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Tradiční čebínská Neckyáda
Letošní čebínská neckyáda měla podle 

původního plánu proběhnout v sobotu 16. 
srpna 2008. Počasí  však ukázalo odvrá-
cenou tvář a téměř celý den propršel. Po-
řadatelé stáli před rozhodnutím, zda akci 
posunout o den, či celý týden.

Nakonec se ukázala první možnost jako 
relativně dobrá, neboť nejen že nepršelo, 
ale i  místy z pod mraků vykouklo teplé 
slunce. Necky se tudíž proháněly po mís-
tním koupališti v neděli 17. srpna. Bohu-
žel  již  nemohla  k  dobré  náladě  přispět 
bluegrassová kapela CVYKR, a tak jsme 
se museli spokojit s hudbou reprodukova-
nou. 

Začátek byl spojen s malou nervozitou, 
jak  na  změnu  termínu  zareagují  místní 
lidé. V 15,00 hodin však, kdy se chystala 
první  plavba,  byla  v  místě  konání  již 
uspokojivá návštěvnost.

Jako první a zároveň jediná posádka v 
kategorii  do 11 let, si  pro vítězství  přes 
půl koupaliště tam a zpět, dojeli Michal a 

Kristýna Habánovi (6:07 min). 
V kategorii mládežnické, od 12 do 17 

let, zvítězili ostřílení hoši Pavel Halouzka 
a Marek Ostřížek (3:28 min). Zdolali nej-
rychleji  trať za předepsaných podmínek: 
směrem  tam  jeden  z  posádky  překročí 
provaz, na druhé straně se dotkne rukou 
betonové stěny a cestou zpět přelézá pře-
kážku druhý z posádky. 

Zatímco v mladších kategoriích se sou-
těžilo ve dvojicích, u dospělých byla le-
tos  novinkou plavba  jednotlivců,  a  to  s 
následujícím  „vylepšením“:  nebohý  ú-
častník obdržel na startu spolu s pádlem i 
nafukovací  plážový míč, se kterým uhá-
něl k protější stěně bazénu, aby se pak za 
pomoci (ba mnohdy negativní) čerstvého 
větříku snažil tento míč umístit do kruho-
vé obruče nad hlavou.

Jelikož míč musel v cíli také vrátit, str-
hl  se  často  boj  s  větrem,  který  míč  po 
hodu  na  obruč  unášel  do  stran  od  pla-
vidla. A tak, při plavbě posledních dvou 
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soutěžících, mohli diváci shlédnout i jedi-
ného se potopivšího nešťastníka. Právem 
si svým skvělým výkonem hlavní cenu v 
podobě sudu piva odnesl přespolní  Voj-
těch Pestr (3:32 min). 

Myslím,  že i  přes  rozmary  počasí,  se 
díky  píli  organizátorů  akce  vydařila  a 
snad se i za rok závod v pašíkových nec-
kách opět uskuteční.

Bohuslav Husák, ředitel závodu
Tabulka výsledků 
Kategorie 0-11 let
1. Habánová Krist., Habán Milan (6:07) 
Kategorie 12-17 let 
1. Ostřížek Marek, Halouzka Pavel (3:28) 

2. Vybíralová L., Pavla Šebestová (4:15) 
3. Sadilová Markéta, Šiblová Petra (4:37) 
4. Skřišovský R., Švábenský Petr (5:05) 
Kategorie 18-100 let 
1. Pestr Vojta (3:32) 
2. Vojanec Jaroslav (3:53) 
3. Husák Bohuslav st. (4:44) 
4. Coufalí Michal (4:46) 
5. Sychra Olda (5:03) 
6. Kříž Jan (5:20) 
7. Husák Bohuslav ml. (5:21) 
8. Kovařík Daniel (5:55) 
9. Kulíková Markéta (6:02) 
10. Kříž Tomáš (6:05) 
11. Volf Tomáš (6:22) 
12. Kovařík Rudolf (utopil necky)

 

Pěší pouť na Velehrad
Letos, v pořadí již 8. pěší pouť na Ve-

lehrad, se uskutečnila v měsíci srpnu a to 
v  týdnu  od  neděle  17.  do  soboty  23. 
Hlavním  úmyslem  pouti  bylo  přinést 
oběť  za  návrat  našeho  národa  k  víře  v 
trojjediného Boha.

Jako každoročně, tak i letos, byl spolu-
organizátorem poutě také župní duchovní 
rádce jáhen Ladislav Kinc.  Únavná,  na-
máhavá,  ale  za  to  velkými  milostmi  je 
provázená tato téměř 130 kilometrová pě-
ší  pouť. Přesně poloviny,  tedy již  čtyři-
krát se poutě zúčastnili také někteří čle-
nové bystřické  orelské jednoty.  Jsou to, 
starosta  jednoty Karel  Smejkal  a členky 
Alena Šillerová a Ludmila Boháčová.

O jednu pouť méně má v nohou Roma-
na  Maršálková  se  svou  jedenáctiletou 
dcerou  Karlou.  My,  kteří  jsme doposud 
nenašli odvahu se pouti zúčastnit, nebo ti, 
kteří se nemohou zapojit z jakéhokoli dů-
vodu,  byť  i  jen  části  poutě,  vzdáváme 
velký obdiv více jak třem stovkám pout-
níků, kteří se každoročně takto v měsíci 
srpnu, z několika směrů republiky, schá-
zejí pěšky na Velehradě.

Věříme tomu, že i přes velkou únavu, 
sebezápor,  krizi  a  bolest,  které  během 
pouti  nikoho neminou a  kdy jim novou 
sílu do dalších kilometrů dodává modlit-
ba a poutní písně, poutníky v cíli naplní 
krásný a nepopsatelný pocit z vykonané 
oběti,  kterou  navzdory  všem  nepříjem-
nostem dokázali i tentokrát přinést až do 
stanoveného cíle.

Se zajímavými zážitky a postřehy pout-
níků a samotnou atmosférou celé poutě se 
můžete  seznámit  v  článcích,  které  jsou 
uveřejňovány na pokračování ve zpravo-
daji Nový Jeruzalém.

Kučerová M., Bystřice nad Perštejnem
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Turnaj KDU-ČSL v malé kopané mladších žáků
O pohár předsedy křesťanských demo-

kratů  okresu  Žďár  nad  Sázavou  se  dne 
27.  června  2008 uskutečnil  v  Písečném 
fotbalový turnaj v malé kopané žáků do 
12 let. I letos se tohoto turnaje zúčastnil 
fotbalový oddíl žáků bystřické jednoty a 

ani tentokrát neodešel s prázdnou. Mladí 
fotbalisté se po skončeném zápase s chutí 
podělili mezi sebou o sladkou odměnu za 
pěkné třetí místo. Turnaj jim bude připo-
mínat i získaný diplom za toto umístění.

Kučerová M.
 

Orelská pouť na  Hostýn
Jako téměř každý rok se skupinka pořa-

datelů z Nového Města na Moravě vydala 
spolu s dalšími pěti tisíci poutníky na nej-
větší  orelskou  akci  roku  –  pouť  na  Sv. 
Hostýn.

Letošní ročník proběhl 24. srpna, avšak 
už od pátku jste se na tomto poutním mís-
tě mohli potkat s účastníky orelského se-
tkání  mládeže.  Na  sobotním  programu 
byla,  jako každý rok,  soutěž  v běhu do 
vrchu, v jejímž organizování se angažo-
vali zvláště naši pořadatelé.

Večerní  křížová  cesta  a  zpívání  na 
schodech bylo bohužel, narušeno deštěm 
a tak si všichni museli počkat do dalšího 
východu slunce, aby se mohli zapojit do 
společného programu.

Vrcholem  neděle,  hlavního  poutního 
dne, byla mše svatá, jejímž hlavním cele-
brantem  byl  Mons.  Jan  Graubner,  olo-
moucký arcibiskup a duchovní rádce Or-
la. V poledne se konalo orelské shromáž-
dění, kde vystoupili  představitelé Orla a 
prezentovali jeho činnost. Celá pouť byla 
zakončena křížovou cestou.

SiMMaS,  Nové Město na Moravě

Směr Štěpánovice – Nedvědice

To jsou jen ve zkratce - výchozí a cí-
lová místa turistické vycházky členů tu-
ristického  oddílu  bystřické  orelské  jed-
noty,  doplněného  o  některé  účastníky  z 
řad veřejnosti. Skupinka turistů se za pří-
znivého počasí  vydala v sobotu dne 13. 
září  2008 do  kopců  malebné  Vysočiny. 

Pěší trasa vedla z již zmíněných Štěpáno-
vic přes Veselí, Veselský chlum, Ochoz u 
Tišnova, Křeptov, Křížovce, Skorotice do 
Nedvědice.  V  Křížovicích  využili  mož-
nosti  malého  občerstvení  v  příjemném 
ateliéru  známého  sochaře  Zdeňka  Ma-
cháčka a jeho ženy a to v galerii „Z Ru-
ky“ a současně si prohlédli i tam vystavo-
vaná  díla.  Cesta  do  Nedvědice  byla  již 
cestou  směřující  dolů  do  údolí  řeky 
Svratky.  Příjemný  odpočinek  na  závěr 
cesty,  po pozdějším obědě, jim poskytlo 
nedvědické vlakové nádraží, jak je mož-
no vidět z následujícího snímku.

Kučerová M.
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Župní liga 2008 – vyhodnocení
Župní  liga  ve stolním tenisu družstev 

má za sebou druhý ročník. I v tomto roč-
níku se do soutěže zapojily 4 orelské jed-
noty – Orel Dolní a Horní Loučky, Orel 
Bystřice n.P., Orel Nové Město na Mora-
vě a Orel Jimramov.

Druhý ročník se hrál dvoukolově každý 
s každým. Vítězství obhájila jednota Orel 
Dolní a Horní Loučky, která se prezento-
vala  širokým  kádrem  hráčů  na  dobré 
úrovni.  Druhé  místo vybojovala  jednota 
Orel  Bystřice  n.P.,  která byla vítězi  vy-

rovnaným soupeřem. Třetí místo získala 
jednota Orel Nové Město na Moravě, kte-
rá především těžila z výborných výsledků 
J.  Pustiny.  Orel  Nové  Město  n.  M.  do 
soutěže  zapojil  dva  mladé  ambiciózní 
hráče,  kteří  se  významně  zlepšují.  Na 
čtvrtém místě i v druhém ročníku skonči-
la jednota Orel Jimramov, která své druž-
stvo posílila o jednoho nového Orla a by-
la tak ve většině utkání již vyrovnanějším 
partnerem.

Ing. P. Šikula
Celkové výsledky a konečné pořadí:

D. Loučky N. Město Bystřice Jimramov Body Skóre

Dolní a Horní 
Loučky

10 : 8
5 : 13

12 : 6
10 : 8

11 : 7
13 : 5

10 61 : 47

Nové Město 
na Moravě

8 : 10
13 : 5

5 : 13
8 : 10

10 : 8
11 : 7

6 55 : 53

Bystřice nad 
Pernštejnem

6 : 12
8 : 10

13 : 5
10 : 8

13 : 5
17 : 1

8 67 : 41

Orel 
Jimramov

7 : 11
5 : 13

8 : 10
7 : 11

5 : 13
1 : 17

0 33 : 75

1. Orel Dolní a Horní Loučky 6 5 0 1 61 : 47 10
2. Orel Bystřice n. P. 6 4 0 2 67 : 41 8
3. Orel Nové Město n. M. 6 3 0 3 55 : 53 6
4. Orel Jimramov 6 0 0 6 33 : 75 0

Amatérská florbalová liga 2008 / 2009
(14. září 2008)
Ten čas letí... Před pár dny jsme ukon-

čili  sezónu 07/08 a je  tu  další,  naše  již 
čtvrtá v AFL. I když jsme loni předvedli 
náš nejlepší výkon,  tak postup jsme ne-
čekali. Jenže osud tomu chtěl a odstoupi-
lo dost týmů z lepších lig a to nás dostalo 
až  do  3.A  ligy,  což  je  liga  na  stejné 
úrovni jako 3.B, kde je většina z našich 
loňských soupeřů z horní části tabulky. S 
námi  v  lize  je  pouze  starý  známý Orel 

Moravský  Krumlov.  Další  týmy  před-
stavím  postupně  podle  zkušeností  ze 
společných zápasů... 

A jak jsme se tedy ukázali? Vše začalo 
obrovskými  problémy  se  sestavou.  Do 
brány nemohl Milan, ale letos již máme 
stabilního druhého gólmana Kubu, tudíž 
zde nakonec problém nebyl.  I  útok měl 
být relativně v pořádku. Jel jsem já, Čuhy 
a Pepa Kuchta. Původně měl jet i Dave, 
jenže na poslední chvíli někam odcesto-
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val. Hlavní problém byla obrana. José si 
nenašel čas v nabitém školním roce, Kaš-
ty odjel na dovolenou, Vítek si pochrou-
mal vazy v noze a lidi, jako Lukáš nebo 
Vlči,  tentokrát  nejeli.  Kdo  nám  tedy 
zbyl? Zkoušeli jsme hodně lidí na hosto-
vání, ale ze 4 oslovených týmů nám nik-
do nevyšel vstříc. Nakonec jsme vzali Pe-
pu Dvořáka, který doposud hrál pouze re-
kreační  florbal,  Matěje  Janebu, naši  no-
vou posilu z Křídel a Čechyho, pouze 14-
ti letého mladíka...

S touto okleštěnou sestavou jsme vyra-
zili  zkusit  spíše  štěstí  a  naší  bojovností 
získat  i  nějaké  body.  První  zápas  jsme 
odehráli  s  Krumlovem.  Po  5  minutách 
jsem vstřelil vedoucí gól a vše vypadalo 
dobře. Bohužel ke konci poločasu soupeři 
zahráli  skvělou standartku a od té doby 
byli lepším týmem. Porazili nás 3:1, ale i 
výsledek 2:2 byl velice blízko, škoda. 

Druhý  zápas  jsme  předváděli  proti 
Cavaspiders Vavřinec, náš druhý nejlepší 
výkon dne. Vedli jsme 1:0 a 2:1 po krás-
ném gólu ze standartky, kterou jsme za-
hráli po oddechovém čase. Skvěle zvole-
ném. Jenže... 2 minuty před koncem byl 
vyloučen  Matěj  a  ihned  po  rozehrávce 
jsme dostali trapný gól. Míček se odrazil 
asi  3x než  přeskočil  Kubu do brány.  A 
než jsme se dostali z šoku, dostali jsme z 
nenápadné střely další gól a už jsme ne-
měli čas a asi ani sílu na zvrat... Pepa D. 
zápas okomentoval slovy: „Tak teď jsme 
viděli, jak se dá prohrát vyhraný zápas...”

Poslední zápas s Hattrick Brno přinesl 
nejjasnější výsledek 1:5, ale mohlo to být 
mnohem  vyrovnanější,  nebýt  opět  naší 
nepřesné střelby. 4 tyčky nejsou 4 góly... 
Soupeř si vyhrát  zasloužil, ale mohlo to 
být mnohem mírnějším rozdílem.

Ve  čtvrtfinále  jsme  předvedli  proti 
A.C.A.B Brno náš nejlepší florbal, ale na 
výhru to  opět  nestačilo.  Soupeř  se brzo 
dostal do vedení, my se stále snažili, ale 
do poslední  minuty nebylo  nic  jasného. 
Stále  jsme bojovali  jako  lvi  a  ke konci 
jsme mohli srovnat na 3:3 a jít na nájez-
dy... Jenže došlo ke špatnému výhozu od 
brány  a  střela  do  prázdné  brány  byla 
lahůdkou...

Jak tedy zhodnotit 1. turnaj? Máme 1 
bod... To je bída. S touto sestavou jsme 
však nemohli čekat nic lepšího, 3 body ty 
bychom  si  byli  zasloužili.  Trpěli  jsme 
hlavně nepřesnou střelbou a nesehraností. 
Celkový dojem ze soupeřů je takový, že 
pokud  nedojde  k  nějakému  rapidnímu 
zlepšení, tak je celá liga velmi hratelná a 
pokud nebudeme mít takové problémy se 
sestavou jako dnes, tak můžeme pomýšlet 
na boje uprostřed tabulky,  nebo alespoň 
opět boj o 5. místo... Uvidíme, jak se to 
vše vyvine.  Po prvním turnaji  ztrácíme, 
ale příště to může být už mnohem růžo-
vější.

Průbežné kanadské bodování v týmu : 
1. T. Mrázek 6 bodů (4+2), 2. J. Čuhel 3 
body (1+2), 3. J. Kuchta 2 body (1+1)... 

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.
 

Cestou, necestou
se doslovně vydali na pouť na Vranov, 

v neděli 5. října 2008, poutníci z bystřic-
ké orelské jednoty. Letošní, nejpočetnější 
skupinka turistů, doplněná i o nečleny or-
ganizace, si to vyjela tentokrát vlakem až 
do Blanska a odtud se vydala na poutní 
místo Vranov u Brna. Z Adamova to ten-

tokrát  nešlo,  neboť zde rychlík  nezasta-
voval a tak je čekala cesta o něco delší. 
Kopcovitý terén se místy svažoval prudce 
do údolí,  aby se v  zápětí  před turisty a 
poutníky  v  jedné  osobě,  objevil  zase 
prudký kopec směrem nahoru. Ale vždyť 
každá  pouť  má  sebou  nést  nějakou  tu 
oběť. O to větší radost je naplnila při do-
sažení cíle. Účastí na bohoslužbě v koste-
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le se zbavili i té poslední únavy. Po ob-
čerstvení na hřejivém sluníčku se vydali 
přes Babí lom do České. Za krásného a 
jasného počasí se jim z rozhledny na Ba-
bím lomu naskytl nádherný pohled až do 
vzdálených  oblastí.  Jaká  pohoda  mezi 
poutníky panovala,  nejenom ve chvílích 
odpočinku, to dokumentují pořízené foto-
grafie. 

Tímto výletem skončila letošní turistic-

ká  sezóna tohoto oddílu.  Byla  naplněna 
opět velmi zajímavými a přitažlivými vy-
cházkami do blízkého i vzdáleného okolí. 
Těšíme se již nyní, až se zima překulí a 
vysvitne jarní sluníčko, abychom se moh-
li vydat opět za dalšími krásami a zajíma-
vostmi naší přírody, objevovat neznámá a 
nenavštívená místa a vychutnat si je plný-
mi doušky.

Kučerová M.

II. turnaj Amatérské florbalové ligy v Brně
Černá série na nájezdy trvá...
...a  za  všechno může Pavel  Peňáz!  A 

víte  proč?  Protože  pokud  by  dovezl 
správnou sadu dresů, tak bychom určitě 
uspěli mnohem lépe. Číslo na dresu může 
totiž ovlivnit výkon hráčů velkou měrou. 

A jak to tedy proběhlo? Základní sku-
pinu jsme započali výhrou 4:3 nad Soko-
lem  Syrovice.  Zápas  by  se  dal  nazvat 
„Proč  hrát  kolektivně,  když  to  Kašty 
zvládne sám?” Martin totiž nastřílel hatt-
rick a to pokaždé bez asistence. Bohužel, 
i u obdržených gólů měl určitou míru za-
vinění, takže jen dobře, že jsem nahrál na 
vítězný gól Davidovi. 

Další dva zápasy vypadaly z naší strany 
velmi  nemotorně,  nebyl  zde  vidět  příliš 
systém a z těch mála šancí jsme žádnou 
neproměnili. To vše vedlo k tomu, že po 
základní skupině jsme skončili na 3.místě 
se dvěma body a do čtvrtfinále jsme šli s 

pocitem,  že  nemáme  co  ztratit.  Soupeř 
byl již známý Hattrick Brno. 

Po špatných výkonech ve skupině jsme 
si vyjasnili hodně věcí a začali hrát více 
systematicky.  Soupeře  jsme  celou  dobu 
přehrávali a do šancí se dostávali jen po 
dlouhých  výhozech  přes  střed  pole.  Za 
stavu 3:2 jsme vstřelili pojišťující gól do 
prázdné brány a mohli slavit postup. 

V semifinále nás čekal relativně slabší 
soupeř  v  podobě Cavaspiders  Vavřinec, 
kteří  překvapivě  vyřadili  Orel  Ivančice, 
vítěze  naší  skupiny.  Do  zápasu  jsme 
vstoupili dobrou hrou a ze soupeřů byly 
cítit  určité  obavy.  Většinu  utkání  jsme 
vedli, ale nakonec zápas dospěl, po remí-
ze 2:2, k nájezdům. Jako první jsem jel já 
a  konečně  se v nájezdech  trefil.  Soupeř 
ovšem také proměnil. Poté byla řada na 
Čuhym,  který  bohužel  trefil  gólmana. 
Soupeř také nedal. Kašty nás opět posu-
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nul  do  vedeni  po  krásné  střele  k  tyči. 
Soupeř,  bohužel  opět  srovnal.  Poslední 
jel  Lukáš,  gólmana  již  obelstil,  ale  ne-
trefil z úhlu bránu. Soupeř v následujícím 
nájezdu rozhodl o postupu. 4 nájezdy v 
historii AFL a opět jsme je nezvládli.

V  boji  o  3.  místo  jsme  narazili  na 
A.C.A.B Brno. Většinu utkání jsme hráli 
velmi pěkný florbal a vypracovali si ve-
dení 4:2. Jenže, od té doby jsme se více 
zatáhli a nakonec to i  díky několika ne-
důslednostem  opět  dospělo  k  samostat-
ným nájezdům. Ty jsme jeli  ve stejném 
složení, jen Pepa vystřídal Lukáše. Bohu-
žel, gól vstřelil pouze Čuhy, což zname-
nalo prohru 1:2 na nájezdy. To je již po-
páté, co jsme prohráli...

Máme  5  bodů.  Musíme  to  brát  jako 
zlepšení oproti prvnímu turnaji a do příš-
tě se zlepšit ještě více. V hlavě mám vy-
myšlené, na co je potřeba se zaměřit.

Celá liga se zdá letos relativně vyrov-
naná a my můžeme dovést 1 i 14 bodů. 
Záleží jen na nás, zda se dokážeme zlep-
šit  více  než  soupeři.  Doufám,  že  příště 
budeme opět v nejlepší čtyřce a posune-
me se v tabulce vzhůru. 

Kanadské bodování po 2. turnaji:
Mrázek  Tomáš  12  (6  +  6),  Kaštánek 

Martin 5 (4 + 1), Čuhel Jakub 4 (2 + 2), 
Krejčí David 3 (3 + 0), Německý Lukáš 3 
(2 + 1), Kuchta Josef 1 (1 + 0).

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

Žákovská florbalová liga zahájena
Prvním  turnajem,  konaném  v  sobotu 

30. října 2008 v Mohelnici, byla zahájena 
západní  divize  Orelské  florbalové  ligy 
starších žáků. Novoměstské orlíky čekaly 
první zápasy s Olešnicí, Žďárem a Zábře-
hem.

Premiérový zápas s Olešnicí se ale pří-
liš nepovedl a náš soupeř již od začátku 
jasně přehrával. Díky územní převaze nás 
několikrát  zavřel  na  naší  polovině  a 
dokázal  si  vytvořit  jasné  gólové  šance. 
Výsledkem byla jasná prohra 0:6.

Do dalšího zápasu nastoupili kluci proti 
nováčkovi ligy – družstvu ze Žďáru nad 
Sázavou. Již po několika minutách se po-
dařilo protrhnout střeleckou smůlu a zís-

kaná pohoda se projevila i v gólové pří-
trži,  kterou  ukončil  až  závěrečný  hvizd 
rozhodčího. Naše první derby se Žďárem 
jsme vyhráli nekompromisně 7:0.

V posledním zápase nás čekal soupeř z 
pořádající  jednoty Zábřeh.  Vzhledem ke 
kvalitám soupeře byl cíl jasný – remíza. 
Plán vydržel jen několik minut. Šance na 
srovnání přišla při naší přesilovce, ale ta 
se příliš nepovedla: obdržený gól a 2 na-
střelené  tyčky.  Zápas  tak  dospěl  k  jed-
noznačné prohře 0:7.

Další turnaj bude 23. listopadu 2008 v 
Letovicích. Projekt byl podpořen grantem 
města Nového Města na Moravě.

Vít Německý, jednota Nové Město

Střípky z historie župy – 9. pokračování
OREL, č.13., rok 1933
„Velmi pěknou přehlídkou běžců na dlouhé trati byl přespolní běh, uspořádaný jed-

notou čebínskou na trati dlouhé 3 300m pro členy a asi 1 000m pro dorost. Na start  
přišlo 14 členů a 4 dorostenci. Trať byla velmi vhodně volená a všichni závodníci byli  
s ní spokojeni. Škoda jen, že nepřišli změřit své síly bratři z jiných žup. Dosažené výs-
ledky jsou velmi pěkné. Jako první doběhl náš mistr Hynek Kunc z Čebína, těsně sle-
dován Kosourem z Nového Města n.M. (o 1m zpět) a Jos. Trtílek z Čebína (o prsa  
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zpět). Čtvrtý doběhl Děda z Bystřice n. P. a potom teprve Hájek z Tišnova.
Z dorostenců byl první Tonda Zítka z Rozsoch, druhý Jan Tilla z Tišnova. Závodu  

mužů zúčastnili se také Sokoli a obsadili teprve páté místo. V závodu tříčlenných druž-
stev bezpečně zvítězili bratři z Čebína a získali putovní Maláškův pohár. Br. Kunc vy-
hrál pěknou cenu, věnovanou dp. farářem K. Keprdou z Čebína a B. Kosour zlatou 
plaketu, kterou věnoval starosta jednoty Čsl. Orla Čebín br. Ed. Antonín. Běh tento  
bude uspořádán každoročně první neděli v červnu. Děkujeme všem bratřím závodní-
kům za start a přáli bychom si, aby příště jich bylo nejméně dvakrát tolik.“ J.M.

vvvvv
OREL, č. 17.-18., rok 1933
Zde byl pouze snímek, na němž: 
Starosta jednoty v Novém Městě na Moravě br. V. Marzy vítá br. starostu Čsl. Orla  

dra. J. Šrámka na veřejném cvičení jednoty.
(Text k této akci nebyl nalezen.)

vvvvv
 „V. atletická mistrovství Československého Orla.
Napínavý boj jedenácti žup o prvenství v lehké atletice. Hrstka, Kubíček, Kosour a 

Michelka – hrdinové mistrovství. – Pět nových rekordů. - 88 závodníků na startu. -
Šilingrova župa získává mistrovskou vlajku. – Zdařilý nápor Prahy. – Sušilova župa 

získává Šrámkův stříbrný věnec.
Letošní (již pátá) mistrovství Čs. Orla v lehké atletice mužů na závodní dráze Mor.  

Slavie v Brně-Pisárkách ukázala další vzestup orelské atletiky. V sobotu 2. září 1933 
ve 4. hod odpoledne začal pořad boje o mistrovské tituly a pokračoval i v neděli. Ani 
tentokrát nechyběli zástupci župy Metodějovy. Mistry se stali v jednotlivých disciplí-
nách velmi zdatní borci. Potěšitelný je také fakt, že za nimi je vždy skupina velmi vy-
rovnaných atletů, kteří mohou brzo vyrovnat náskok mistrů. 

Rozsáhlý článek, popisující průběh závodů, byl zkrácen a soustředěn do vý-
sledné tabulky výsledků mistrovství s umístěním na prvních čtyřech místech:

100m:  nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod nebyl  
obsazen

200m: 3. místo Malášek -  Čebín, župa  Metodějova
400m: 2. místo Slanička – Čebín, 3. místo Macháček – Deblín, oba župa Metodějova
800m: 2. místo Kosour Boh. -  N. Město n. M., župa Metodějova
1500m: 1. místo Kosour (rekordní čas) – N. Město n.M., 4. místo Novotný M. – Rozso-

chy,  oba župa Metodějova
3000m: 1. místo Kosour (rekordní čas) - N. Město n.M., 4. místo Kunc – Čebín, oba  

župa Metodějova
200m překážek: 1. místo Malášek – Čebín, župa Metodějova
štafeta 4x100m: 2. místo župa Metodějova
skok vysoký: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod  

nebyl obsazen
skok daleký: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod  

nebyl obsazen
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skok o tyči: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod ne-
byl obsazen

trojskok: 4. místo Malášek - Čebín
vrh koulí: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod ne-

byl obsazen
hod diskem: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod  

nebyl obsazen
hod oštěpem: nikdo z župy Metodějovy se neumístil na předních místech, nebo závod  

nebyl obsazen
 

Konečné pořadí žup v závodě o prvenství v tělesné výchově:
1. župa Sušilova 56 bodů (získává Šrámkův putovní věnec pro rok 1933) 
2. župa Sedlákova 45 bodů (získává putovní cenu br. místostarosty Čs. Orla  

Poláka) 
3. župa Šrámkova 44 body 
4. župa Šilingrova 37 bodů 
5. župa Kosmákova 34 body 
6. župa Pospíšilova 31 bod 
7. župa sv. Metoděje 31 bod 
8. župa Kadlčákova 12 bodů 
9. župa Klapilova 9 bodů 
10. župa Bauerova 8 bodů 
11. župa Velehradská 4 body (1 třetí a 2 čtvrtá místa)
12. župa Urbanova 4 body (čtvrté místo ve hrách)
13. župa Krekova 2 body

 
Umístění žup v mistrovství:

1. župa Šilingrova 37 bodů 
2. župa Sušilova 35 bodů 
3. župa župa Pospíšilova 31 bod (čtyři prvá místa) 
4. župa župa Metodějova 31 bodů (tři prvá místa) 
5. župa Sedlákova 16 bodů 
6. župa Klapilova  7 bodů 
7. župa Velehradská 4 body 
8. župa Krekova 2 body (jedno třetí místo) 
9. župa Šrámkova 2 body (dvě čtvrtá místa) 

bez bodů jsou župy Kadlčákova a Severomoravská
Důstojným závěrem letošní atletické sezony bude orelský atletický mítink, pořádaný  

župou Šilingrovou v Hodoníně ve dnech 7. a 8. října 1933 v rámci oslav Šilingrových.  
Zatím je zaručena účast nejlepších atletů z celé Moravy a očekáváme, že na hodonín-
ské půdě bude postaven nejeden orelský rekord.  Mítinku se slíbily  zúčastnit  svými  
mužstvy župy: Sušilova, Sedlákova, Metodějova, Klapilova, a samozřejmě, pořadatel-
ská župa, Šilingrova. Bude to vskutku boj vyrovnaných mužstev.
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vvvvv
Zajímavost (jen z pohledu dnešní doby):
Cvičební úbor Orlic
Rozhodnutím Ústřední rady Čsl. Orla minulého roku bylo zakázáno, aby Orlice uží-

valy  při  cvičení  kalhotového  cvičebního  úboru  na  hřištích,  při  závodech  i  v  
uzavřených  tělocvičnách.  Tohoto  rozhodnutí  se  v  některých  jednotách,  hlavně  v 
městech, nedbá. Působí to nepříznivě na starší členstvo. Mezi ním i mezi ostatním ka-
tol. lidem se šíří názor, že Orel přestává býti katol. spolkem, že se již mnoho neliší od  
Sokola. Je tedy třeba, aby sestry v zájmu své orelské cti se dle rozhodnutí Ústřední  
rady Čs. Orla řídily a kalhotového cvičebního úboru neužívaly. V sukňovém cvič. úbo-
ru lze cvičit všechny druhy i moderní tělesné výchovy.“

vvvvv
V příštím čísle Zpravodaje se podíváme do historie orelského lyžařského sportu a 

především na úspěchy závodníků z župy Metodějovy, které díky členům novoměstské 
jednoty, byly v tomto sportovním odvětví v roce 1934 opět vynikající.

Kučerová M.
 Orel – Metodějova župa 

 Vás všechny srdečně zve na

 Adventní duchovní obnovu
 v sobotu 13. prosince 2008 v Rozsochách

 Vedenou jáhnem Ladislavem Kincem, duchovním rádcem Orla - Metodějovy župy

 Téma: Sv. Pavel:
 „....Běžím k cíli, abych získal nebeskou odměnu…“

Program:
7,30 sv. růženec - kostel sv. Bartoloměje 
8,00 mše svatá
8,45 příprava k přijetí svátosti smíření
9,15 svátost smíření (P. Antonín Sporer a P. Pavel Römer)

adorace
10,15 1. přednáška (Písmo svaté si vezměte sebou) 
11,15 2. přednáška
12,00 Anděl Páně, občerstvení 
13,30 3. přednáška, beseda 
15,00 Zakončení a svátostné požehnání - kostel sv. Bartoloměje 

 Přijměte naše srdečné pozvání k prožití dne, který naplníme modlitbou, 
 rozjímáním o životě a díle sv. Pavla, vzděláváním se ve víře a slavením svátostí.
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Oznámení, pozvánky
Pozvánka na poutní zájezd do Koclířova v sobotu 6. prosince 2008. Přihlášky se bu-
dou přijímat v prodejně Textilní galanterie (tel. 566 552 201) v Bystřici n. P. od 18. 
listopadu. Zde budou k dispozici i podrobné informace.
Předběžný plán akcí ústřední TVR na rok 2009

17.01.2009 běh Moutnice
14.02.2009 fotbal mladší žáci Vnorovy
21.02.2009 fotbal přípravka Brno
21.02.2009 lyžování Domanín
07.03.2009 fotbal st. žáci Žďár nad Sázavou
04.04.2009 plavání Kuřim
04.04.2009 volejbal ženy Podolí u Brna
18.04.2009 stolní tenis Polná
18.04.2009 volejbal muži Podolí u Brna
25.04.2009 volejbal kadetky Letohrad
23.05.2009 běh Olešnice
8-9.08.2009 beach volejbal M+Ž Brno
21.08.2009 Den sportu Kroměříž
26.09.2009 nohejbal senioři Vyškov
26.09.2009 běh Česká Třebová
21.11.2009 kuželky Vracov

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


