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Ohlédnutí za činností turistického oddílu
V roce 2008 vznikl, pod krásným doj-

mem ze společného výletu, s bystřickou a 
rozsošskou jednotou v září 2007 přes Ba-
bí lom na Vranov, vedeného br. K. Smej-
kalem, také v jednotě Orel Žďár nad Sá-
zavou  turistický  oddíl.  Během  roku  se 
nám podařilo uspořádat několik výletů do 
blízkého  i  vzdálenějšího  okolí  našeho 
bydliště a bylo to velmi pěkné a přínosné.

 Turistickou sezónu jsme zahájili v so-
botu  5.4.2008  cyklistickým  výletem  na 
rozhlednu  Rosička,  která  se  vypíná  do 
výšky 42 metrů nad stejnojmennou obcí 
poblíž Matějova. Rozhledna je charakte-
ristická  točitým schodištěm,  které  obíhá 
kovové vřeteno, na jehož konci je ve výš-
ce 24 metrů nad terénem vyhlídková plo-
šina.  Mladí  turisté,  „Tuláci“  ze  Žďáru 
nad  Sázavou  zde  pořádali  již  6.  ročník 
„Zahájení jarní turistické sezóny“. Obdr-
želi  jsme upomínkové listy,  kapesní  ka-
lendáříky  a  razítka,  načepovali  si  teplý 
čaj a po zdolání 134 schodů na vyhlídko-
vou plošinu rozhledny jsme se přes mírný 
mlžný opar pokochali kouzelným kruho-
vým  rozhledem.  Na zpáteční  cestě  přes 
Nové Veselí jsme se zastavili u základny 
ČSOP na hrázi rybníka Babín a na ohni si 

opekli párky a klobásky (mňam!). 
 Výlet, naplánovaný na sobotu 12. dub-

na, při kterém jsme chtěli obhlédnout za-
jímavé sochy Michala Olšiaka, žďárské-
ho rodáka,  vytvořené  z  betonu a ocelo-
vých armatur a umístěné do krajiny v o-
kolí Žďáru nad Sázavou, velmi ovlivnilo 
počasí. Probudili jsme se do sychravého 
sobotního rána a už cestou na místo srazu 
začalo znatelně poprchávat. Po chvíli vy-
čkávání, kdy se však zvedal stále větší a 
větší  vítr  a  déšť  sílil,  jsme se  rozhodli, 
navzdory  počasí,  vydat  se  alespoň  na 
krátký úsek naplánované trasy. „Jedenác-
tá“ měla rozhodnout. Cestou jsme se za-
stavili  „Na ranči“ v Hamrech nad Sáza-
vou na teplý čaj a grog a když jsme poz-
ději  nahlédli  do  stájí  na  koně,  spatřili 
jsme mezi  nimi  i  dvoutýdenní  hříbátko. 
Kolem  chatové  osady  „Pod  Křivákem“ 
jsme se vydali zpět do Žďáru n. S. Počasí 
se skutečně začalo s „jedenáctou“ měnit k 
lepšímu. Déšť  ustal  úplně a  sluníčko se 
snažilo ze všech sil  proniknout přes  za-
taženou oblohu a tak na opečené  párky 
nakonec taky došlo. 
Do Prahy...

V  sobotu  19.4.2008  jsme  navštívili 
hlavní město naší republiky. V rychlíku, 
který od Brna přijel na minutu přesně a 
stejně tak přesně vyjel ku Praze, jsme po-
snídali,  popovídali  si  i  pohráli  … a pár 
minut po deváté hodině jsme vystoupili v 
Praze na hlavním nádraží. Navštívili jsme 
majestátní hlavní budovu Národního mu-
zea,  která vévodí Václavskému náměstí. 
Prohlédli  jsme  si  rozsáhlé  zoologické 
sbírky  a  nechali  se  okouzlit  centrálním 
prostorem  Panteonu,  který  zaujímá 
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všechna patra průčelního traktu a je vy-
zdoben generací umělců Národního diva-
dla.  Poté jsme Václavským náměstím, s 
Myslbekovou  sochou svatého  Václava  i 
dalších patronů českého národa, sešli Na 
příkopy a  odtud  Havelskou uličkou ko-
lem Stavovského divadla a historické bu-
dovy Karlovy univerzity, slavného Karo-
lina,  na  Staroměstské  náměstí.  Přivítaly 
nás věže Týnského chrámu i chrámu sv. 
Mikuláše, socha Jana Husa, spatřili jsme 
27 křížů a symboly mečů a trnové koruny 
v  dlažbě  před  Radnicí,  kde  bylo  roku 
1621  popraveno  27  předních  účastníků 
českého  stavovského  odboje  proti  Hab-
sburkům a pak už byl čas zahledět se na 
Orloj odměřující čtyři druhy času – stře-
doevropský,  staropražský,  babylonský  a 
hvězdný. Za zvuků zvonů a zvonků okol-
ních věží se v jedenáct hodin otevřela o-
kénka  pod  stříškou  a  jeden  apoštol  za 
druhým se objevovali před našimi zraky 
za neustálého kostlivcova vyzvánění, aby 
celou podívanou vzápětí uzavřelo mocné 
kohoutí zakokrhání. Ale to už také spadly 
první dešťové kapky a než jsme došli ke 
Karlovu  mostu a  přešli  po něm Vltavu, 
pršelo  už  nepřetržitě.  Přes  Kampu jsme 
došli  k  chrámu  Panny  Marie  Vítězné, 
prohlédli si interiér kostela a spolu s os-
tatními poutníky z mnoha zemí se poklo-
nili Pražskému Jezulátku. Lanovkou jsme 
pak vyjeli na Petřín a báječně se pobavili 
v Bludišti, hlavně v Sále smíchu. Nejprve 
nás  však  zrcadlové  bludiště  dovedlo  do 
prostoru  dioramatu.  Je tu  velký obraz  s 

plastickým  popředím,  který  znázorňuje 
boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě 
roku  1648.  Obraz  o  velikosti  80  metrů 
čtverečních  je  společným  dílem  bratrů 
Adolfa a Karla Liebscherových. Zdrojem 
neskonalého veselí se vzápětí  staly naše 
odrazy  v  různě  vypouklých  a  vydutých 
zrcadlech  ve  vedlejší  místnosti.  Ještě 
rozesmátí jsme vyšlapali  299 schodů na 
rozhlednu.  Pohled na Prahu za pěkného 
počasí musí být nádherný – Malá Strana, 
Hradčany, Vltava se všemi mosty, Staré i 
Nové Město, Strahov, … Chvíli jsme po-
seděli  v  bufetu  pod  rozhlednou  a  pak 
jsme  petřínskými  rozkvetlými  sady,  za 
vytrvalého drobného deště, došli ke stra-
hovskému klášteru.  Blížila se druhá ho-
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dina,  chvíli  jsme tedy  počkali  a  pak  se 
zaposlouchali do věžní zvonkohry, která 
každou  celou  hodinu  vyzvání  krásnou 
mariánskou píseň „Slyš,  jaký to nad ře-
kou“. Z blízké Lorety,  kolem které jsme 
po chvíli  procházeli,  bychom mohli  za-
slechnout  jinou  mariánskou  píseň,  „Ti-
síckrát  pozdravujeme  Tebe“.  Brzy  jsme 
pak už došli na Hradčany. Na III. nádvoří 
jsme si prohlédli skvostný chrám sv. Ví-
ta, Vojtěcha a Václava…a kolem svato-
jiřského  kláštera,  nejstaršího  kláštera  v 
Čechách,  založeného roku  973  Mladou, 
dcerou Boleslava I., jsme došli k Muzeu 
hraček.  Ve dvou podlažích Starého pur-
krabství je vystaven bezpočet unikátních 
starých evropských a amerických hraček. 
Šedesát vitrín v sedmi sálech je doplně-
ním i volným pokračováním části rodinné 
sbírky filmaře a karikaturisty Ivana Stei-
nera. Z Pražského hradu jsme po starých 
zámeckých schodech sestoupili ke stanici 
metra Malostranská a povozili se metrem. 
Jeli jsme pod Vltavou, pod Václavským 
náměstím a po přestupu na jinou trasu i 
vnitřkem Nuselského mostu až do Kače-
rova - snad podívat se na Donalda? – a 
pak zase metrem zpět do stanice Hlavní 
nádraží. Ještě nám zbyl čas něco si koupit 
a pak už jsme se vydali na nástupiště, kde 
byl přistaven náš vlak. Před půl devátou 
jsme byli ve Žďáře n. S., unavení, trochu 
zmoklí, ale přesto spokojení.
Turistika na Vysočině

V sobotu 26. 4. 2008 jsme se společně s 
členy rozsošské orelské jednoty zúčastnili 
35.  ročníku  turistického  pochodu  „Za 
krásami  okolí  Nedvědice“.  10  km trasa 
nás nejprve vedla přes mnohé neznámé, 
ale  krásné  vyhlídky  na  hrad  Pernštejn. 
Poté jsme sestoupili k říčce Nedvědičce, 

poblíž  ní  jsme si  opekli  na  ohni  párky. 
Nedvědičku jsme pak přešli přes dřevěný 
most  a  vystoupali  jsme  na  námi  dobře 
známou  vyhlídku  Maria  Laube.  Odtud 
jsme úzkou pěšinkou sešli na žlutou turis-
tickou  značku,  která  nás  dovedla  až  na 
nádvoří  hradu Pernštejna.  Nahlédli  jsme 
do  hladomorny,  do  hradní  kaple  a  pak 
jsme šli do hradu na prohlídku. V cíli po-
chodu, v nedvědické Sokolovně, jsme ob-
drželi diplomy, mohli jsme se občerstvit 
teplým čajem a mimo jiné i topinkami s 
česnekem  či  bez  česneku,  na  které  se 
vždy velmi těšíme. 

V  neděli  1.  června  jsme  se  vypravili 
vlakem na výlet  do Brna.  Nejprve jsme 
zašli ke Staré radnici, která je oblíbeným 
místem  návštěvníků  města  díky  pozo-
ruhodnému portálu se šikmou věžičkou, 
brněnskému draku a kolu. Ty jsou opře-
deny  mnoha  pověstmi  a  jsou  vnímány 
jako  jedny  z  hlavních  symbolů  města. 
Pak jsme v kryptě katedrály sv.  Petra  a 
Pavla navštívili výstavu Diecézního mu-
zea v Brně na Petrově s názvem "Světové 
chrámy  na  dlani".  Tři  desítky  prosto-
rových  modelů slavných  chrámů od an-
tiky  až  po  současnost  byly  vytvořené 
pouze  z  bílého  papírového  kartonu  stu-
denty Ústavu teorie architektury pod ve-
dením  doc.  Jaroslava  Drápala.  Některé 
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modely  přinášejí  celkový  pohled,  další 
jen výřez či detail dávající vyniknout zá-
kladním architektonickým prvkům. Mezi 
modely jsme našli i poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené  hoře.  V odpo-
ledních  hodinách  jsme navštívili  Zoolo-
gickou zahradu s největší  současnou at-
rakcí, půl roku starými mláďaty ledního 
medvěda,  Tomem  a  Billem,  o  které  se 
vzorně  stará  medvědice  Cora.  Městský 
výbor  KDU-ČSL  v  Brně  společně  se 
Zoologickou zahradou města Brna u pří-
ležitosti  oslavy  Dne  dětí  připravila  v 
Zoologické zahradě nejen soutěže pro dě-
ti, ale i zábavný program na pódiu „U ve-
lblouda.“ 

V  sobotu  21.  6.  2008  jsme  spolu  se 
členy orelské jednoty z Rozsoch prošli ze 
zastávky Smrčná po proudu řeky Sázavy 
přírodní rezervaci  Stvořidla,  kde Sázava 
teče hlubokým údolím, vytváří četné pe-
řeje a slapy, omývá, obtéká a přeskakuje 
stovky a stovky žulových balvanů všech 
tvarů a  velikostí,  které  jsou roztroušeny 
nejen v řečišti, ale stejnou měrou i po o-
kolních stráních. V kempu Stvořidla jsme 
se občerstvili, na ohništi jsme opekli pár-
ky, děti se vyřádily na houpačkách a pro-
lézačkách a pak jsme podél řeky došli až 
do Sluneční zátoky, kouzelného místa, na 
kterém trávil letní tábory v letech 1925 – 
1945 Jaroslav Foglar  – Jestřáb se svým 
skautským  oddílem,  proslulou  Pražskou 
Dvojkou.  Krásná  louka  vybíhá  z  okraje 
lesa a  je rámovaná klidnou hladinou ve 
velkém meandru řeky.  Na okraji  lesa je 
vztyčen  obelisk a  na kmeni stromu při-
pevněna  „placka“  –  poděkování  panu 
Foglarovi za všechny kladné postavy je-
ho knih, v nichž spousta generací skautů, 
a nejen jich, našlo své vzory. Z blízké že-

lezniční zastávky Vilémovice jsme dojeli 
do Světlé nad Sázavou, prošli jsme měs-
tem a navštívili jsme zámecký park. Park 
se rozprostírá na ploše o velikosti 16 ha a 
po mnoha letech znovu nabývá na kráse. 
Jistě se, kromě už opravených mostků a 
lávek, časem obnoví i altánky, z nichž do 
dnešních dnů zbyly jen železné konstruk-
ce. Léto se nám podařilo přivítat skutečně 
velmi pěkně.  Počasí  bylo  celý den nád-
herně letní a nálada výborná, vše s před-
zvěstí blížících se školních prázdnin a do-
volených.
Vranov u Brna

V neděli  5.  října jsme se vypravili  na 
známé mariánské poutní místo do Vrano-
va u Brna. Vranov se nachází asi 12 km 
severně od Brna uprostřed hlubokých le-
sů a krásné přírody, v místech, kterým se 
dřív  říkalo  "Moravské  Švýcarsko".  Ze 
Žďáru jsme vlakem dojeli do České. Bě-
hem cesty se k nám v Tišnově připojili i 
členové orelské jednoty z Rozsoch. Starší 
pokračovali  vlakem až do Brna-Králova 
Pole, odkud se na Vranov dopravili auto-
busem. My ostatní jsme z České vystou-
pali na skalnatý hřeben, na kterém je od 
roku 1961 zpřístupněna zděná rozhledna 
a  jehož  vrchol  Babí  lom se  nachází  ve 
výšce 562 m.n.m. Odtud jsme kolem "lel-
kovadla", které z nás „vychytalo všechny 
lelky“, sestoupili do Vranova. Po poutní 
mši sv. ve farním kostele Narození Panny 
Marie  nám  bylo  uděleno  novokněžské 
požehnání  P.  Robertem  M.  Mayerem  a 
poté jsme si prohlédli vranovské jesličky. 
Po  nezbytném  občerstvení  jsme lesními 
zátočinami sešli  do Adamova,  kde jsme 
měli  domluvenou  prohlídku  kostela  sv. 
Barbory a především Světelského oltáře s 
výkladem. Ing. Ludmila Milušková
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Olympijské hry na Borovince

Stejně jako minulý rok, tak i letos vyvr-
cholila naše celoroční oddílová činnost  v 
jednotě Dolní a Horní Loučky týdenním 
letním pobytem. Ústředním tématem celé 
akce byly Olympijské hry. 

Všechno vypuklo v pátek 11. července 
2008, kdy jsme se vydali na Podmitrov, 
který se stal na 3 dny naším tréninkovým 
táborem. Děti byly rozděleny do skupin, 
ve  kterých  si  vymyslely  vlastní  název, 
pokřik a vlajku státu za který budou sou-
těžit. Proběhly také první bojovky, které 

měly  prověřit  připravenost  našich  spor-
tovců.  V  pondělí  14.  července  proběhl 
velký  přesun  do  samotného  centra  dění 
našich Olympijských her, na Borovinku u 
Bystřice nad Pernštejnem. Večer jsme za-
žehly Olympijský oheň a děti složily slib 
Olympijských závodníků. Další dny pro-
bíhaly  ve  znamení  jednotlivých  sportů. 
Soutěžilo se v přehazované, vybíjené, ba-
seballu,  atletice a  v streetdance.  Nechy-
běla však ani stezka odvahy nebo noční 
hra. Vše vyvrcholilo v pátek slavnostním 
nástupem, kde byly dětem předány diplo-
my, ceny a samozřejmě i medaile. Pak už 
následovala  jen  poslední  společná  foto-
grafie a hurá domů.

Celá akce se dětem moc líbila a všichni 
už se těšíme na další výlety, turnaje a jiné 
sportovní i kulturní akce konané v novém 
školním roce.

 Zuzana Plachká Dolní a Horní Loučky  
 

III. čebínské vinobraní
V sobotu 11. října 2008 jsme pořádali 

již  třetí  ročník  Čebínského  vinobraní  a 
jsem velmi rád, že můžu říci, že bylo, co 
do počtu účastníků i nabídky vín, tím nej-
lepším a vysoce předčilo očekávání orga-
nizátorů. K ochutnání bylo připraveno 84 
vzorků vín.  Pokoštovat a poslechnout si 
cimbálovou  muziku  přišlo  víc  jak  150 
hostů a určitě si přišli na své. O obsluhu 
se staralo šest sklepníků a dvě krojačky. 
Návštěvníkům byl  k dispozici  také bur-
čák.  Novinkou  letošního  ročníku  byla 
soutěž o nejlepší červené a bílé víno. Do 
soutěže se mohli zapojit všichni příchozí. 
Ti, kdo měli štěstí, byli na závěr vyloso-
váni  a  odměněni,  jak  jinak,  než  lahví 
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dobrého  vína.  Pro  všechny bylo  rovněž 
připraveno  drobné  občerstvení,  koláče, 
cukroví  a  stolní  hrozny,  které  věnovaly 
firmy Novojan a Potraviny Vojanec.

Večerní zábava se taktéž vydařila. Ještě 
dříve, než začala hrát kapela J-band, byla 
místa k sezení v sále i přísálí beznadějně 
vyprodána. Zpestřením večera bylo, již 

tradiční „hlídání a kradení hroznů“ a dále 
tombola, která vrcholila o půlnoci.

Rád bych poděkoval všem sponzorům i 
ostatním, kteří nám s přípravou a realiza-
cí akce pomohli. Věřím, že letošní ročník 
nebyl ročníkem posledním a že se příští 
rok v říjnu opět sejdeme u sklenky dobré-
ho vína. Tomáš Kříž, jednota Čebín

Florbal, to je hra – a ten míč děravý věc je záludná!
Vše  začalo  před  letními  prázdninami, 

kdy jsem se s trenéry oddílu rozhodl, že 
naše  tréninky  starších  žáků  okořeníme 
turnajovou účastí. Chvíli jsem váhal, jes-
tli náš vstup do ligy ještě neodložit o rok. 
Vždyť existence našeho oddílu ještě ne-
oslavila ani první výročí.  Ale hráči  byli 
zapálení do hry a spoluhráč v roli soupeře 
nenavodí  tu  správnou  turnajovou  atmo-
sféru. Tak jsem se s naší žďárskou jedno-
tou Orla domluvil a přihlásili jsme oddíl 
starších žáků do orelské florbalové sou-
těže. Pro sezónu 2008/2009 jsme se do-
stali do západní divize společně s týmem 
Olešnice,  Zábřehu,  Troubelic  a  Nového 
Města na Moravě. Jména měst jsou již v 
soutěži zvučná a tak jsme se těšili na vzá-
jemná střetnutí.

Naše  první  vystoupení  se  rozlosovalo 
na  sobotu  25.  října  2008  v  Mohelnici, 
které pořádal oddíl Zábřehu. Jelikož nás 
dělí od Mohelnice bezmála 100 km, dali 
jsme si  časovou rezervu a vyrazili  jsme 
před sedmou hodinou ranní z parkoviště 
od  Městského  úřadu.  Sešlo  se  dvanáct 
hráčů a společně se dvěma trenéry jsme 
se nalodili do tří aut. Cesta probíhala bez 
nejmenších  problémů.  Času  jsme  měli 
dostatek, a proto jsme zastavili na čerpací 
stanici  v  Moravské  Třebové  a  doplnili 
jsme naftu do aut. Někteří z nás si zakou-

pili pohonné hmoty i pro sebe v podobě 
baget a horké čokolády. Takto vyzbrojeni 
jsme přijeli kolem půl deváté do Mohel-
nice.  Novou  sportovní  halu  jsme  našli 
celkem bez problému. Teda až na mě. Ač 
moje auto vyjíždělo první, k hale přijelo 
poslední.  Zato  se  mohla  posádka  mého 
vozu kochat  mohelnickým  náměstím.  A 
to hned dvakrát.

V hale jsme se díky místní skvělé orga-
nizaci  pořádající  jednoty  zorientovali 
rychle.  Hned  jsme se  oblékli  do  našich 
nových dresů a vyrazili ze šatny směrem 
k hrací ploše. První turnajové utkání mezi 
Olešnicí a Novým Městem na Mor. jsme 
shlédli jako diváci. Sehranost, výšková a 
snad i věková převaha, nám trochu ubrala 
kuráže, ale pustili jsme se v prvním na-
šem vystoupení do zápasu s oddílem Záb-
řehu. Tento oddíl předvedl, že je v lize ja-
ko doma a porazil nás 1:8. V zápase se 
pěkným  gólem  blýsknul  Honza  Rubáč. 
Hned na  to  jsme nastoupili  proti  našim 
blízkým sousedům z Nového Města n. M. 
Ale i toto utkání jsme prohráli 0:7. Chtěli 
jsme naše vystoupení  zakončit  vyrovna-
nou partií s týmem Olešnice. Po prvním 
poločase jsme prohrávali 0:3 a musím uz-
nat, že počáteční nervozita a svázanost z 
nás začala opadávat. Jenže náš zápal do 
hry se projevil špatným střídáním a inka-
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sovali jsme dva góly v oslabení. Bohužel 
i  Olešnice  byla  pro  nás  zatím  velkým 
soustem a zápas  jsme prohráli  0:9.  Měl 
jsem trochu obavy o morálku týmu. Přeci 
jenom jsme dostali víc gólů, než má děr 
florbalový míček.  Musím ale poděkovat 
Horymíru Navrátilovi, který jako správný 
kapitán udržel tým v dobré náladě.

V průběhu turnaje jsem se seznámil  s 
vedoucími týmů soupeřů, se kterými jsme 
si vyměnili pár postřehů z turnaje. S pa-
nem Německým z Nového Města n.  M. 
jsme  si  přislíbili  přátelská  utkání,  která 
bychom rádi  sehráli  ještě  letos.  Myslím 

si,  že  přes  utržené  prohry,  jsme  naším 
smělým  vykročením  do  prvního  turnaje 
získali  neocenitelné  zkušenosti.  Musím 
pochválit  všechny  hráče  včetně  dvou 
brankářů, kteří sklízeli občas i pochvalu z 
řad diváků. Děkuji rovněž trenérům Mi-
chalovi a Jakubovi, že vykročili s týmem 
do turnaje.  V neposlední  řadě  bych  rád 
poděkoval i našim řidičům za doprovod a 
bezvadnou dopravu. Věřím, že naše další 
utkání budou sehraná s menší nervozitou 
a  že náš  velice  mladý tým více  potrápí 
soupeře.

Josef Klement – vedoucí oddílu
 

Výlet na Karasín
Kdy? Pondělí 27.10.2008 v 7,00 hodin 

ráno, sraz u nástěnky, s sebou jídlo a pití 
na celý den, na nohy dobré boty a na sebe 
teplé oblečení.

Kam? Rozhledna Karasín.
V pondělí se u nástěnky sešlo 17 lidiček 

a se spoustou energie a dobré nálady se 
vydalo na cestu. Z Louček jsme jeli vla-
kem do Tišnova a zde jsme absolvovali 
rychlý přesun na lokálku, která nás dove-
zla až do Bystřice nad Pernštejnem. Pro-
šli  jsme  městem,  a  po  modré  turistické 
značce jsme se dali na skvěle naplánova-
nou cestu. Ale co se nestalo! Po pár kilo-
metrech cesty nás zradil orientační smysl 
i  turistická značka a došli  jsme místo k 
zřícenině hradu Aueršperk k o něco méně 
romantickému  kravínu.  Holky  však  ne-
ztratily  hlavu,  našly  silnici  i  ukazatele, 
zorientovaly mapu a všichni jsme se vy-
dali po silnici  do Pivonic.  V Pivonicích 
jsme  si  dali  u  kapličky  pauzu,  posilnili 
jsme se smaženými řízky, teplým čajem a 
sladkostmi a vydali se po žluté turistické 
do Víru. Teď už nás čekalo jen závěrečné 

stoupání  do  Karasína.  I  tento  poslední 
úsek cesty jsme zvládli a kolem jedné ho-
diny jsme již všichni šplhali po schodech 
Karasínské  rozhledny.  Bohužel  nám ten 
den  vůbec  nepřálo počasí,  na rozhledně 
byla  pěkná  zima,  foukalo  a  viděli  jsme 
jen hustou bílou mlhu. To nám ale přece 
nemohlo  zkazit  náladu!  Zahráli  jsme  si 
pár běhacích her, abychom se zahřáli a ti 
menší si zařádili na prolézačkách. Z Ka-
rasína jsme jeli autobusem do Bystřice n. 
P., tam jsme si dali krátký rozchod, aby 
děcka  utratila  poslední  kapesné  a  v  pět 
hodin  už  jsme  všichni  spokojeně  seděli 
ve vlaku směr Tišnov. Výlet byl fajn, jen 
by nám příště mohlo víc přát počasí… 

Zuzana Plachká, Dolní a Horní Loučky
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Zápis ze zasedání župního předsednictva 
Datum: 31. 10. 2008
Pořadové číslo zasedání: -
Místo: Orlovna Bystřice nad Pernštejnem
Přítomni: dle presenční listiny (příloha originálu zápisu)
Omluveni: M. Brázdová - Lomnice

T. Kříž – Čebín
L. Německý – Nové Město n. M.
V. Německý – Nové Město n. M.

Program:
– zahájení
– zvolení zapisovatele
– dodatečné rozdělení dotace MŠMT 2008 na údržbu a provoz (vrací Roz-

sochy)
– informace o podaných žádostech dotace MŠMT 2009
– duchovní obnova – pozvánka
– sportovní informace (turnaje do konce roku, plán na r. 2009)
– různé
– diskuze, připomínky
– závěr

1. popis jednání k bodu 
usnesení (hlasování): starosta župy br. B. Kotík přivítal přítomné členy předsednict-

va a schůzi zahájil orelskou modlitbou
2. popis jednání k bodu 
usnesení (hlasování): zapisovatelem byl zvolen br. K. Smejkal
3. popis jednání k bodu 
usnesení (hlasování): jednota Rozsochy, písemným oznámením ze dne 13. 10. 2008 

(příloha originálu zápisu), vrátila župě dotaci MŠMT r. 2008 na program „Údržba a 
provoz sportovních a tělovýchovných zařízení “ v částce 21 472,- Kč ve prospěch 
ostatních jednot.

Předsednictvo župy Metodějovy vzalo na vědomí rozhodnutí jednoty Rozsochy a 
provedlo přerozdělení této částky dotace těm jednotám, které o ni požádaly.

Předsednictvo župy Metodějovy rozhodlo rozdělit rovným dílem částku této dotace 
jednotám Bystřice nad Pernštejnem, Čebín, Dolní a Horní Loučky a Žďár nad 
Sázavou.

Předsednictvo župy Metodějovy schválilo přidělení následujících částek jednotám:
Bystřice n.P.  5 368,- Kč
Čebín 5 368,- Kč
D. a H. Loučky 5 368,- Kč
Žďár n. S. 5 368,- Kč
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  21 472,- Kč
Toto přerozdělení dotace župa zašle písemně na vědomí Ústředí Orla.
4. popis jednání k bodu 
usnesení (hlasování): ses. M. Kučerová předložila požadavky jednot o dotaci MŠMT 

na r. 2009. O dotaci nepožádaly čtyři jednoty: Havlíčkův Brod, Rozsochy, Rožná a 
Strážek. 

Souhrnná žádost župy o neinvestiční dotaci MŠMT na program: „Pravidelná 
sportovní a tělovýchovná činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 let“ činí: 
81 550,- Kč. Žádost podalo 7 jednot.

– na program:„Otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových 
kampaní se zaměřením ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu“ činí: 75 
420,- Kč. Žádost podalo 6 jednot.

– na program: „Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let“ 
činí: 19 040,- Kč. Žádost podaly 3 jednoty.

– na program: „Vzdělávání dobro- volných pracovníků v oblasti sportu pro 
všechny, mimo trenérů a rozhodčích sportovních svazů“ činí: 3 500,- Kč. 
Žádost podala 1 jednota. 

– na program: „Podpora udržování a provozování sportovních a 
tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu 
občanských sdružení“ činí: 479 500,- Kč. Žádost podalo 7 jednot.

5. popis jednání k bodu
usnesení (hlasování): ses. M. Kučerová seznámila přítomné s programem letošní 

duchovní obnovy, která se uskuteční dne 13. prosince 2008 v Rozsochách pod ve-
dením duchovního rádce župy, jáhna L. Kince.

Program je následující:
 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 

6. popis jednání k bodu
usnesení (hlasování): za nepřítomného předsedu župní TVR br. V. Německého po-

dal informaci o sportovní činnosti, pouze za oblast stolního tenisu, br. P. Šikula. Do 
konce roku zbývají ještě odehrát dva turnaje ve stolním tenise a to 8. 11. 2008 v 
Čebíně a v plánu je turnaj v Bystřici n.P., termín je v jednání. Ses. M. Kučerová na-
bídla uspořádat do konce roku v Bystřici n.P. ještě jeden turnaj v bowlingu a kužel-
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kách, jakmile bude znám termín posledního turnaje ve stolním tenise, aby nedošlo k 
souběhu dvou turnajů v jednom dni.

Ukončen je 2. ročník župní ligy družstev ve stolním tenise. I letos zvítězilo družstvo 
jednoty Dolní a Horní Loučky.

Župní předsednictvo vyzývá předsedu župní TVR, aby ve spolupráci s jednotami do 
konce roku 2008 předložil župnímu předsednictvu plán sportovních akcí alespoň na 
první pololetí roku 2009.

7. popis jednání k bodu
usnesení (hlasování): jednota Rozsochy dne 10. 10. 2008 telefonicky požádala župu 

o vydání stanoviska k jejich investičnímu záměru pro rok 2009, které musí být přílo-
hou podané žádosti. 

Župní předsednictvo dodatečně schválilo písemné stanovisko župy k investičnímu 
záměru jednoty Rozsochy pro rok 2009 na pokračování rekonstrukce Orlovny. Ve 
svém stanovisku župa vyjadřuje svoji podporu k zamýšlenému investičnímu záměru 
jednoty Rozsochy (stanovisko je přílohou originálu zápisu).

8. popis jednání k bodu
usnesení (hlasování): v diskuzi byly vzneseny některé kritické připomínky ohledně 

dotace kraje Vysočina, kdy je k vyúčtování nekompromisně požadována fotodoku-
mentace s logem kraje Vysočina, aniž by toto bylo nabídnuto k zapůjčení či zakoupení 
a přitom jenom jeho zapůjčení obnáší problémy. Župa Kubišova, jako zastřešující or-
ganizace, na prosbu, aby zprostředkovala zapůjčení transparentu s logem kraje Vyso-
čina, vůbec nereagovala. Župní předsednictvo schválilo návrh, nechat si zhotovit tento 
transparent na vlastní  náklady a zapůjčovat ho během roku jednotám, které dotaci 
čerpají. Dosti nepochopitelný je požadavek fotodokumentace s logem kraje i v případě 
vyúčtování pouze pronájmů v cizích sportovních a tělovýchovných zařízeních, kdy se 
jedná pouze o tréninky oddílů.

9. popis jednání k bodu
usnesení (hlasování): starosta župy br. B. Kotík poděkoval přítomným za účast a 

schůzi ukončil.
zapsal: Karel Smejkal ověřila: Kučerová M.

Župní turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 8. listopadu 2008 se uskuteč-

nil 5. župní turnaj roku 2008 ve stolním 
tenise. Dvacet pět účastníků z orelských 
jednot Dolní a Horní Loučky, Bystřice n. 
P., Lomnice, Nového Města na Moravě, 
Čebína a Jimramova, se sešlo k turnaji v 
Sokolovně v Čebíně. Účastníci byli roz-
losování  do  pěti  pětičlenných  skupin,  z 
nichž po dvou nejlepších z každé skupiny 

postoupilo  do  vyřazovacích  bojů.  Vyřa-
zovací část se hrála systémem na dvě po-
rážky. I vyřazení ze skupin si zahráli vy-
řazovacím způsobem na jednu porážku o 
další umístění.

Vítězem  turnaje  se  stal  Jiří  Pustina  – 
Orel Nové Město na Moravě, který v na-
pínavém finále porazil Břetislava Jakubce 
(Orel Bystřice n. P.) Ing. P. Šikula
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Konečné pořadí:
1. Pustina Jiří, Orel N.Město n.Mor.
2. Jakubec Břetislav, Orel Bystřice 
3. Šikula Pavel ml., Orel Jimramov
4. Zítka Ladislav, Orel Bystřice 

5.-6. Kopecký Rostislav, Orel Bystřice
Pololáník Karel, Orel Dolní a

 Horní Loučky
7.-8. Lukeš Stanislav, Orel N. Město

Brezáni Jan, Orel N.Město n.Mor.
9.-10. Růžička Rudolf, N. Město n.Mor.

Markup Pavel, Orel Lomnice
11. Mičunek Pavel, Orel Bystřice.
12. Plánka Ladislav, Orel Bystřice

13.-14. Šikula Pavel st., Orel Jimramov
Warzecha Tomáš, Orel Lomnice

15.-18. Malý Zdeněk, Čebín
Husák Bohuslav, Orel Čebín
Foltýn David, Brno
Hradský Jiří, Sentice

19.-25. Havlát Petr, Orel Čebín
Koláček Petr, Orel Čebín
Krásenský Antonín, Orel Bystřice 
Havlát Zdeněk, Sentice
Procházka Patrik, Čebín
Warzecha Jaromír, Orel Lomnice
Máca Zdeněk, Orel Čebín

Florbalovou ligu hrajeme pro radost ...
Cestou  z  dalšího  turnaje  Amatérské 

florbalové  ligy,  který  se  uskutečnil  11. 
listopadu  v  Brně,  jsem  přemýšlel,  jak 
bych měl pojmout tento článek a nakonec 
jsem došel  k  následujícímu,  doufám, že 
výstižnému, řešení...

Téměř každý na světě by chtěl být v ně-
čem lepší než ostatní, v něčem vynikat a 
tím uspokojit sám sebe. Případně si získat 
respekt  a  uznání  u  přátel  a  příbuzných 
nebo dokonce i u neznámých lidí. Samo-
zřejmě, že se to nemůže povést každému, 
ale už jen snaha se cení. Často se navíc 
snažíme být dobří v tom, co nás baví a to 
je  v  našem případě  florbal.  Všichni  asi 
víme, že nás to neproslaví, ale radost ze 
hry  je  to  nejdůležitější,  co  nám  tento 
sport dává.

Věřím, že všechny z týmu tento sport 
baví  a  každý chce  na hřišti  předvést  to 
nejlepší,  co  dokáže.  Snaží  se  zlepšovat, 
nezklamat své spoluhráče a napravit pří-
padné chyby.  Jedná se o kolektivní hru, 
tudíž  chyba  jednotlivce  znamená  ztrátu 
pro celý tým. Ale je výsledek natolik dů-

ležitý,  abychom  si  cokoli  vyčítali  či  na 
sebe snad nadávali? Rozhodně ne. Sice je 
to asi klišé, ale opravdu není nejdůležitěj-
ší  vyhrát,  ale  zúčastnit  se.  Pozvednout 
svého ducha a užívat si každou vteřinu na 
hřišti.

Z našich dnešních výsledků je vidět, že 
jsme sice vyhráli pouze 1 zápas ze čtyř, 
ale ani o jednom z nás nemohu říci, že by 
do hry nevložil srdce a opravdu se nesna-
žil. Každý předvedl to, čeho je schopný a 
tentokrát to nevyšlo dle představ.

Závěrem chci zmínit to, že máme dob-
rého sportovního ducha a věřím, že dobré 
turnaje ještě přijdou. Ale i kdyby ne, tak 
na ně budu jezdit i tak a pokaždé pojedu s 
pocitem, že jsem si dobře zahrál,  udělal 
něco pro své tělo i duši a budu moci v ne-
děli večer přijít za spoluhráči a všem po-
děkovat,  že  hráli  tak,  jak  hráli,  protože 
sport  není  jen  o  vítězství,  ale  hlavně  o 
radosti... Přesně jako celý náš život není 
jen  o  povinnostech,  ale  člověk  si  musí 
umět život pořádně užít...

Tomáš Mrázek, jednota Nové Město
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Jimramovská žákovská liga byla zahájena
V  úterý  11.  listopadu  se  uskutečnilo 

první kolo II.  ročníku Jimramovské ligy 
žáků ve stolním tenise. Turnaje se zúčast-
nilo 13 žáků, kteří byli rozlosování do tří 
skupin, ze kterých dva nejlepší postoupili 
do finálové skupiny. Ve finálové skupině 
se započítávaly výsledky vzájemných zá-
pasů ze skupin. Ostatní sehráli zápasy o 
konečné umístění.
Konečné pořadí:

1. Šikula Vojtěch, Orel Jimramov
2. Vraspír Kryštof, Orel Jimramov
3. Krásenský Antonín, Orel Bystřice n.P.

4. Golas Martin, Orel Jimramov
5. Hadrava Zdeněk, Orel Bystřice n.P.
6. Janeček Adam, Štěpánov
7. Konvalinka Roman, Jimramov
8. Kopecký Michal, Bystřice n.P.
9. Fajmonová Jolana, Bystřice n.P.

10. Nosek Patrik, Bystřice n.P.
11. Nosková Veronika, Bystřice n.P.
12. Halamková Adéla, Bystřice n.P.
13. Prchal Ladislav, Věcov

Druhé  kolo  se  uskuteční  9.  prosince 
2008, třetí pak v úterý 6. ledna 2009.

Ing. P. Šikula, jednota Jimramov

II. kolo Orelské florbalové ligy žáků
V sobotu 23. listopadu se ve sportovní 

hale v Letovicích uskutečnil další turnaj 
florbalové ligy žáků. Tentokrát mělo vol-
no družstvo orlíků ze Žďáru a tak na nás 
čekaly těžké zápasy se Zábřehem, Oleš-
nicí a Troubelicemi.

Bohužel žádné překvapení se nekonalo 
a bilance turnaje je jednoznačná:  3 pro-
hry.  Nadějí  do  budoucna  by mohly  být 

dva okamžiky ze zápasů s Troubelicemi a 
Zábřehem.  Prvně  jmenovaného  soupeře 
dokázali kluci v půlce zápasu zaskočit a 
podařilo se jim snížit až na rozdíl jediné-
ho bodu 5:6 a v zápasu se Zábřehem do-
kázali  uhrát  remízu  v  druhém poločasu 
1:1. Snad se na příštím turnaji podaří tyto 
zkušenosti přetavit i ve vítězství.

Vít Německý, Nové Město na Moravě
 

Orel umí i tančit
Je páteční večer 28. listopadu a Kultur-

ní dům v Novém Městě n. M. se začíná 
pomalu zaplňovat a organizátoři dolaďují 
poslední  maličkosti.  Schyluje  se  totiž  k 
začátku  Orelského  plesu,  jehož  druhý 
ročník se hodlá v následujících hodinách 
naplno rozproudit. Ples je originálně uve-
den, o což se postaral náš moderátorský 
pár (Pavlína Wurzelová a Rosťa Dvořák), 
který přijíždí do potemnělého sálu na ko-
lečkových bruslích za zvuku slavné me-
lodie z Růžového Pantera. Jako velmi ne-
nápadná dvojice  agentů  si  vyměňují  in-
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formace o tajné misi Orel, čímž všem pří-
tomným prozradí program dnešního ple-
su.  Zahanbit  se  nenechají  ani  Krojáci  z 
Nové  Vsi,  kteří  předvádí  všem  přítom-
ným své pojetí tradičních českých tanců. 
Po nich se ujal slova starosta novoměst-
ské  orelské  jednoty  RNDr.  Břetislav 
Wurzel, který všechny vřele přivítal, po-
děkoval  organizátorům  plesu  a  členům, 
kteří vedou orelskou mládež.

Pak  už  nastal  klasický  kolotoč  plesu, 
kdy se všichni hlasitě baví, kupují si tom-
bolu a užívají si jak poslechem, tak tan-
cem, novější  i  starší  kousky z dílen do-
mácích i světových skladatelů. ZUŠáci se 
střídali po vstupech s kapelou Romantika 
MIX,  která  prokázala  své  kvality  již  v 
minulém ročníku a tak nic nebránilo její-
mu opětovnému vystoupení  na letošním 
plese. Stejně tak se osvědčil i Orel Telni-
ce, který názorně předvedl,  jak vypadají 
standardní  i  latinsko-americké  tance  v 
podání  Mistrů  České  republiky.  Další 
vstup patřil aerobic teamu s jejich fitness 
sestavou Pavoučí trio, při kterém ukázali 
přihlížejícím  nejen  pěkné  přiléhavé  ob-
lečky, ale také svoji pružnost. 

Nejoriginálnější  vstup,  který  na  jiném 
plese nenajdete, patřil sportovnímu klání, 
které si  pro nás připravil  ve formě půl-
noční soutěže Tomáš Mrázek. Tentokrát 
se soutěžící potýkali s kopií deváté mini-
golfové  jamky.  Místo  golfové  hole  jim 
však byla do ruky vložena hůl florbalová 
a  golfový  míček  byl  nahrazen  florbalo-
vým.  Přidejte  k  tomu  podlahu  našeho 

KD,  která  (jak  se  ukázalo)  je  opravdu 
velmi křivá a uvidíte, že to soutěžící ne-
měli jednoduché.

Do soutěže se přihlásilo 10 lidí, z nichž 
dvě byly zástupkyně něžného pohlaví. A 
jak se ukázalo, něžné pohlaví opět vyhrá-
lo.  Simča Sváčková s výkonem „branka 
na dvě střely“ se stala vítězkou celé sou-
těže a byla obdarovaná kvalitní skotskou 
whiskou. 

Taneční veselí pokračovalo, tombola se 
rozebrala a našel se i šťastlivec, který si 
přišel  pro  hlavní  cenu  – mikrovlnku.  V 
očích návštěvníků bylo vidět, že se ples 
povedl  a  líbil  se  jim,  o  zábavu  nebyla 
nouze  a  tak  se  všichni  opět  těšíme  na 
příští ročník..

SiMMaS, jednota Nové Město na Mor.

Župní turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 6. prosince 2008 se uskutečnil 

závěrečný - 6. župní turnaj roku 2008 ve 
stolním tenise.  Dvacet  čtyři  účastníků  z 

orelských jednot Bystřice n. P., Lomnice, 
Nového Města na Moravě, Čebína a Jim-
ramova,  se  sešlo  k  turnaji  v  Orlovně  v 
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Bytřici n.P. Účastníci byli rozlosování do 
čtyř  šestičlenných  skupin,  z  nichž  vždy 
dva  nejlepších  postoupili  do  vyřazova-
cích bojů. Vyřazovací část se hrála systé-
mem na dvě porážky. 

Vítězem turnaje  se  stal  Jiří  Pustina  – 
Orel Nové Město na Moravě, který ve fi-
nále  porazil  Břetislava  Jakubce  (Orel 
Bystřice n. P.) Ing. P. Šikula
Konečné pořadí:

1. Pustina Jiří, Orel N. Město n. M.
2. Jakubec Břetislav, Orel Bystřice
3. Kopecký Rostislav, Orel Bystřice
4. Zítka Jan, Orel Bystřice n. P.

5 – 6. Zítka Ladislav, Orel Bystřice n.P.
Mičunek Pavel, Orel Bystřice n.P.

7 – 8. Lukeš Stanislav, Orel Nové Město

Balabán Jaroslav, Sokol Rozsochy
9-12. Šikula Pavel st., Orel Jimramov

Vinkler Pavel, Nové Město n. M.
Kula Jiří, Orel Nové Město n. M.
Brezani Jan, Orel N. Město n. M.

13-16. Šikula Pavel ml., Orel Jimramov
Tulis Roman, Rozsochy
Vašica Kamil, Orel Lomnice
Warzecha Tomáš, Orel Lomnice

17-20. Warzecha Jaroslav, Orel Lomnice
Havlát Petr, Orel Čebín
Markup Pavel, Orel Lomnice
Koláček Petr, Orel Čebín

21-24. Procházka Patrik, Orel Čebín
Vojta Pavel, Orel Lomnice
Kopecký Michal, Bystřice n.P.
Husák Bohuslav, Orel Čebín

II. kolo Jimramovské ligy žáků
V úterý 9. prosince se uskutečnilo dru-

hé kolo II. ročníku Jimramovské ligy žá-
ků ve stolním tenise. Turnaje se zúčast-
nilo  14  žáků,  kteří  byli  rozlosování  do 
dvou  sedmičlenných  skupin,  ze  kterých 
tři  nejlepší postoupili  do finálové skupi-
ny.  Ve finálové skupině se započítávaly 
výsledky vzájemných  zápasů ze skupin. 
Ostatní sehráli zápasy o konečné umístě-
ní. Třetí kolo se uskuteční 6. ledna 2009

 Ing. P. Šikula
Konečné pořadí:

1.  Krásenský Antonín, Orel Bystřice
2.  Šikula Vojtěch, Orel Jimramov
3.  Vraspír Kryštof, Orel Jimramov
4.  Riesner Bohumil, KST Borovnice 
5.  Váchal Patrik, Jimramov
6.  Golas Martin, Orel Jimramov
7.  Mach Michal, Polička
8.  Kopecký Michal, Jimramov

9.-10. Konvalinka Roman, Jimramov
Janeček Adam, Štěpánov

11.-14.Fajmonová Jolana, Bystřice n.P.
Nosek Patrik, Bystřice n.P.
Nosková Veronika, Bystřice n.P.
Lomák Tomáš, Jimramov

Pořadí po dvou turnajích:
1. Šikula Vojtěch, Orel Jimramov 180
2. Krásenský Antonín, Orel Bystř. 160
3. Vraspír Krištof, Orel Jimramov 140
4. Golas Martin, Orel Jimramov 90
5. Janeček Adam, Štěpánov 65
6. Konvalinka Roman, Jimramov 60
7. Kopecký Michal, Bystřice n.P. 60
8. Riesner Bohumil, KST Borovnice 50
9. Hadrava Zdeněk, Orel Bystřice 45

10. Váchal Patrik, Jimramov 45
11. Fajmonová Jolana, Bystřice n.P. 40
12. Nosek Patrik, Bystřice n.P. 35
13. Mach Michal, Polička 35
14. Nosková Veronika, Bystřice n.P. 30
15. Lomák Tomáš, Jimramov 15
16. Halamková Adéla, Bystřice n.P. 10
17. Prchal Ladislav, Věcov 5
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Duchovní obnova – advent 2008

Organizace letošní duchovní obnovy se 
v sobotu 13. prosince 2008 tentokrát  ú-
spěšně  ujala  jednota  Rozsochy.  Jejího 
programu se zúčastnila téměř třicítka čle-
nů i nečlenů místních a blízkého okolí, a 
dále  z  jednot  Žďár  n.S.,  Bystřice  n.P., 
Strážek  a  Rožná.  Duchovní  program se 
mší svatou se uskutečnil v kostele zasvě-
ceném sv. Bartoloměji, přednášky a bese-
da tentokrát na téma „sv. Pavel ….Běžím 
k cíli, abych získal nebeskou odměnu….“ 
proběhly  v  příjemně  vytopené  Orlovně, 
zásobené  chutným  občerstvením.  Du-
chovní obnovu vedl župní duchovní rád-
ce jáhen Ladislav Kinc, který opět doko-
nale  zaujal  přítomné  svým  vyprávěním, 
tentokrát o sv. Pavlovi, apoštolu z Tarsu, 
jeho životě a misijním poslání. Dozvěděli 
jsme se, že sv. Pavel byl  původem řím-
ským občanem a jeho židovský otec ho 
vychoval jako přísného farizeje, jeho pů-
vodní  jméno  bylo  Saul,  které  však  po 
svém obrácení  přestal  používat.  Vyučen 
byl  řemeslu  jako  výrobce  stanů.  Jako 

mladík  byl  přítomen  ukamenování  sv. 
Štěpána a poté se činně účastnil pronásle-
dování  Ježíšových  stoupenců,  které  vy-
hledával a předával do vězení i na smrt. 
Při cestě do Damašku měl však náhlé vi-
dění, v němž ho Ježíš Kristus pokáral  a 
řekl mu, že byl vyvolen, aby přinesl kře-
sťanskou víru národům. Poté byl pokřtěn 
a od té chvíle kázal slovo Boží s ostatní-
mi učedníky. Po nějaké době ho jeho ne-
přátelé natolik ohrožovali, že musel z Da-
mašku  uprchnout.  Odchází  do  Jeruzalé-
ma, kde ho sv. Barnabáš uvádí k apošto-
lům. Asi v r. 45 absolvuje své tři  velké 
misijní cesty. Začal na Kypru a pokračo-
val na mnoha místech v Malé Asii, Sýrii, 
Makedonii  a  Řecku.  V  každém  městě 
nejprve  kázal  evangelium v  synagoze  a 
poté se obrátil na pohany. Po dvanácti le-
tech se vrací do Jeruzaléma, kde byl však 
římským místodržícím vzat do vazby. Je-
ho život nakonec končí na popravišti, kde 
byl popraven. Z jeho dochovaných dopi-
sů,  které  jsou  součástí  Nového  zákona, 
lze vyčíst,  jakým byl neúnavným misio-
nářem,  který  jako  náboženský  myslitel 
hluboce a trvale, tvůrčím způsobem, ov-
livnil rozvoj křesťanství. Atributem jeho 
vyobrazení či soch je meč a kniha.

Z duchovní  obnovy jsme odcházeli  o-
bohaceni o mnoho nových poznatků, kte-
ré na každého jistě zapůsobily hlubokým 
dojmem. Kučerová M.

Vyhodnocení župních turnajů 2008 
V  sobotu  6.  prosince  jsme  zakončili 

další sezonu v župním stolním tenisu. V 
roce 2008 se nám podařilo uspořádat šest 

župních turnajů:
12. 1. Jimramov 20 účastníků
23. 2. Rovné 20 účastníků
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29. 3. N. Město n.M. 23 účastníků
12. 4. Dolní Loučky 22 účastníků

8. 11. Čebín 25 účastníků
6. 12. Bystřice n. P. 24 účastníků

Do turnajů se zapojili členové následujících jednot či sportovních klubů:
Orel Nové Město na Moravě (10 členů)
Orel Bystřice nad Pernštejnem (8 členů)
Orel Dolní a Horní Loučky (7 členů) 
Orel Rovné (1 člen)
Orel Čebín (9 členů)
Orel Lomnice (6 členů)

Orel Jimramov (8 členů)
Sokol Nové Město na Moravě (1 člen)
Sokol Bystřice n. P. (1 člen)
KST Borovnice (1 člen)
Sokol Rozsochy (3 členové)

Všech šesti turnajů se zúčastnili: Jiří Pustina, Orel Nové Město na Moravě a Pavel 
Šikula st., Orel Jimramov.

Celkem 55 účastníků se zúčastnilo alespoň jednoho turnaje!!!
Ing. P. Šikula

Pořadí nejlepších :
„dle umístění na stupních vítězů“

Pořadí Příjmení a jméno            Jednota                                                  Z           S             B  
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Moravě 3 2 1
2. Pololáník Karel Orel Dolní a Horní Loučky 2 0 0
3. Mašek Martin Orel Dolní a Horní Loučky 1 0 0
4. Jakubec Břetislav Orel Bystřice n. P. 0 3 0
5. Kopecký Rostislav Orel Bystřice n. P. 0 1 1
6. Kotlín Vladimír Orel Dolní a Horní Loučky 0 0 2

7. - 8. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov 0 0 1
 Hák Vojtěch Sokol Nové Město na Moravě 0 0 1

Konečné pořadí 2008 :
dle bodování prvních 15. míst v každém turnaji

Pořadí  Příjmení                          Jednota                                                     celkem  
1. Pustina Jiří Orel Nové Město na Mor. 520
2. Pololáník Karel Orel Dolní a H. Loučky 320
3. Jakubec Břetislav Orel Bystřice n. P. 285
4. Kopecký Rostislav Orel Bystřice n. P. 280
5. Zítka Ladislav Orel Bystřice n. P. 165
6. Kotlín Vladimír Orel Dolní a H. Loučky 155
7. Kula Jiří Orel Nové Město na Mor. 145
8. Šikula Pavel ml. Orel Jimramov 140
9. Jurčák Radoslav Orel Dolní a H. Loučky 135

10. Mičunek Pavel Orel Bystřice n. P. 115
11. Válek Radek Orel Dolní a H. Loučky 105
12. Mašek Martin Orel Dolní a H. Loučky 100
13. Šikula Pavel st. Orel Jimramov 85
14. Zítka Jan Orel Bystřice n. P. 80
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15. Lukeš Stanislav Orel Nové Město na Mor. 75
16. Brezáni Jan Orel Nové Město na Mor. 65
17. Miko Marek Orel Nové Město na Mor. 60

Hák Vojtěch Nové Město na Mor. 60
19. Růžička Nové Město na Mor. 55
20. Semerád Jiří Orel Jimramov 45

Pololáník Jan Orel Dolní a H. Loučky 45
Kovář Josef KST Borovnice 45
Menoušek Vladimír Sokol Bystřice n. P. 45

24. Balabán Jaroslav Sokol Rozsochy 35
25. Miko Michal Nové Město na Mor. 30
26. Čáp Václav Jimramov 25

Basovník Martin Orel Jimramov 25
Svoboda Jiří Orel Nové Město na Mor. 25
Markup Pavel Orel Lomnice 25
Vinkler Pavel Nové Město na Mor. 25

31. Plánka Ladislav Orel Bystřice n. P. 15
32. Tulis Roman Sokol Rozsochy 10

Warzecha Tomáš Orel Lomnice 10
34. Koláček Petr Orel Čebín 5

Máca Zdeněk Orel Čebín 5
Jenisová Katarina Sokol Rozsochy 5
Stybor Jaroslav Orel Dolní a H. Loučky 5
Vašica Kamil Orel Lomnice 5

39. Husák Bohuslav Orel Čebín 1
Malý Zdeněk Orel Čebín 1
Foltýn David Orel Čebín 1
Hradský Jiří Orel Čebín 1

43. Vávra Ivan Orel Lomnice 0
Šikulová Markéta Orel Jimramov 0
Paleček Jan Orel Rovné 0
Havlát Petr Orel Čebín 0
Wurzel Břetislav Orel Nové Město na Mor. 0
Jiříček Jiří Jimramov 0
Bradáč Antonín Orel Jimramov 0
Warzecha Jaromír Orel Lomnice 0
Procházka Patrik Orel Čebín 0
Vojta Pavel Orel Lomnice 0
Kopecký Michal Bystřice n. P. 0
Krásenský Antonín Orel Bystřice n. P. 0
Havlát Zdeněk Orel Čebín 0
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Celoroční činnost s mládeží
Orel jednota Bystřice nad Pernštejnem rok 2008

I v letošním roce, s příchodem jara, oži-
la ze zimního spánku, který na čas uza-
vřel naše oddíly pouze do prostor Orlov-
ny,  činnost  v  jednotě.  Plán  sportovních 
akcí, připravený na tento rok oddíly spl-
nily.  Představili  jsme se  veřejnosti  opět 
několika  zdařilými  sportovními  akcemi 
pro děti a mládež, z nichž mnohé si zís-
kaly již stálou oblibu. 

Již druhým ročníkem se prezentoval od-
díl  badmintonu  turnajem,  kterého  se 
tentokrát  zúčastnil  chvályhodný  počet 
hráčů. Rovněž podruhé vystoupil  na ve-
řejnosti se svým programem i oddíl histo-
rického šermu a další akce tohoto oddílu 
je připravena na měsíc prosinec, k zpes-
tření  dětem  jejich  vánočních  prázdnin. 
Další  akce  byly  již  opakováním  těch  z 
předešlých let, pouze s několika obměna-
mi  a  novinkami  v  soutěžních  disciplí-
nách. Taktéž sportovní oddíly pracovaly 
po celý rok s mírným nárůstem počtu čle-
nů a ve stejném složení.

Děti  společně  s  dospělými  měly mož-
nost si vychutnat každý měsíc pěkné tu-
ristické vycházky do blízkých, ale i vzdá-
lenějších,  zajímavostmi  přitažlivých,  lo-
kalit. Průměrný počet účastníků se pohy-
boval převážně kolem deseti a ustálil  se 
na několika pravidelných příznivcích tu-
ristiky. 

Ve  své  činnosti  pokračuje  i  hudebně 
dramatický oddíl, který se zaměřil na pra-
videlná vystoupení s přáním k nejrůzněj-
ším výročím či svátkům v roce.

Počet oddílů se stabilizoval a jejich prá-
ce zdárně pokračuje. Jen lyžařskému od-
dílu nepřály povětrnostní podmínky. Sně-

hu bylo dostatek jen po krátké období v 
roce, takže děti byly odkázány převážně 
na  pohybovou  činnost  v  Orlovně  a  do-
konce  i  vyhlášený  závod  ve  sjezdovém 
lyžování musel být pro nedostatek sněhu 
zrušen. 

Fotbalový  oddíl  se  účastní  Ústředních 
turnajů, sice s nevýraznými úspěchy, ale 
to chlapce neodrazuje od snahy zakous-
nout  se  ještě  usilovněji  do  tréninku. 
Úspěšnější bývají v turnajích pořádaných 
pod záštitou předsedy KDU-ČSL okresu 
Zďár n.S., odkud si pokaždé odvezli od-
měnu za umístění  na oceňovaných  mís-
tech.

Aktivní je rovněž oddíl stolního tenisu 
dětí a mládeže, jehož členové se účastní 
všech, pro ně pořádaných, turnajů. Uspo-
kojivých  výsledků  dosahují  na  župní 
úrovni.

Oddíl  karate,  dovybavován  postupně 
sportovními potřebami, učí mládež zákla-
dům tohoto moderního sportu.

Florbalový  oddíl,  opět  s  věkovostně 
rozdílnými  hráči,  se  věnuje alespoň tré-
ninkům a  tím rozvíjí  pohybové  potřeby 
těchto členů.

Díky dotaci kraje Vysočina dochází ke 
kvalitnímu  postupnému  vybavení  mlá-
dežnických oddílů nejnutnějšími sportov-
ními  potřebami.  Činnost  oddílů  dětí  a 
mládeže  podporuje  velkým  podílem 
svým grantem také MěÚ v Bystřici n. P. 
a Ústředí Orla z dotace MŠMT a do pop-
ředí se dostává v posledních letech i ne-
méně potřebná dotace kraje Vysočina. V 
oddílech  stále  přetrvává  stejný problém, 
že je  mládež  zastoupena  různými  věko-
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vými kategoriemi, které nepostačují, kro-
mě stolního tenisu, k vytvoření družstva 
jedné  věkové  kategorie,  aby  se  členové 
mohli zapojovat do vyhlašovaných turna-
jů. Máme v plánu aktivovat nově soutěže 
ve  vybíjené  a  vyzvat  k  účasti  i  ostatní 
jednoty naší župy.

Cílem práce s dětmi a mládeží je pod-
chytit  u  této  věkové  kategorie  lásku  ke 
sportu, zdravému soutěžení a vyplnit je-
jich volný čas potřebným pohybem. Proto 
velký důraz klademe i na hodiny cvičení 
rodičů  s  dětmi  předškolního  věku,  kdy 
pravidelným cvičením u dětí v tomto vě-
ku  dochází  také  k  rozvoji  smyslového 
vnímání, rozumového chápání a potřebné 
komunikace. Při turistických vycházkách 
se děti, kromě pobytu a pohybu na zdra-
vém  vzduchu,  také  učí  poznávat  krásy 
okolní přírody a seznamují se s různými 
pamětihodnostmi  kraje.  Naše  činnost  je 
ve všech směrech otevřená,  různorodá a 
zaměřená i na širokou veřejnost.  Umož-
ňujeme tak zapojit se do námi nabízených 
aktivit  také  případným  zájemcům z  řad 
obyvatel.  Snažíme  se  podchytit  také  ty 
děti, které se nemohou v žádném směru 
měřit svými výkony s druhými sportovci, 
ale přitom by se rády v některém druhu 
sportu uplatnily a nepřipadaly si při tom 
méněcenné či méně zdatné. Zde u nás na-

chází a mají také ony šanci.
Dotace kraje Vysočina značnou měrou 

přispívá svým podílem k realizaci činnos-
tí ve všech těchto popsaných mládežnic-
kých aktivitách.

V osmi sportovních  oddílech  je  zapo-
jeno kolem šedesáti členů z kategorie dětí 
a mládeže do 18 let. Výrazných výsledků 
v turnajích a soutěžích, pro svoji krátko-
dobost tréninku, ještě nedosahují.

Všechny akce,  pořádané  orelskou jed-
notou,  jsou  prezentovány  na  interneto-
vých stránkách MěÚ Bystřice n. P., o čin-
nosti organizace, včetně pozvánek, je ve-
řejnost pravidelně informována články v 
měsíčníku Bystřicko,  taktéž prostřednic-
tvím Informačního centra, dále v župním 
Zpravodaji, plakátky ve vývěskách, poz-
vánkami,  hlášením  městského  rozhlasu, 
ohláškami v kostele, ve vlastním Zpravo-
daji orelské jednoty a na webových strán-
kách župy.

Nově se zpracovávají internetové strán-
ky jednoty,  od nového roku by všechny 
potřebné informace ohledně činnosti, by-
ly zde k nalezení. Prezentace akcí je do-
statečná, využívá se všech místně dostup-
ných  prostředků  a  je-li  akce  podpořena 
jakoukoli dotací, je vždy příslušný odkaz 
na tento grant uveden.

Kučerová M.
Činnost dětí a mládeže v jednotě Orla v Rovném. 

Jednota Orla v Rovném je již od svého 
založení zaměřena zejména na činnost s 
dětmi a mládeží. K tomuto účelu využívá 
v letních měsících pozemek hřiště, který 
vlastní a budovu, která se na něm nachá-
zí.  V  zimních  měsících  máme  možnost 
využít tělocvičnu v budově bývalé školy.

Na hřišti  se  nachází  víceúčelová  hrací 
plocha  s  pískovým  povrchem,  které  je 

využíváno pro různé míčové hry jako te-
nis, nohejbal, basketbal apod. V letošním 
roce přibyla po nezbytných terénních ú-
pravách  další  hrací  plocha  s  travnatým 
povrchem,  vhodná  pro  malou  kopanou 
apod. V budově, která je součástí oploce-
ného areálu hřiště a slouží k zájmové čin-
nosti  členů jednoty a  je využívána  i  při 
pořádání  různých  sportovních  a  kultur-
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ních akcí,  které se v prostoru hřiště bě-
hem roku konají,  je ta větší  z místností 
využívána i pro zájemce o stolní tenis. V 
nevelké tělocvičně bývalé školy lze pou-
žívat  základní  nářadí  a  v omezené míře 
hrát i míčové hry. 

 V současné době se v naší jednotě pro-
jevuje problém klesajícího počtu dětí, což 
je zřejmě problém více jednot.  S tím je 
spojeno to, že se ke hrám schází děti růz-
ného věku a  fyzické  zdatnosti.  Proto je 
činnost s nimi orientována především na 
stolní tenis a takové druhy míčových her, 
kde se mohou zapojit podle svých schop-
ností.

Účastní se i ostatní děti a mládež, tedy 
rovněž ti, kteří nejsou členy Orla. Vzhle-
dem k tomu, že nejsme schopni sestavit v 
některém sportu družstvo v příslušné vě-
kové kategorii a účastnit se s ním turnajů, 

je naším cílem především účelné využití 
volného času dětí a mládeže všeho věku, 
zvyšování  jejich  zdatnosti  a  dovednosti. 
K tomu se snažíme dětem nabídnout od-
povídající  zázemí.  Rovněž  v  budoucnu 
chceme areál  hřiště dále zvelebovat,  ale 
vše je přímo závislé na finančních mož-
nostech.  Z  tohoto  důvodu  jsme  vděčni 
každému příspěvku, který se nám podaří 
pro tyto snahy získat.

 Naše jednota obdržela v letošním roce i 
dotaci od kraje Vysočina, určenou na čin-
nost s mládeží. 

Dotace  však  nebyla,  právě  z  důvodu 
nízkého počtu členů do 18 let, nijak vyso-
ká.  Přesto však  tvořila  vítaný příspěvek 
do rozpočtu naší jednoty. Použili jsme ji 
na nákup míčů na kopanou a volejbal a 
pálek na stolní tenis. 

Stanislav Šandera
Celoroční činnosti a práce s mládeží orelské jednoty ve Žďáře nad Sázavou.

Naše jednota vykazovala v minulosti v 
práci s dětmi a mládeží řadu dobrých vý-
sledků.  Po  částečné  stagnaci  jsme  se  v 
tomto  roce  snažili  uskutečnit  aktivity, 
které na minulé období částečně navazují.

Nejvíc  si  ceníme,  že  se  nám podařilo 
dát  dohromady  několik  obětavých  ve-
doucích  a  trenérů  zapojit  naše  družstvo 
mladých florbalistů do orelské florbalové 
ligy, v podobné soutěži i když ne orelské, 
máme  zapojené  i  družstvo  dospělých. 
Mladí  florbalisté  zatím  prohrávají,  ale 
trénují třikrát týdně a my plně věříme, že 
časem přijde i úspěch ve výše zmiňované 
soutěži. Do tělocvičny chodí a pilně tré-
nují sálovou kopanou i starší žáci. Bohu-
žel zůstává jen u toho trénování. 

Ke  změně  také  došlo  i  u  oblíbeného 
cvičení rodičů s dětmi, zde odešla cviči-
telka a tak jsme museli toto cvičení  na-

hradit  míčovými  hrami.  Už  to  není  pro 
úplná mrňata, ale jsme rádi, že se tato ho-
dina takto podařila vyplnit. 

Z jednorázových, každoročně se opaku-
jících akcí, se letos neuskutečnil, pro ma-
lý počet zájemců, naší jednotou pořádaný 
ústřední turnaj v sálové kopané. Podobně 
pro  nedostatek  sněhu  odpadly  lyžařské 
závody. Tradičně se členové naší jednoty 
zapojují do nácviku a poté hraní Pašijové 
hry. Je to každý rok jiné, náročné, ale zá-
roveň krásné a strhující. Pěknou odezvu 
měla  oslava  Svátku  matek,  kterou  jsme 
uspořádali  v Orlovně, maminky potěšila 
především  vystoupení  těch  nejmenších. 
Další program pro děti bývá u příležitosti 
poutě u sv. Prokopa. Zde je pěkné to, že 
si všechno organizují mladí. Starší děti a 
mládež pro své mladší sourozence, malé 
ministranty a ostatní děti z farnosti.  Bě-
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hem prázdnin sice nepořádáme letní tábo-
ry, ale snažíme se formou výletů, jak turi-
stických nebo cykloturistických, zpříjem-
nit  dětem  a  mládeži  volné  prázdninové 
dny. Podzim je ve znamení hudební pře-
hlídky  La  festa.  Ta  letošní  byla  stejně 
úspěšná, jako ty předešlé. Lišila se pouze 
svoji délkou, pokud to takto bude pokra-
čovat, bude se muset skutečně uvažovat o 
celodenním programu. 

Pro naše starší členy i pro ostatní spolu-
občany důchodového věku naše  jednota 
již řadu roků pořádá jak sportovně laděné 
programy tak i různé besedy a přednášky 
zaměřené  hlavně  na  podporu  změny ži-
votního stylu.  Jak  asi  i  v  jiných  jedno-
tách, tak i u nás mají ke cvičení blíže že-
ny,  které  cvičí  v  Orlovně  pod  vedením 
zkušené cvičitelky. Máme v úmyslu něco 
podobného  nabídnout  i  našim  mužům. 
Zatím se nám to nedaří, ale nevzdáváme 
se.

Pro seniory jsou velice zajímavé a při-
tažlivé výlety a  vycházky,  jejichž  cílem 
bývá krásná příroda, ale i krásná stavba, 
nejraději  v  podobě  nějakého  poutního 
místa. Při těchto akcích se potom vzájem-
ně pojí pěkné (stavby a příroda), užitečné 
(pohyb),  s  vlastním  duchovním  prožit-
kem a to je určitě ta nejlepší kombinace 
jaká může být. 

Náš  trenér  ve  fitness  centru  se nabídl 
vytvořit speciální program právě pro se-
niory. Chce tak dokázat, že rozumné kon-
diční  cvičení  není  jen  pro  mladé,  ale 

svědčí a pomáhá všem bez rozdílu. Právě 
díky nové posilovně nabízíme našim čle-
nům  i  spoluobčanům,  prostřednictvím 
kvalitních trenérů, všechno co je pro ten-
to druh sportu potřeba. Snažíme se dělat 
vše pro spokojenost návštěvníků posilov-
ny a stále pracujeme ne jejím dovybave-
ní,  jak  zařízením,  tak  i  cvičebními  po-
můckami. V sále Orlovny,  opět pod od-
borným vedením, je možné cvičit  různá 
bojová umění především kickbox a thai-
box. Připravujeme cvičení aerobiku. Mi-
mo Orlovnu nabízíme veřejnosti i našim 
členům  hodiny  rekreačního  volejbalu, 
florbalu a sálového fotbalu, v letních mě-
sících pak malé kopané.

Ve  všech  těchto  nabízeních  aktivitách 
máme stále  co zlepšovat,  a  pokud bude 
dostatek  dobrých  spolupracovníků,  kteří 
budou  ochotni  věnovat  část  svého  vol-
ného času dětem a mládeži, máme vyhrá-
no. Všechny zmiňované tyto aktivity jsou 
nabízeny tak, aby doplňovaly celou škálu 
různých sportů předkládanou dalšími or-
ganizacemi, které působí v našem městě. 

K tomu, abychom mohli nabídnout dě-
tem a mládeži ty nejlepší podmínky k je-
jich aktivitám, zabezpečit je materiálně a 
co nejvíce zpestřit hodiny sportovní čin-
nosti, nám mimo jiné, pomáhá i finanční 
podpora dotace kraje Vysočina, jejíž kaž-
doroční pomoc je námi vděčně vítána.

O činnosti  jednoty je  možno se infor-
movat na www.orelzdar.cz

Bohuslav Kotík
Celoroční činnost dětí a mládeže v roce 2008 – OREL JIMRAMOV

Naše jednota se celoročně věnuje práci 
s  mládeží.  Rok 2008 byl  v  této  oblasti 
opět rokem se spoustou aktivit. Věnovali 
jsme se především stolnímu tenisu, kopa-
né, florbalu a přespolnímu běhu.

Stolní tenis je tradiční aktivitou žáků a 
juniorů v naší jednotě. Pravidelně, mini-
málně 1x týdně, po celý školní rok pro-
bíhá trénink v pronajaté Sokolovně. V ro-
ce  2008  jsme  poprvé  uspořádali  Jimra-
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movskou  ligu  ve  stolním  tenise  žáků. 
Jednalo se o  5  turnajů,  které  byly  vždy 
vyhodnoceny samostatně,  a  současně  se 
provádělo bodování jednotlivých turnajů. 
Celkem se zapojilo do Jimramovské ligy 
19 žáků z Jimramova a okolí. Pravidelný 
trénink a hra se projevila i na výsledcích 
našich dětí a mládeže při turnajích, kte-
rých jsme se dále zúčastnili. Na župním 
turnaji  23.  2.  2008 v  Rovném vyhrál  v 
kategorii žáků člen naší jednoty Vojtěch 
Šikula. Všechny naše aktivity jsou otev-
řené pro všechny žáky z Jimramovska.

Dalším hlavním sportem v naší jednotě 
je v mládežnické kategorii fotbal. V zim-
ních  měsících  využíváme  místní  halu  k 
tréninku i přátelským utkáním. V letních 
měsících využíváme školní hřiště na ma-
lý fotbal. Trénink či zápasy jsou po celý 
rok 1x týdně.

Příležitostně se věnujeme i florbalu. 
Snažíme  se,  aby  sportovní  činnost  s 

dětmi  byla  všestranná,  a  tak  se  rovněž 
účastníme závodů v přespolním běhu, bě-
hu na lyžích, střelbě ze vzduchovky.

V roce 2008 jsme na přespolním běhu 
18.  5.  2008 v Olešnici  vybojovali  3  ví-
tězství – Michal Žák v běhu na 1500 m v 
kategorii  dorostenců,  Vojtěch  Zahradník 
v běhu na 1000m v kategorii starších žá-
ků a Markéta Šikulová v běhu na 2 500m 
v kategorii žen, přestože je věkem junior-

kou. Dále jsme získali jedno třetí místo – 
v běhu na 800 m Martin Žák v kategorii 
mladších žáků a 5. Místo Klára Bradáčo-
vá v kategorii mladších žákyň.

Hlavním  trenérem  a  organizátorem 
sportovních aktivit je ing. Pavel Šikula a 
Antonín Bradáč.

Aktivity  s  dětmi  a  mládeží  v  jednotě 
Orel  Jimramov jsou financovány rovněž 
z dotace kraje Vysočina, z dotace Mini-
sterstva školství mládeže a tělovýchovy, 
ze  sponzorských  darů  a  členských  přís-
pěvků.

O činnosti jednoty lze se informovat na 
www.orel-jimramov.wz.cz

Ing. Pavel Šikula
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Celoroční aktivity jednoty Nové Město na Moravě s mládeží

Pravidelné  sportovní  aktivity  mládeže 
probíhají  převážně  ve  dvou oblastech  – 
fotbalu a florbalu. Díky finanční podpoře 
grantu kraje Vysočina a Národního pro-
gramu rozvoje sportu pro všechny mohou 
tyto  aktivity  probíhat  v  odpovídajících 
sportovních zařízeních.

Žákovský  oddíl  fotbalu  pod  vedením 
Pavla Peňáze opět navázal na předchozí 
školní  rok  a  v  tělocvičně  Gymnázia  se 
pravidelně  jednou týdně schází ke svým 
tréninkům. V příštím roce kluci překročí 

věkovou hranici  žáků a přejdou pod ju-
niory.  Proto už nyní  plánujeme otevření 
nového oddílu pro mladší žáky.

Mládežnický florbal zaznamenal rovněž 
úspěšný  rok.  Po  dvou  letech  ve  vedení 
oddílu starších žáků převzala Míša Mah-
lová nelehký úkol: založit oddíl mladších 
žáků  do 12  let.  Povedlo se.  Od září  se 
každé  pondělí  v  tělocvičně  prohání  20 
mladých orlíků, mezi nimi i dvě šikovné 
dívčiny.  To,  co dělá  práci  s  mládeží  ú-
spěšnou, je zapojení juniorů jako asisten-
tů při práci  s mládeží a možnost zapojit 
se časem do oddílů pro starší kategorie.

Sport  pro všechny je  zastoupen pravi-
delnou  hodinou rekreačních  sportů,  kde 
povětšinou  vzhledem  k  své  oblíbenosti 
vyhraje florbal. Do této veřejnosti otevře-
né  sportovní  aktivity  se  může  zapojit 
kdokoliv a toho využívají převážně  juni-
oři a žáci, aby si mohli v neděli navečer 
prostě přijít zahrát.

Jednota se každoročně zapojuje do po-
řádání místního kola soutěže ve fotbalo-
vých dovednostech.

Všechny tyto aktivity by nebyly možné 
uskutečnit  bez  obětavé  práce  asistentů, 
vedoucích i vedení celé jednoty.

Vít Německý, jednota Nové Město
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Sdružení křesťanských seniorů a Orel Bystřice 
nad Pernštejnem

Již druhým rokem úzce spolupracují ty-
to  dvě  organizace  v  Bystřici  n.P.  Orel 
seniorům poskytuje zázemí při jejich pra-
videlných  každo-měsíčních  schůzkách  a 
Sdružení ho využívá ke svým aktivitám. 
Toto Sdružení, vymezené bystřickým re-
gionem, je součástí Sdružení se sídlem ve 
Žďáře nad Sázavou. V Orlovně se schází 
každé druhé úterý v měsíci více jak dva-
cítka  členů  při  zajímavém  programu. 
Zváni jsou významní političtí představite-
lé, představitelé města, zástupci církve a 
ti, kteří mohou upoutat něčím zajímavým 
např. poutavým vyprávěním vlastních zá-
žitků z pobytu a návštěv různých zajíma-
vých míst  nejenom naší republiky,  ale i 
ze zahraničí. Členové se účastní i progra-
mu pořádaného mateřskou žďárskou or-
ganizací.

Celostátní  organizace  „Sdružení  křes-

ťanských  seniorů“  byla  Ministerstvem 
vnitra  ČR registrovaná  již  v  roce  2001. 
Sdružení  má  rozvíjet  národní  povědomí 
svých členů s plným respektováním práv 
všech občanů bez ohledu na jejich nábo-
ženskou a národní příslušnost. Svojí čin-
ností  chce  pozitivně  ovlivňovat  celou 
společnost v oblasti sociální, zdravotní a 
kulturní  a  chce  napomáhat  duchovnímu 
rozvoji především starších lidí organizo-
váním  přednášek,  seminářů,  společen-
ských setkání, výletů a podobně. Sdruže-
ní má celostátní působnost  a je součástí 
Evropské unie seniorů. Svým zaměřením 
sleduje Sdružení duchovní a hmotné dob-
ro  nejen  starších  lidí,  ale  svojí  aktivní 
činností chce pozitivně ovlivňovat i celou 
společnost. Sdružení chce být také aktiv-
ním kulturním činitelem v široké občan-
ské společnosti. Kučerová M.

Střípky z historie župy – 10. pokračování
OREL, č. 3., rok 1934
„Lyžařská mistrovství Čsl. Orla na Radhošti 10. a 11. února 1934.
Třetí ročník závodu žup o Šrámkův stříbrný věnec nemohl býti lépe zahájen než ly-

žařským mistrovstvím. Velký boj žup o krásnou cenu starosty Čsl. Orla byl tak dopl-
něn závody v nejkrásnějším sportu. Lyžařské mistrovství ukázalo, že naše lyžařství je 
na stálém vzestupu a čestně se přiřadilo k dosavadním bojům o mistrovský titul Čsl.  
Orla v běhu a skoku na lyžích. Prvý ročník byl úvodem k slavnému roku 1929 a byl  
pořádán stejně jako další dva ve Štěpánicích v Krkonoších. V druhém boji v r. 1931 
sešla se již konkurence ze dvou žup. Kromě župy Brynychovy (krkonošské) zasáhla  
úspěšně do historie závodů lyžařských župa sv. Metoděje (novoměstská), která od té 
doby drží stále primát v našem závodním lyžařství. Její závodník Lukeš získal mistrov-
ského titulu a téhož roku získal Kosour dorostenecký titul, který v roce následujícím  
obhájil. V třetích ústředních závodech pořádaných v r. 1932 rovněž na Krkonoších 
byly u startu zastoupeny již čtyři župy: Brynychova, sv. Metoděje, Sušilova a Pospíši-
lova. Mistrovský titul získal náš nejlepší lyžař Zajíček z Nového Města n. M.
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Byla tedy letošní lyžařská mistrovství již čtvrtými a zachovala si svoji vzestupnou  
tendenci. U startu bylo zastoupeno již 7 žup: Kadlčákova, sv. Metoděje, Urbanova,  
Sušilova, Bauerova, Velehradská a Křížkovského. Chyběly župy české, hlavně Bryny-
chova, která by jistě zasáhla úspěšně do velkého boje o hrdý titul mistrovský.

Co mistrovství předcházelo? Podle předchozích úrad měla se konat v N. Městě na  
Mor. A to v lednu. Poněvadž však sněhové poměry tam byly začátkem ledna stále ne-
příznivé, zřekla se jednota N. Město n. M. cti pořádat tyto závody ve prospěch jednoty  
Frenštát pod Radhoštěm, župa Kadlčákova. Trvale dobré sněhové poměry na Radhoš-
ti dovolily přeložiti datum pořádání závodů z ledna na únor, tedy na termín přijatelný  
i pro ostatní, hlavně novoměstské závodníky.

Již v pátek 9. února přijela na Pustevny výprava závodníků novoměstských, vedená  
brem. B. Kosourem . Týž den byly vyznačeny všechny závodní tratě.

Přesně ve 14 hodin v sobotu byly závody zahájeny za krásného počasí během na ly-
žích na 18 km, v němž startovalo 24 závodníků. Terén závodní tratě byl těžký nejen  
výškovými rozdíly, ale i jakostí sněhu, neboť místy byl sníh sluncem rozmoklý, větši-
nou však tvrdý, zmrzlý. Tím zaslouženější je úspěch a vítězství těch, kteří tento terén  
zdolali. Ze 24 závodníků vzdali se závodu čtyři, většinou pro poruchu vázání neb lyží.  
Prvý do cíle přijel Kosour, za deset minut za ním Marek, pak těsně za sebou Lukeš a  
Zajíček, dále Bartoň, Svátek, Menšík, Socha, Ptáček atd.

V závodě II. třídy (slabší kategorie) mužů, byla účast 12 závodníků, kteří všichni do  
cíle dojeli.

V neděli ráno sjeli se všichni závodníci na Radhošti v kapli, aby byli přítomni mši  
sv., kterou celebroval vzdělavatel Čsl. Orla br. P. Křenek, jenž v promluvě nabádal  
všechny  shromážděné  k  apoštolátu  ctnostným  životem,  důstojným  závodníků  orel-
ských, kteří musejí býti vzorem ostatním v boji o šťastnější budoucnost našeho národa 
a to nejen v ohledu hmotném, nýbrž hlavně mravním. Tato mše sv. v památné kapli  
radhošťské, ve stínu sochy sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje, působila na všechny pří-
tomné nezapomenutelným dojmem a bude jim jistě živou vzpomínkou, která je bude  
vybízet k neumdlévajícímu boji k zdokonalení sebe i druhých.

O půl jedenácté pokračovaly závody během tříčlenných hlídek na 10 km, jejichž trať  
byla souhlasná s tratí slabší kategorie mužů na 10 km. U startu se shromáždilo 11 hlí-
dek a to dvě hlídky župy sv. Metoděje (N. Město n.M.). Skvěle jela hlídka župy sv. Me-
toděje I.v sestavě : Kosour, Zajíček, Marek a tito dojeli první do cíle. Po třech minu-
tách dojela hlídka kopřivnická a těsně za ní II. hlídka župy sv. Metoděje. 

Hned po hlídkách odstartovalo za sebou 15 dorostenců k závodu na 5 km, který vedl  
rovněž ve stopách hlídek a končil na Pustevnách. Z časů dorostenců je vidět, že tvořili  
velmi vyrovnanou soutěž a jsou na ně hrdí.

Potom odstartovaly ženy k běhu na lyžích na 5 km. Účast žen byla slabá a naše ses-
try tedy mají před sebou ještě velký kus propagační práce pro lyžařství.

Odpoledne konaly se skoky na malém můstku, poněvadž velký můstek, který je vysta-
ven proti slunci, byl úplně bez sněhu. Kosour a Zajíček ukázali velkou bezpečnost i  
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stylově dobrou práci.
Závody byly ukončeny v neděli večer v Katolickém domě ve Frenštátě. Za náč. radu 

promluvil V. Jílek, vrchní pořadatel závodů, který zdůraznil význam lyžařství a vybízel  
všechny k intenzivní práci pro další rozvoj našeho lyžařství, které stále více roste do 
šíře, ale i vyspělostí nezůstává pozadu. Zároveň poděkoval jak jednotě Frenštát, že da-
la své síly k dispozici pro zdar tohoto podniku, tam také poděkoval rovněž župě Kadl-
čákově, která se pečlivě postarala jak o největší účast závodníků ze své župy, tak o  
technické vedení závodů.

Za předsednictvo Čsl. Orla učinil projev vzdělavatel Čsl. Orla P. Křenek, který byl  
přítomen celým závodům. Zdůraznil cenu vítězství v tak těžkém závodě, jako je lyžová-
ní a ukázal také na krásu lyžařství a očišťující působení hor nejen svými přírodními 
krásami, ale i mravní silou jejich obyvatelstva. 

Technické výsledky závodů ( vybíráme jen umístění závodníků župy sv. Metoděje):
Jízda mužů na 18 km: 1.místo Kosour B., Nové Město n. M., 2. místo Zajíček V., No-

vé Město n. M., 3. místo Marek J., Nové Město n.M., 4. místo Ptáček J., Nové Město  
n.M., 6. místo Bartoň M., Nové Město n. M.

Jízda mužů na 10 km (II. třída): tato kategorie buď nebyla obsazena, nebo se nikdo  
do 6. místa neumístil

Závod tříčlenných hlídek na 10 km: 1. místo družstvo župy sv. Metoděje I. (Kosour,  
Zajíček, Marek), 3. místo družstvo župy sv. Metoděje II. (Lukeš, Bartoň, Ptáček)

Závod žen na 5 km: tato kategorie buď nebyla obsazena, nebo se nikdo do 3. místa 
neumístil

Závod dorostenců na 5 km: tato kategorie buď nebyla obsazena, nebo se nikdo do 6.  
místa neumístil

Závod ve skoku o lyžích: 1. místo Kosour Boh., Nové Město n. M., 2. místo Zajíček  
Vl., Nové Město n. M., 5. místo Ptáček, Nové Město n. M. Skákalo 9 závodníků.

V závodě sdruženém: obsadil 1. místo Kosour Boh., který získal titul mistra Čsl. Or-
la na lyžích, 2. místo Zajíček Vl., 3. místo Ptáček Jan, všichni Nové Město na Moravě,  
župa sv. Metoděje.“

vvvvv
V tomto článku jsme byli svědky úžasného úspěchu novoměstských orelských lyža-

řů v samém začátku a vývoji lyžařských závodů v Čsl. Orlu.
Kučerová M.

Předsednictvo župy Metodějovy tímto vyjadřuje poděkování všem jednotám, které 
svými příspěvky již od roku 2006, kdy se zrodila myšlenka vydávat vlastní zpravodaj,  
pomohly vytvářet náš vlastní, velice zajímavý, poutavý a pestrý časopis. Jen touto ces-
tou se můžeme dozvědět více o sobě navzájem, o vnitřních aktivitách jednotlivých jed-
not a obdivovat nové a zajímavé nápady, které mohou inspirovat i ostatní k podobné 
činnosti. Přejme tedy našemu zpravodaji, ať se mu tak dobře daří i po mnoho dalších  
let a jednotám, ať mají stále více zajímavých a poutavých příspěvků.

Za předsednictvo župy, Kučerová M.
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Plán sportovních aktivit pro rok 2009
Stolní tenis

10. 1. župní turnaj Jimramov
únor župní turnaj Rovné
14. 2. kvalifikace – muži Ivančice
14. 3. kvalifikace - žáci, dorost Silůvky
březen župní turnaj Dolní Loučky
duben, květen župní liga - jarní část
srpen, září župní liga - odvety
říjen župní turnaj Nové Město na Moravě
listopad župní turnaj Čebín
prosinec župní turnaj Bystřice nad Pernštejnem

Fotbal – žáci
únor župní turnaj Nové Město na Moravě
14. 2. ústřední turnaj - ml. žáci Vnorovy
7. 3. ústřední turnaj - st. žáci Žďár nad Sázavou

Florbal – žáci
březen župní turnaj Bystřice nad Pernštejnem
podzim župní turnaj Nové Město na Moravě

Bowling, kuželky
leden župní turnaj Bystřice nad Pernštejnem
10. 10. kvalifikace Brno-Bohunice
podzim župní turnaj Čebín

Běhy

17. 1. ústřední závody Zimní silniční běh - Moutnice
14. 2. ústřední závody Běh na lyžích – Domanín
23. 5.  ústřední závody Přespolní běh - Olešnice

Krojový ples Orla v Kunovicích 
sobota 10.  ledna 2009 

Ples začíná ve sportovní hale v Kunovicích v 19 hodin. 
Lístky je možné objednat v Městském informačním středisku - 

tel: 572 549 999, fax: 572 549 999, mic@mesto-kunovice.cz. 
Podpořte, prosím, tuto akci svojí účastí.

Pro vnitřní potřebu vydává: Orel župa Metodějova, Bystřice nad Pernštejnem
Adresa: Dr. Veselého 358, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
Kontakt, příspěvky: zupa.metodejova@orel.cz
Zodpovědná osoba: Vít Německý, email: vit.nemecky@centrum.cz


