahálet a opět myslet na vyšší mety a 
to první vítězný turnaj a celkově skončit 
alespoň  v  horní  polovině  tabulky.  Bez 
snahy  to  ovšem  nepůjde,  takže  uvítám 
všechny staré i nové tváře během letní fy-
zické přípravy,  která  bude organizována 
na  našem  fóru.  Doufám,  že  se  podaří 
domluvit  i  nějaký  přátelský  zápas,  aby-
chom nevypadli úplně z florbalového ko-
loběhu...

Tomáš Mrázek
P.S. Bylo mi řečeno, že bych měl po-

chválit i sám sebe, tak teda dobře já :-)

- 12 -



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŽUPNÍHO PŘEDSEDNICTVA
 župy Metodějovy ze dne 13.6.2008, které se konalo v Bystřici nad Pernštejnem.

Přítomni:
ses. Kučerová M., br. Kotík B., br. Ing. Šikula P., br. Pololáník K., br. Smejkal K., 

br. Kříž T., ses. Mgr. Brázdová M., br. Ing. Německý L.
Omluveni:
 Mgr. Německý V.

1) Bratr starosta přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou
2) Předsednictvo jednalo o rozdělení  dotace MŠMT r.  2008 – VPP – údržba1 

45 895,-
● Hlasovalo se o návrhu br.  Šikuly,  který navrhoval  rozdělit  dotace podle 

skutečných  nákladů  jednot  na  energie  z minulého  roku.  Pro  hlasovali  3 
členové, proti 4 a zdržel se jeden. Návrh nebyl přijat a dotace byla rozdělena 
podle stejné metodiky, jako v roce 2007. Jednotlivé dotace pro jednoty, tak 
jak je předsednictvo schválilo, jsou přílohou zápisu.

● Předsednictvo se usneslo, že bude nutné pro příští rok zpracovat novou me-
todiku, která by odrážela především skutečné náklady jednot na energie tak, 
aby byly jednoty schopné zafinancovat, alespoň provoz nemovitostí. Dále by 
měla metodika odrážet aktivitu jednot.

● Jakmile župa obdrží z Ústředí Orla Žádosti o dotace pro rok 2009, ses. M. 
Kučerová vyzve všechny členy župního předsednictva,  na základě jednání 
této  schůze,  aby  vypracovali  vlastní  návrh  podmínek  na  rozdělení  dotací 
jednotám. Tyto  návrhy budou pak na nejbližší  schůzi  projednány a z nich 
bude vybrán takový návrh, který by splňoval všechna požadovaná kritéria. 
Dále členové předsednictva na téže schůzi předloží návrh, jakým způsobem 
budou jednoty dokladovat (bude to příloha Žádosti, která zůstane župě) sku-
tečné náklady na provoz a údržbu nemovitostí ve vazbě k požadavkům v do-
taci. U služeb v oblasti energií (el., voda, plyn) je třeba zohlednit každoroční 
nárůst cen a také to, že konečné vyúčtování el. energie a plynu jednoty obdrží 
až v květnu roku následujícího (r. 2009), Žádosti se odevzdávají v září 2008. 
Je třeba, aby všechny jednoty přistupovaly k požadavkům v žádostech zod-
povědně a aby se zástupci jednot seznámili s reálnými a skutečnými náklady, 
které  zatěžují  takovéto nemovitosti.  Dále  členové  předsednictva  vypracují 
návrh, jak zohlednit při rozdělování dotací aktivity jednotlivých jednot. S tě-
mito podmínkami a kritérii musí být jednoty před podáním žádostí seznáme-
ny. Před stanovením kritérií  jednotám (pokud se budou lišit od těch, které 
jsou již  v předkládaných  Žádostech)  je  třeba také předem ověřit,  zda jsou 
možné,  aby  tyto  nebyly  v rozporu  s  již  vyhlášeným  programem  dotací 
MŠMT a Ústředí Orla.

3) Sestra Kučerová M. informovala předsednictvo o zajištění dopravy a pozvala 
všechny jednoty na CYRILOMETODĚJSKOU POUŤ NA VÍTOCHOV v sobo-
tu 5. července2008

4) Sestra Kučerová M. seznámila předsednictvo s dopisem pana Kalčíka, který se 
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týkal  dotací  z Kraje  Vysočina  v r.  2007 v němž se  vyjadřoval  kriticky  k vy-
účtování a nedostatečné propagaci Kraje Vysočina na orelských akcích. Před-
sednictvo pověřilo br. Tomáše Kříže, aby uvedl na župní webové stránky infor-
maci a poděkování Kraji za dotaci a schválilo dopis, který sepsala sestra Kuče-
rová M., jako odpověď panu Kalčíkovi.

5) Předsednictvo bylo také informováno o turnaji v malé kopané, který se koná 
28. 6. 2008 ve Žďáru nad Sázavou

6) Ses. Kučerová M. informovala, že ze zdravotních důvodů ještě ani letos nebu-
de moci organizovat  župní zájezd na celostátní orelskou pouť na Sv. Hostýn 
v neděli 24. srpna 2008.

7) Br. starosta poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil.
Zapsal: Tomáš Kříž
Ověřil: Kučerová M.

Rozdělení dotace MŠMT pro rok 2008
Schválila rada župy dne 16. 5. 2008:

VPP1 - děti a mládež VVP2 - veřejnost 
Metodějova župa 169 členů 20 620,- 631 členů 4 196,-
koeficient                  122 Kč / člena                           6,64 Kč / člena                     
Bystřice nad Pernštejnem 62 7 564,- 169 1 122,-
Čebín 12  1 464,- 93 620,-
D. a H. Loučky 20 2 442,- 53 355,-
Lomnice 1 122,- 58 386,-
Jimramov 15 1 830,-
Nové Město na Moravě 31 3 782,- 72 478,-
Žďár nad Sázavou 28 3 416,- 186 1 235,-

VPP3 senioři
Metodějova župa 25 členů 6 250,-
koeficient                  250 Kč / člena                     
Bystřice nad Pernštejnem 8 2 000,-
Žďár nad Sázavou 17 4 250,-

Rozdělení dotace MŠMT pro rok 2008
Předsednictvo župy schválilo dne 13. 6. 2008
VPP – údržba požadavek dotace podíl celkem
Župa Metodějova 486 150,- 145 895,-
                 koeficient 145     895 : 486     150 = 0,3001028                                                 
Bystřice nad Pernštejnem 140 000,-  42 000,- 0,-  42 000,-
Čebín 35 000,- 10 500,- 472,- 10 972,-
Dolní a Horní Loučky 42 000,- 12 600,- 473,- 13 073,-
Lomnice 28 000,- 8 400,- 473,- 8 873,-
Nové Město na Moravě3 6 300,- 1 890,- -1890,- 0,-
Rozsochy 70 000,- 21 000,- 472,- 21 472,-
Žďár nad Sázavou 164 850,- 49 505,- 0,- 49 505,-

3 Jednota Nové Město se dotace zřekla ve prospěch ostatních jednot (viz sloupec podíl)
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Dětské závody na kolečkových bruslích
Orel  jednota  Čebín  pořádala  v  neděli 

14.  června  2008  závody  dětí  na  koleč-
kových bruslích. Tentokrát nám přálo po-
časí a akce se tak mohla, k radosti všech 
závodníků, uskutečnit. Sportovního klání 
se zúčastnilo celkem 12 dětí.
Výsledky závodů

školka:
1. místo- Adéla Vojancová (0:21) 
2. místo- Karolína Klusková (0:23) 
-  hromadný  start,  závodnice  měly 

rovnou trať, o něco kratší než kategorie 1. 
a 2. třída.

1. a 2. třída : 
1. místo- Tereza Procházková (0:28) 
2. místo- Tereza Viktorinová (0:29) 
3. místo- Kamila Blažková (0:31) 
- hromadný start, závodnice měly asi o 

15m delší trať s cílem do kopce. 
3. a 4. třída: 
1. – Míša Viktorinová (čas 20:46) 

2. – Kristýna Novotná (čas 20:47) 
3. – Klára Kočková (čas 20:75) 
4. – Petra Dvořáčková (čas 22:04) 
5. – Karolína Koláčná (čas 22:16) 
6. – Nikola Křížová (čas 23:63) 
7. – Tereza Veselá (čas 37:93) 

- závodnice jely slalom s 10 kužely. Star-
tovaly  po  jedné,  délka  trati  byla  stejná 
jako u kategorie „Školka.“

Petra Vojancová a Aneta Jebáčková

Fotbalový turnaj KDU-ČSL ve Velké Losenici
Orlíci porazili domácí ve finále

V sobotu 14. června vyrazily dvě druž-
stva  orlíků  z  Nového  Města  na  turnaj 
KDU-ČSL do Velké Losenice. K tradič-
nímu  účastníku,  klukům  z  fotbalového 
oddílu, se přidali i mladí florbalisti, kte-
rým už skončila sezóna. Kromě dvou na-
šich družstev se turnaje zúčastnili i orlíci 
ze Žďáru a zbytek tvořili místní oddíly z 
okolí: Hamry, Sázava, Pořežín, Malá Lo-
senice a Velká Losenice.

Po přivítání na dvoře místní fary byly 
družstva rozlosovány do dvou základních 
skupin,  kde  se  hrálo  systémem každý s 
každým.

Florbalisti svedli ve své skupině něko-
lik  vyrovnaných  zápasů,  ale  nedokázali 
se gólově prosadit a nakonec obsadili 4. 
příčku. To je předurčilo utkat se o celko-
vé 7. místo se 4. týmem z druhé skupiny - 

družstvem  ze  Sázavy.  Tento  zápas  už 
proběhl už podle našich představ a kluci 
si vynahradili gólový půst a jednoznačně 
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přehráli soupeře v poměru 7:0.
Kluci z fotbalového oddílu vyfasovali o 

něco lehčí skupinu a i přes jedno remízo-
vé  zaváhání  obsadili  suverénně  první 
místo ve skupině. Ve finále je pak čekalo 
místní družstvo, které obhajovalo loňské 
vítězství. Zápas začaly obě družstva opa-
trně a teprve ve třetině se dokázali naši 
prosadit a ujali se vedení. Zápas se zdra-
matizoval  ve  druhé  půli,  zejména  díky 
náhodnému vlastnímu gólu.  Naštěstí  re-
míza nevydržela  dlouho a naši  orlíci  se 

zase ujali vedení, které již podrželi a za-
slouženě vyhráli celý turnaj.

Vít Německý, Nové Město na Moravě
Výsledky:
O 1. místo:
Orel N. Město – Baník V. Losenice 2:1
O 3. místo:
FC Dělo Malá Losenice – Hamry 1:0
O 5. místo:
Orel Žďár – Pořežín 4:0
O 7. místo:
Orel N. Město „B“ - Sázava 7:0

Soutěž ve fotbalových dovednostech
Sedm disciplín ukázalo, jak to kdo umí

Jak jste se mohli dočíst z plakátů, v ne-
děli  15.  června  se  v  odpoledních  hodi-
nách na hřišti SOŠ Bělisko konala soutěž 
ve  fotbalových  dovednostech.  Soutěžící 
to  neměli  nijak  jednoduché.  Procházeli 
sedm stanovišť, kde se museli potýkat  s 
různě těžkými úkoly.

Vyzkoušeli  si  člunkový běh s míčem, 
střelbu na branku, zákeřný tapping nohou 
či slalom. Dále tu byly samostatné nájez-
dy, střelba pokutových kopů, vedení míče 
nebo jeho zastavení ve stanoveném pro-
storu.

Za  každou  provedenou  disciplínu  do-
stávali podle výkonu určitý počet bodů a 
po  celkovém sečtení,  měli  možnost  vy-
hrát opravdu lákavé ceny v podobě replik 
míčů,  se  kterými  se  zápasí  na  letošním 
Euru,  fotbalových  chráničů  a  dalších 
sportovních potřeb.

V kategorii starších (13 – 16 let) zvítě-
zil Petr Běhounek a v kategorii mladších 
(12 let  a  mladší)  na první  místo dosáhl 
Jan Cacek.

Vítězové  mají  možnost  postoupit  do 
celorepublikového  finále,  které  se  koná 
na  Velehradě.  Celá  akce  byla  perfektně 
připravena, zpříjemněna hudbou a všich-
ni účastníci odcházeli spokojeni.

Do příštího roku doufáme, že se zapojí 
více  zájemců  z  řad  veřejnosti,  protože 
soutěž ve fotbalových dovednostech není 
omezena pouze na členy jednoty Orel, ale 
mohou  se  jí  zúčastnit  všichni  kluci  a 
holky ve věku do 15ti let.

Tak za rok zase na shledanou!
Simča Sváčková, Nové Město na Mor.
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Odpoledne s historickým šermem
V sobotu 24.června 2008 se již podru-

hé,  od  své  působnosti,  představil  oddíl 
historického šermu orelské jednoty Bys-
třice nad Pernštejnem, na orelském hřišti, 
přihlížejícím divákům včetně dětí a mlá-
deže. Po prezentaci  činnosti oddílu, for-
mou krátké historické scénky, následoval 
čas věnovaný dětem a mládeži. Čekalo na 
ně totiž soutěžní odpoledne v plnění ně-

kolika  netradičních  soutěžních  disciplín. 
Jako odměna po splnění úkolů tu bylo le-
tošní překvapení v podobě jízdy na koni. 
Nechyběly  samozřejmě  ani  odměny  ve 
formě sladkostí. Na pořádání akce se fi-
nančně  podílelo  částkou  Město Bystřice 
nad  Pernštejnem  z  grantu  města  a  kraj 
Vysočina částkou z přidělené dotace.

Kučerová M.

Ústřední turnaj Orla v malé kopané
Dne 28. června 2008 se konal ve Žďáře 

nad Sázavou Ústřední turnaj Orla v malé 
kopané. Hrálo se na umělém povrchu za 
II.  ZŠ.  Turnaje  se  zúčastnilo  9  týmu 
mužů a pouze 4 týmy starších žáků, mezi 
nimi i Orel Nové Město.

Naši zástupci se utkali se stejně starými 
kluky  z  Domanína,  Nivnic  a  Vnorov. 
První  utkání  s  Domanínem  bylo  velmi 
vyrovnané s šancemi na obou stranách a 
dominovali v něm oba brankáři. Naší ne-
koncentrovaností  jsme  v  závěru  zápasu 
obdrželi branku a už jsme nedokázali vý-
sledek  zvrátit.  Druhý zápas  byl  zcela  v 
naší  režii,  vytvořili  jsme si  spoustu pří-

ležitostí, ale Nivnice jsme porazili pouze 
2:1.

Poslední zápas byl přímým soubojem o 
první  místo.  Abychom mohli  obsadit  1. 
místo,  potřebovali  jsme  zvítězit  vyšším 
rozdílem skóre. Začátek zápasu tomu od-
povídal, velmi rychle jsme dvakrát vedli. 
Avšak  poté  nás  orlíci  z  Vnorov  zlomili 
dvěma  brankami  a  zaslouženě  vyhráli 
4:2.  Nakonec  jsme  si  tedy  odvezli  z 
turnaje  pěkné  3.  místo  za  druhým  Do-
manínem a obdrželi jsme fotbalový míč, 
se  kterým  třebas  vybojujeme  prvenství 
příští rok. 

Pavel Peňáz, Nové Město
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Futsal Orel team jednoty Čebín
A je to tady. Letošní sezona skončila a 

my se stali  vítězi 2. ligy.  Myslím si, že 
toto umístění je pro nás odměnou za od-
vedenou práci a odhodlání, s jakým jsme 
k jednotlivým zápasům nastupovali  a  šli 
za daným cílem. Nutno dodat, že cesta za 
titulem nebyla úplně jednoduchá a o vítě-
zi  se  rozhodovalo  až  v posledním kole. 
V posledním  zápase  nám  stačilo  uhrát 
bod, ale my vyhráli a připsali si body tři. 
Celkem jsme odehráli za sezonu 18 zápa-

sů, získali jsme 41 bodů ( z 54 možných), 
a to sice za 13 výher, 2 remízy a 3 pro-
hry. Tomáš Kříž
Soupiska hráčů:

Kříž Jan, Groh Luboš, Baláš Jaroslav, 
Štulpa  Petr,  Mašek  Jan,  Juříček  Jakub, 
Podal Lukáš, Dušil Lubomír, Klouda To-
máš,  Chlup  Martin  (po  podzimní  části 
přestoupil)
Nejlepší střelec:

Štulpa Petr – 21 branek

Stolní tenis na krajské úrovni
Šest  členů  orelského  oddílu  stolního 

tenisu jednoty Bystřice nad Pernštejnem 
se  v loňském  roce  poprvé  zapojilo  do 
soutěží  družstev  v krajských  soutěžích 
kraje  Vysočina.  Po  úspěšně  absolvova-
ných kolech minulého ročníku postupují 
výše a v bojích o další postupové umíst-
ění  budou pokračovat  i  v sezóně 2008 /
2009.

Členi, kteří jsou zapojeni v krajské sou-
těži jsou:

Zítka Jan
Zítka Ladislav
Jakubec Břetislav

Mičunek Pavel
Kopecký Rostislav
Plánka Ladislav
Všem uvedeným hráčům děkujeme za 

vzornou reprezentaci Orla v krajské sou-
těži a přejeme jim do dalších kol v soutě-
ži hodně úspěchů.

Tito hráči se mohou účastnit soutěží je-
dině díky využití  finanční  podpory,  kte-
rou  jednota  obdržela  a  to  z dotace 
MŠMT,  grantu  MěÚ,  vlastních  zdrojů 
orelské jednoty a sponzorského příspěv-
ku.

Kučerová M

Cyrilometodějská pouť Vítochov
Pěkné počasí, sice trochu větrné, ale to 

bývá pro tuto pouť již typické, provázelo 
letošní  pouť  na  Vítochově  na  svátek 
Cyrila  a  Metoděje  v sobotu  5.  července 
2008. Počasí tentokrát příznivě ovlivnilo 
rovněž  počet  poutníků.  Župou  orga-
nizovaný autobusový spoj  využil  dosta-
tečný  počet  poutníků,  především  těch 
starších  a  pohybově  postižených.  Sou-
časně se také na pouť vydali i pěší pout-
níci,  které  bylo  možno vidět  a  potkávat 
po celé cestě až na Vítochov. Letošní vy-
stoupení  hudebně  dramatického  oddílu, 

který si  každoročně  připravoval  krátkou 
scénku, se nekonalo. Členové oddílu totiž 
právě v ten den odjížděli na tábor. A tak 
bylo hledáno náhradní řešení. To se na-
bídlo v podobě členky bystřické  jednoty 
Orla, Martiny Olivové, která při Základní 
umělecké škole vede pěvecký sbor.  Vy-
stoupení  několika  členů  tohoto  sboru 
v kostelíku po skončení mše svaté,  bylo 
tedy  příjemnou a  vhodnou  náhradou  za 
nepřítomné členy oddílu, za což jim ná-
leží naše poděkování.

Kučerová M. 
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Dotace kraje Vysočina r. 2008 na podporu celo-
roční činnosti dětí a mládeže

Pro  rok  2008  byla  krajem  Vysočina  župě  Metodějově  přidělena  částka  dotace 
51 256,- Kč a to těm jednotám jejíž sídlo se nachází v kraji Vysočina. Částka dotace 
byla stanovena podle počtu evidovaných dětí  a mládeže do 18 let na Ústředí  Orla 
k 1.1.2008. Kučerová M.

O přidělení dotace, k danému termínu, župu požádalo celkem 5 jednot:
Bystřice nad Pernštejnem 21 724,- Kč
Jimramov 5 082,- Kč
Nové Město na Moravě 12 899,- Kč
Rovné 1 358,- Kč
Žďár nad Sázavou 10 183,- Kč

Vyhodnocení župní ligy – jarní část
Již 2. ročník „Letní župní ligy“ má za 

sebou první polovinu soutěže. Stejně jako 
v 1. ročníku se do soutěže přihlásily Orel-
ské jednoty:

- Dolní a Horní Loučky
- Nové Město na Moravě
- Bystřice nad Pernštejnem
- Jimramov.

Odvetné zápasy se uskuteční v průběhu 
měsíce září 2008.

Ing. Pavel Šikula

Výsledky:

D. 
Loučky

N.Měst
o n.M.

Bystři-
ce

Jimram
ov

Body Skóre

Dolní a Horní 
Loučky

10 : 8 12 : 6 11 : 7 6 33 : 21

Nové Město na 
Moravě

8 : 10 5 : 13 10 : 8 2 23 : 31

Bystřice nad 
Pernštejnem

6 : 12 13 : 5 13 : 5 4 32 : 22

Jimramov 7 : 11 8 : 10 5 : 13 0 20 : 34
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Jak jsme se jeli podívat do Austrálie
Když se po setkání mládeže s papežem 

v Kolíně nad Rýnem někdo zmínil, že na 
to příští tedy pojedeme do Austrálie, byla 
to spíše legrace. Postupně se ovšem z leg-
race stávala realita a tak jsme v počtu 3 
osob  4.  července  vyrazili  směrem  jižní 
polokoule.

Našim hlavním cílem bylo Sydney, kde 
mělo proběhnout setkání mládeže s pape-
žem  Benediktem,  ale  kromě  toho  jsme 
chtěli poznat co nejvíce z Austrálie a to-
mu odpovídal i náš cestovní program.

Na australský kontinent jsme se dostali 
několika lety přes Sofii, Istanbul a Singa-
pur  a  naši  první  zastávkou  bylo  hlavní 
město  Severního  teritoria  Darwin,  které 
leží v tropickém pásu. Darwin byl nejpo-
stiženějším městem za druhé světové vál-
ky, kdy ho bombardovali Japonci a vzpo-
mínka na tyto události je živá na každém 
kroku.

Další navštíveným městem bylo Cairns 
na východním pobřeží a poté jsme se půj-

čeným autem vydali na dlouhou cestu do 
třetího  největšího  australského  města 
Brisbane.  Cestou  jsme  navštívili  velký 
počet  národních  parků,  které  jsou  asi 
hlavním  cílem  všech  turistů.  Zde  jsme 
navštívili kamaráda ze Žďáru a po dvou 
dnech přeletěli do Sydney.

V Sydney nás po několika nocích v ho-
telích čekala změna v podobě ubytování 
u našich australských Orlů. František Ja-
novský patří k těm, kteří po komunistic-
kém puči a po razantním zatýkání před-
stavitelů Orla, se rozhodl utéct do zahra-
ničí. Bylo mu tehdy 17 let. Někteří z teh-
dejších uprchlíků skončili nakonec v da-
leké Austrálii a samozřejmě tam navázali 
na orelskou činnost. I dnes se scházejí a i 
když jich moc už není, na Orla rozhodně 
nezapomněli.  Bylo  pro  nás  tedy  velice 
zajímavé se s nimi sejít a trochu blíže po-
znat  i  obyčejný  život  obyvatel  tohoto 
kontinentu.

Během týdenního pobytu v Sydney se 
nám podařilo navštívit všechny význam-
né památky a také se zúčastnit závěrečné 
mše svaté ve Svatým Otcem na dostiho-
vém závodišti Randwick. Musím říct, že 
z pohledu účastníků, kteří nebyli přímo v 
samotném dění setkání mládeže, bylo za-
jímavé pozorovat,  jakou pozornost  Aus-
tralané  návštěvě  papeže  věnovali.  Pro 
Sydney i celou zemi to byla více než tý-
den událost číslo jedna, vždyť na setkání 
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přijelo více lidí než na olympijské hry. 
Pobytem  v  Sydney  naše  putování  po 

Austrálii nekončilo. Nutností byla návště-
va druhého největšího města Melbourne, 
které má daleko evropštější charakter než 
ostatní města, možná daný všudypřítom-
nými tramvajemi. Po dvou dnech v Mel-
bourne jsme zamířili na západní pobřeží a 
jeden den jsme strávili v městě Perth. Z 
Perthu jsme odletěli  zpět  do Singaporu, 
který nás překvapil velkou vlhkostí a deš-
těm a poté již opět přes Istanbul a Sofii 
zpět domů, tedy na vídeňské letiště.

Díky časovému posunu a  plánu  cesty 
jsme ještě měli možnost obě jmenována 
města navštívit a poznat tak po australské 

kultuře i trochu té turecké a bulharské.
Ladislav Kotík

Střípky z historie župy – 8. pokračování
OREL, rok 1932
„Mistrovství Čs. Orla v lehké atletice v Brně.
Byla to již druhá mistrovství (prvá byla v Olomouci v roce 1930), která Čs. Orel  

v tomto sportu uspořádal. Máme tedy možnost posoudit, jak dalece orelstvo v lehké  
atletice pokročilo. Musíme říci, že tento posudek není nepříznivý, neboť jak podle za-
stoupení jednotlivých žup vidíme,rozšířila se lehká atletika téměř ve všech župách.  
Proto se upřímně radujeme, že nabyla v orelstvu tolik vhodné půdy.

Velké překvapení nám přinesla župa sv. Metoděje, která na minulých mistrovstvích  
nebyla téměř zastoupena. Tentokrát nastoupila s početným a kvalitním týmem a do-
sáhla vysokého vítězství nad župou Sušinovou. Slanička, Kunc, Malášek, Kosour, Za-
jíček,  Marek a Čech vedle  Pospíšila,  Zítky,  a  Juračky  jsou velkou  nadějí.  Byly  to  
hlavně běhy – základ atletiky – kde župa Metodějova získala hodně bodů. Od Slaničky  
jsme ovšem čekali daleko lepší výkony. Župa Sušilova, která získala druhé místo, byla  
zastoupena vlastně  jenom Bosonohami a Bystrcem.  Doufáme,  že mezižupní  utkání  
s župami Metodějovou, Sedlákovou a Klapilovou, které se uskuteční 25. září na Mor.  
Slavii, bude pro ni možností rehabilitace.

Toto druhé mistrovství bylo, bohužel, tentokrát bez Slováků. Po nástupu atletů byly  
závody v sobotu zahájeny úřadujícím náměstkem starosty br. Leinerem, který vzpo-
mněl začátků lehké atletiky v orelstvu a doporučoval další rozšíření tohoto ušlechti-
lého sportu.

V sobotu mělo mistrovství na pořadu pětiboj (skok daleký, koule, skok vysoký, disk a  
běh na 200m), v němž se na 4. místě umístil br. Malášek z Čebína. V trojčlenných  
družstvech zvítězilo družstvo župy Metodějovy před družstvem Bosonoh a družstvem 
župy Velehradské. V pětiboji startovalo celkem 22 závodníků.

V běhu na 400m obsadil br. Pospíšil ze Žďáru n. S. 2. místo. V běhu na 3 000m pře-
konal Kunc z Čebína orelský rekord a 3. místo obsadil br. Kosour z N. Města n. M.  
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V trojskoku zvítězil Malášek z Čebína.
V neděli  dopoledne  byly  na  pořadu rozběhy  na  100  a  200m a  200m překážek.  

V běhu hladkém na 200m zvítězil Slanička a 2. místo obsadil Malášek, oba z Čebína. 
Dopolední závody pak uzavíral skok vysoký.  Odpoledne byl na pořadu vrh koulí,  

hod diskem, oštěpem, skok o tyči, skok daleký a štafeta 4x100m. V disku 2. místo ob-
sadil br. Čech z Doubravníka. V běhu na 200m překážek obsadil 3. místo br. Malášek  
z Čebína, v běhu na 100m zvítězil Slanička z Čebína a v běhu na 800m byl druhý br.  
Marek z Nové Vsi. V běhu na 1 500m překonal Kunc z Čebína opět orelský rekord, 3.  
místo obsadil br. Kosour z N. Města n. M., který svým časem rovněž překonal orelský  
rekord.  Ve štafetě  švédské  I.  družstvo župy Metodějovy  obsazuje 1.  místo před II.  
štafetou téže župy, 3. místo pak patřilo družstvu župy Šrámkovy. Br. Slanička z Čebína 
běžel úspěšně rovněž ve štafetě na 400m. 

V závodě o mistrovství žup o stříbrný věnec ministra dr. Jana Šrámka, starosty Čs.  
Orla, vítězí župa Metodějova s 55 body před župou Sušinovou s 31 body a na 3. místě  
župou Klapilovou s 22 body. Na dalších místech se umístily župy: Šilingrova, Šrám-
kova, Velehradská, Sedlákova, Kozinova, a Křižkovského. Bodovalo se za první místo  
5 bodů, za druhé 3, třetí 2 a čtvrté 1 bod.

Vítězný tým župy sv. Metoděje odeslal dárci putovní ceny tento pozdravný telegram:
„Ministr Msgre dr. Šrámek, Praha. 
Župa Metodějova, první opatrovník vaší putovní ceny,  dovoluje si vás pozdraviti  

jako  vůdce,  v jehož  šlechetných  intencích  bude  se  snažit  o  zdatnost  ducha  i  těla  
k prospěchu Církve a vlasti.“

vvvvv
Mistrovství Čs. Orla ve hrách.
Po krajových vylučovacích závodech v Praze, Brně, Přerově a Uh. Hradišti konalo  

se celostátní mistrovství Čs. Orla v házené a volejbalu v Praze ve dnech 14. a 15. srp-
na 1932 na hřišti jednoty vršovické.

V konečném pásmu se utkala vítězná družstva krajů a to ve volejbalu družstva IX.  
Okrsku župy Fr. Sušila ( jednoty Bystrc a Jundrov), z kraje přerovského družstvo olo-
mouckých bohoslovců, z kraje uh.-hradištského Kroměříž a z pražského kraje Bene-
šov.  Družstvo  z Třebíče  nebylo  k mistrovství  připuštěno  z toho  důvodu,  že  členové  
družstva neměli v pořádku členské legitimace.

O mistrovství v házené se utkaly Albrechtičky z kraje přerovského,  z kraje brněn-
ského Rozsochy a z pražského Vršovice.

Mistry Čs. Orla ve volejbalu se stali olomoučtí bohoslovci, druhé místo obsadil IX.  
okrsek Brna a třetí byl Benešov.

V házené zvítězily Vršovice, druhé byly Albrechtičky a třetí místo obsadily Rozso-
chy.

Vítězným družstvům odevzdal br. nám. starosty Leiner mistrovské vlajky, přičemž  
promluvil o důležitosti her pro praktický život.

vvvvv
Mezižupní utkání Brno
V Brně  došlo  dne  25.  září  k zajímavému  čtyřmači  moravských  žup:  Metodějovy,  

Sedlákovy, Klapilovy a Sušilovy, z něhož vyšla vítězně župa Sušilova se 46 body před 
Metodějovou se 43,5 body, Klapilovou se 16 body a Sedlákovou se 14,5 body. Z vý-
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konů je třeba zdůraznit 100m, kde zvítězil Jílek a Slanička před Kozlem a Kostelkou.  
V běhu na 200m překážek postavil Malášek nový rekord, stejně tak Hromádka a Kris-
tek. Dědáček opravil svůj rekord v běhu na 800m, rovněž tak pěkných časů docílil  
Kostelkaa  Marek.  Slavotínek  překvapil  pěkným  výkonem  ve  vrhu  koulí  a  Zajíček  
s Kristem v hodu diskem.  Překvapením bylo vítězství  Kosoura v běhu na 3 km nad 
Cenkem a Kuncem a v oštěpu Palečka nad Stodůlkou. Ve štafetě 4x100m se o rekord  
postarala štafeta župy Sušilovy.

vvvvv
Jak je vidět,  končí  podzimní sezóna orelské atletiky velmi slibně.  Doporučujeme  

všem župám zakončení letošní sezony propagačním přespolním během všech lehkých  
atletů župy. Atlety rozdělte ve dvě skupiny: 1. vytrvalce, 2. sprintery, skokany a vrha-
če. V zimě pak po krátkém, asi 3 měsíčním odpočinku, do práce v tělocvičně.

Pro příští rok chystá se mistrovství Čs. Orla v lehké atletice (koncem června neb za-
čátkem července), jimž budou předcházet závody župní, které budou uspořádány ve  
všech župách v jednu neděli, abychom tak měli obraz o síle žup před mistrovstvími.  
Na podzim se chystají utkání mezižupní a utkání Čechy – Morava, k němuž dojde asi  
v polovině září. Definitivní termín a místo bude stanoveno co nejdříve. Mají se tedy  
naši atleti nač těšit.“

vvvvv
 (Článek, pro svoji rozsáhlost, byl podstatně krácen a byly z něj vybrány především 

úspěchy členů družstva župy sv. Metoděje).
vvvvv

OREL, číslo 8., rok 1933
„V. okrsek orelské župy sv. Metoděje konal 2. dubna v Novém Městě na Moravě vý-

roční konferenci. Po přečtení a schválení protokolu min. konference podány zprávy  
funkcionářů:  jednatelská  (br.  Linhart).  Ze  zprávy  patrna intensivní  činnost:  výzva  
k práci  v jednotách v oboru organizačním i osvětovém.  V obsáhlé zprávě náčelníka  
zhodnocena činnost v uplynulém roce a předložen návrh pracovního plánu pro příští  
rok po stránce technické. Po debatě zprávy schváleny – předsednictvu uloženo absolu-
torium. Provedena volba okrskového předsednictva,  zvoleni  vesměs staří osvědčení  
funkcionáři. Starostou br. dp. Vojtěch Marzy (Nové Město n. M.). Provedena volba 
předsednictva cvičitelského sboru. Dány přesné dispozice pro letní činnost po stránce  
technické, zejména pro přípravu veř. cvičení. Příspěvek jednot ponechán při loňském 
výměru. Zástupcem v Župní radě stanoven opět br. náčelník. Jednáno o letní činnosti.  
Veřejné cvičení pořádá Jednota Nové Město n. M. 5. července.“

vvvvv
OREL, číslo 9., rok 1933
„SJEZDYŽUP
Župa sv. Metoděje konala sjezd 23. dubna v Bystřici n. P. Zahájil jej br. žup. sta-

rosta P.V. Marzy proslovem, v němž pochválil činnost po stránce tělovýchovy, avšak  
důrazně  připomenul  nedostatky  organizační.  Příčinu  nedostatku  vidí  v nedostatku 
čtení orelského tisku. Nemůže být činovník tím pravým a uvědomělým pracovníkem,  
nečte-li  svůj  organizační list.  Po vzpomínce na zesnulé sestry a bratry přikročeno  
k vlastnímu jednání.  Ze zprávy jednatelské nejzajímavějším je  porovnání  vzrůstu a 
poklesu jednotlivých jednot.
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Jen některé, zvláště nápadné příklady: (Prvá číslice značí pořadí jednoty podle po-
čtu příslušníků letos, druhá stav vloni. Deblín, letos pořadí 5., loni 27. – vzor.)Strážek  
6.-17.,  Rožná  10.-22.,  Nová  Ves15.-20.,  poklesly  hlavně  Jimramov12.-9.,Žďárec  
20.-14., Město Žďár 19.-10.,  D. Loučky letos pořadí 23.,  loni  6.!  Přírůstek žactva  
+130, členstva cvič. +21, zbytek dorost – 12,necvič. – 16. Celkový přírůstek + 123  
příslušníků. Celkový počet všeho členstva je tedy 2 548. V debatě navrhuje br. Mašek  
z Deblína, aby byl ústředí tlumočen návrh úpravy žákovských příspěvků ve formu pau-
šál. placení příspěvků. Tím by byla podle jeho názoru zlehčena práce matrikářů vzhle-
dem k tomu, že žactvo je element nestálý a hlavně, uváděn přesný stav. – Zpráva vzdě-
lavatele vykazuje rovněž potěšitelný vzrůst činnosti. Jedinou bolestí je opět tisk. Župa 
o 2 500 příslušníků odebírá jen 171 výtisků ORLA a 384 čísel Květů mládí!Primát  
v odebírání časopisu OREL má jednota Rozsochy (25), Květů Mládí Vev. Bitýška (60).  
Příští  rok  budiž  zvýšena  činnost  náboženská.  Pokladník  br.  Oharek  stěžuje  si  na  
liknavé  placení  dluhujících  jednot.  Potěšitelná  je  činnost  tělovýchovná  v minulém 
roce. Župa vybojovala titul mistrovství v lehké atletice a získala tím Šrámkův putovní  
stříbrný věnec. Vytvořeno 5 nových rekordů bratřími z naší župy: Kunc, Slanička, Za-
jíček, Kosour a Malášek. Jsou našimi nejlepšími borci. Zájezdu do Vídně zúčastnilo se  
90 členů. V boji o mistrovství ve hrách v Praze obsadily Rozsochy 3. místo. Stanoven  
program činnosti pro příští rok a budeme o něm postupně referovat. Prozatím ozna-
mujeme veřejné cvičení v Novém Městě n. M. 5. července a ve Strážku 15. června. Let-
ní běh cvič. školy bude letos v Rozsochách a sice od 15. do 17. srpna. Otázka župního  
sletu není dosud jasně vyřešena.  Ve volbách zvolen starostou dp. P.V. Marzy z N.  
Města n. M., místostarostou Dobišar J. z Čebína, jednatelem K. Linhart z Nového  
Města n. M., pokladníkem Oharek z Tišnova, matrikářem Marek F. z Rozsoch, příse-
dícími Hrubeš z Rozsoch, Malášek Jan a Slouková M. z Čebína, revizory br. Vít a  
Halasa. Župním zpravodajem Zelený z Rozsoch. Náčelníci Mašek z Deblína, Koktavá 
A. z Bystřice nad Pernštejnem, místo náčel. Novotný z N. Města n. M., Tomanová z  
Rozsoch, ved. dorostu Mazour z Jilmového, Drabíková z Čebína. Ved. žactva Juračka  
z Rozsoch, Menšíková z N. Vsi. Ved. her Malášek Jan z Čebína, lehké atletiky Slanič-
ka z Lipůvky a lyžařů Zajíček F. z N. Města n. M. Zástupcem do ústředí jmenován br.  
Marzy. Schválen zákaz prodávání tzv. cihel při podnicích jiných než domácí jednoty.  
Návrhy činovníků pro schůze musí býti dříve předloženy místní radě ke schválení. De-
legáti župy neplatí nikde vstupné. Zelený

vvvvv
Vynikající župní sportovní úspěchy není třeba komentovat, zhodnotili si je sami na 

župním sjezdu. Kučerová M.

Pozvánka na zářijový turistický výlet
Uskuteční  orelská  jednota  Bystřice  n.  P.  v sobotu  13.  9.  2008.  Trasa,  volným 

krokem, tentokrát povede z vlakové zastávky ve Štěpánovicích přes Veselí, Veselský 
chlum, Ochoz u Tišnova, Křeptov, Křížovice do Nedvědice. Sraz účastníků je na vla-
kové zastávce v 7,30 hod.
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