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Jimramovská liga – 3. kolo
V úterý  6.  ledna  2009  se  uskutečnilo 

třetí a závěrečné kolo II.  ročníku Jimra-
movské ligy žáků ve stolním tenise. Tur-
naje se zúčastnilo 11 žáků, kteří byli roz-
losování  do dvou skupin,  ze kterých  tři 
nejlepší  postoupili  do  finálové  skupiny. 
Ve finálové skupině se započítávaly vý-
sledky  vzájemných  zápasů  ze  skupin. 
Ostatní sehráli zápasy o konečné umístě-
ní.

Vítězem  třetího  kola  se  stal  Vojtěch 
Šikula,  který  v dramatickém  finále  po-
razil vítěze druhého kola Antonína Krá-
senského 3:2.
Konečné pořadí třetího kola:

1. Šikula Vojtěch Orel Jimramov
2. Krásenský Antonín Orel Bystřice
3. Golas Martin Orel Jimramov
4. Konvalinka Roman Jimramov
5. Kopecký Michal Bystřice n.P.
6. Janeček Adam Štěpánov
7. Nosek Patrik Orel Bystřice
8. Lomák Tomáš Jimramov
9. Urbánek Ota Bystřice n.P.

10. Posltová Jana Bystřice n.P.
11. Urbánek Martin Bystřice n.P.

Konečné pořadí Jimramovské ligy 
2008/2009:

1 Šikula Vojtěch, Orel Jimramov 280
2 Krásenský A., Orel Bystřice n.P. 240
3 Golas Martin, Orel Jimramov 150
4 Vraspír Krištof, Orel Jimramov 140
5 Konvalinka Roman, Jimramov 110
6 Janeček Adam, Štěpánov 105
7 Kopecký Michal, Bystřice n.P. 105
8 Nosek Patrik, Orel Bystřice n.P. 70
9 Riesner Boh., KST Borovnice 50
10 Váchal Patrik, Jimramov 45
11 Hadrava Zd., Orel Bystřice n.P. 45
12 Lomák Tomáš, Jimramov 45
13 Fajmonová Jolana, Bystřice n.P. 40
14 Mach Milan, Polička 35
15 Nosková Ver., Orel Bystřice n.P. 30
16 Urbánek Ota, Bystřice n.P. 25
17 Posltová Jana, Bystřice n.P. 20
18 Urbánek Martin, Bystřice n.P. 15
19 Halamková Adéla, Bystřice n.P. 10
20 Prchal Ladislav, Věcov 5

Župní turnaj ve stolním tenise – Jimramov
V sobotu 10. ledna 2009 se uskutečnil 

1. župní turnaj roku 2009 ve stolním teni-
se. Dvacet dva účastníků z orelských jed-
not  Dolní a Horní Loučky, Bystřice n. P., 
Nového Města na Moravě, Čebína a Jim-
ramova, zástupce KST Borovnice  a pří-
chozí z Štěpánova, se sešlo k turnaji v so-
kolovně Jimramov. Účastníci byli  rozlo-
sování do čtyř skupin, z nichž tři nejlepší 
z každé skupiny postoupili  do vyřazova-
cích bojů. 

Dramatické boje o postup se svedli pře-

devším ve skupinách C a D, kde o postu-
pu vždy rozhodovala tabulka ze vzájem-
ných zápasů.

Ve čtvrtfinále se drama odehrálo mezi 
Jakubcem a Kopeckým, kde v pětisetové 
bitvě  byl  nakonec  šťastnější  Jakubec. 
V semifinále vedl Kovář nad Pustinou již 
2:0 na sety, ale nakonec postup vybojoval 
Pustina Jiří. I ve finále musel Pustina ob-
racet nepříznivý stav 1: 2, ale nakonec se 
stal vítězem turnaje.

Ing. P. Šikula
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 Konečné pořadí:  
1. Pustina Jiří, Orel Nové Město n.M.
2. Jakubec Břetislav, Orel Bystřice n.P.
3. Pololáník Karel, Orel D.a H. Loučky
4. Kovář Josef, KST Borovnice 
5. Zítka Ladislav, Orel Bystřice n.P.  
6. Kopecký Rostislav, Orel Bystřice
7. Kotlín Vladimír, Orel D.a H.Loučky 
8. Miko Marek, Orel Nové Město n.M.  
9-12 Šikula Pavel ml., Orel Jimramov

Zítka Jan, Orel Bystřice n.P.  
Pololáník Jan, Orel D. a H. Loučky  

Vinkler Pavel, Nové Město n. M.
13.Šikula Pavel st., Orel Jimramov
14.Koláček Petr, Orel Čebín
15.Havlát Petr, Orel Čebín  
16. Brezani Jan, Orel Nové Město n. M.
17.Lukeš Stanislav, Orel N. Město n.M.
18. Šikula Vojtěch, Orel Jimramov
19 – 22. Bradáč Antonín, Orel 

Jimramov 
Husák Bohuslav, Orel Jimramov 
Kopecký Michal, Bystřice n.P.
Janeček Adam, Štěpánov

Zápis z župní rady - 23. ledna 2009 
Orlovna jednoty Bystřice nad Pern. 
Starosta  župy  uvítal  přítomné  členy 

župní  rady  v novém  roce  2009.  Připo-
mněl,  že tento rok je pro Orla význam-
ným rokem a jednání ŽR zahájil orelskou 
modlitbou. 

Poté byl navržen program dnešního 
jednání a byl ŽR schválen.

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: br. Ing. P. Šikula a br. K. 

Pololáník
Nepřítomni: zástupci jednot – H. Brod, 

Strážek
Program:

• zahájení
• volba zapisovatele
• duchovní promluva
• župní sjezd – stanovení termínu 

a místa konání (návrh Havlíčkův 
Brod nebo Jimramov)

• sportovní činnost – seznámení s 
plánem r. 2009 –1. pololetí

• dotace r. 2009 (zda žádat MěÚ)
• příprava oslav 100 let Orla v r. 

2009– předložit návrhy akcí 
(zda se akce budou  konat jako 
župní nebo jednoty samostatně, 

nebo obě verze)  
• různé
• diskuze
• závěr

Duchovní rádce župy - jáhen L. Kinc – 
svoji  promluvu  vedl  dle  základní  myš-
lenky „Děláme to, co se zde nevyplatí“. 
Ve svém slově se zmínil  mimo jiné i o 
vnímání neděle jako dne pro Pána a rodi-
nu.

Župní sjezd se dle domluvy uskuteční 
v sobotu 21. března 2009 v Havlíčkově 
Brodě.

Sportovní činnost – br. Německý Vít 
seznámil s plánem župních akcí:

• 31.1. – župní bowling a kuželky, 
smíšená družstva, Bystřice n.P. 
– Sportovní hala

• 2. 2. – závody ve slalomu - děti 
a mládež, sjezdovka Karasín, 
jednota Bystřice n.P.

• 14. 2. – turnaj ve vybíjené pro 
mládež – jednota Bystřice n.P. 
Orlovna

• 17.2. a 17. 3. - župní odpolední 
turnaje - stolní tenis žáci – Bys-
třice n.P. Orlovna
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• 21.2. – župní fotbalový turnaj 
starších žáků – Nové Město na 
Moravě – těl. Gymnázia

• únor – župní turnaj stol.tenis – 
muži jednota Rovné

• březen – župní turnaj stol. tenis 
– muži jednota D.a H. Loučky – 
Orlovna D. Loučky

• 7. březen – turnaj badminton 
mládež jednota Bystřice n.P. Or-
lovna

Župní rada rozhodla o podání žádosti o 
grant pro sportovní činnost na MěÚ Bys-
třice n.P. ve výši 6000,- Kč.

Příprava oslav 100 let Orla
Generální  sekretář  br.  Ladislav  Kotík 

informoval  přítomné  o  průběhu  příprav 
oslav  –  především  o  centrální  oslavě 
v Kroměříži  a  pouti  na Sv. Hostýn.  Po-
zval všechny jednoty k účasti a k nahlá-
šení  možných  akcí.  Veškeré  informace 
budou dostupné na www.rokorla.cz

Příprava oslav v     župě  
Jednoty Čebín, Lomnice,  Nové Město, 

Žďár  n.S.,  Jimramov,  dle  informace  br. 
L. Kotíka, obdržely od Ústředí, na zákla-
dě grantového programu, dotaci na uspo-

řádání akcí v rámci oslav 100 let Orla.
Jako župní akce se uskuteční 31.5. 2009 

odpolední turnaj v petanque na orelském 
hřišti v Bystřici  n.P., spojený s možností 
vzájemného  setkání  a  navázání  tak  na 
teambuildingovou akci v Čebíně. 

V  diskusi  seznámili  zástupci  jednot 
ostatní s aktuálním a plánovaným děním 
v jednotách.

N. Město - br. B. Wurzel informoval o 
nabídce města na odkup areálu Orlovny a 
schválení  této  nabídky  členskou  schůzí. 
Dále  informoval  o  plánované  výstavbě 
nového areálu Orlovny.

Lomnice - Cimmrfest . 27. 6. – 28. 6. 
dvoudenní  divadelní  festival  v  Cimmr-
manovském duchu....

Gen.  sekretář  informoval  o  přípravě 
orelského DVD a orelská knihy v rámci 
nadcházejícího výročí

Br. Německý Lukáš informoval o oče-
kávaných možnostech žádosti o grant 
z Fondu Vysočina 

Br. starosta B. Kotík ukončil jednání 
v 17:15.

Zapsal: Ing. Německý Lukáš
Ověřil: Kučerová M.

Kultura v orelské jednotě Rožná
I  když  nám momentálně váznou spor-

tovní aktivity naší jednoty, v duchovní a 
kulturní  činnosti  se  snažíme  nezahálet. 
V tříkrálové sbírce v naší jednotě navště-
vovalo  spoluobčany  dvanáct  skupinek 
koledníků.  Tato  velká  aktivita  dětí  nás 
zavazovala  k nějaké  neformální  odměně 
těmto dětem.

Příležitost  nám poskytla  kouzelná  vý-
stava kostýmů a rekvizit z nejznámějších 
českých  filmových  pohádek  z Ba-
randovských  ateliérů  s názvem  „Jak  se 

oblékají pohádky,“ která se navíc konala 
také  téměř  v pohádkovém  prostředí 
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Strahovského  kláštera.  Pro  tříkrálové 
koledníky jsme tedy vypravili  24.  ledna 
2009 zájezd do Prahy.  Kromě do pohá-
dek jsme také zašli do areálu starobylého 
Anežského  kláštera,  který  založila  a 
v němž žila dcera krále Přemysla Otakara 
I.,  nedávno svatořečená česká princezna, 
Anežka.

Ve zdejších prostorách umístěná výsta-
va „Sv. Václav – ochránce české země“ 
nám  připomněla  duchovní  kořeny  naší 
země a  1100 výročí  našeho  přemyslov-
ského knížete a mučedníka.

Kromě pohádkových šatů jsme ve Stra-
hovském klášteře shlédli i basiliku Nane-
bevzetí Panny Marie a poklonili se u hro-
bu zakladatele premonstrátského řádu sv. 
Norberta, prošli klášterní ambit, nahlédli 

na  rajský  dvůr  a  prošli  se  konventními 
zahradami, odkud je kouzelný pohled na 
Prahu, na kterou ze zahrad kláštera shlíží 
také socha „Panny Marie z exilu“ (replika 
sochy  Panny  Marie  ze  Staroměstského 
náměstí).

Areál  kláštera skýtal  i  možnost  občer-
stvení  a  oddechu,  klášterní  pivovar  pro 
změnu také nabízel dobré pivo vlastní vý-
roby – ať již jantarový či tmavý, lahodný 
mok,  pojmenovaný  po  zakladateli  řádu 
„Norbert“ jsme nemohli neochutnat.

Nálada účastníků byla výborná a šťast-
ný  návrat  vybízí  k přemýšlení  o  další 
společné akci Orelské jednoty a farnosti 
v Rožné.

J. Štouračová

Župní turnaj v kuželkách a bowlingu
První letošní župní turnaj, organizovaný 

jednotou  Bystřice  n.P.,  společný  pro 
bowling  i  kuželky,  se  uskutečnil  31.  1. 
2009  v Sportovní  hale  Areálu  sportů 
v Bystřici nad Pernštejnem.

K turnaji se sešlo celkem šest družstev 
ze  čtyř  jednot.  Zastoupena  byla  orelská 
jednota Bystřice n.P.  2 družstvy,  Čebín, 
Nové Město n. Mor. 2 družstvy a Rovné.

K dispozici  byly  dvě  dráhy  kuželek  a 
bowling,  u  něhož  byla  tentokrát  jedna 
dráha  již  po  hodině  pronajata  jiným 
účastníkům, takže se hráči, po zbytek tur-
naje,  museli  uskrovnit  pouze  na  jedné 
dráze. Jelikož se turnaje nezúčastnil dří-
vější favorit, jednota Rožná, postoupili na 
přední místa další skvělí hráči.

Tentokrát to byli hráči z  Nového Města 
n.  M.,  následovaní  družstvem z Čebína, 
loňští  vzájemní  rivalové,  v závěsu  sle-
dovaní  družstvy  z Bystřice  n.P.  Odmě-

ňovaná pořadí v kuželkách a bowlingu se 
vzájemně prostřídala, takže z turnaje ne-
odcházelo žádné družstvo bez nějaké od-
měny. 

Kučerová M. 

Pořadí družstev - bowling
1. Nové Město n.M. "A" 828 
2. Čebín  726
3. Bystřice n.P. "A" 666
4. Bystřice n.P."B" 653
5. Nové Město n.M. "B" 600
6. Rovné  585

Pořadí družstev - kuželky
1. Nové Město n.M. "A 929
2. Čebín  776
3. Bystřice n.P. "B" 759
4. Bystřice n.P. "A" 745
5. Rovné  720
6. Nové Město n.M. "B" 605
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Pořadí jednotlivců - bowling
1 Josef Kuchta, Nové Město "A" 229
2 Petr Koláček, Čebín 219
3 Pavel Holík, Čebín 214
4 Lukáš Německý, Nové Město "A" 212
5 Tomáš Mrázek, Nové Město "A" 211
6 Michal Navrátil, Bystřice n.P. "B" 191
7 Petr Štarha, Bystřice n.P. "B" 190
8 Petr Havlát, Čebín 184
9 Jan Paleček, Rovné 181

10 Pavlína Wurzelová, Nové Město "B" 179
11 Josef Paleček, Rovné 178
12 Milan Veteška, Bystřice n.P. "A" 177
13 Pavel Peňáz, Nové Město n. M. "A" 176
14 Sonja Vetešková, Bystřice n.P. "A" 174
15 Jindřich Pruška, Bystřice n.P. "A" 168
16 Jaroslav Štěpánek, Bystřice n.P. "B" 157
17 Josef Dvořák, Nové Město "B" 153
18 Hana Prušková, Bystřice n.P. "A" 147
19 Marie Kuchtová, Nové Město "B" 137
20 Simona Sváčková, Nové Město "B" 131
21 V. Palečková, J. Šanderová, Rovné 125
22 Kateřina Navrátilová, Bystřice "B" 115
23 Jaroslav Vojanec, Čebín 109
24 Stanislav Šandera, Rovné 101

Pořadí jednotlivců - Kuželky 
1 Pavel Peňáz, Nové Město n. M. "A" 290
2 Jaroslav Štěpánek, Bystřice n.P. "B" 248
3 Tomáš Mrázek, Nové Město "A" 247
4 Pavel Holík, Čebín 243
5 Jan Paleček, Rovné 227
6 Jindřich Pruška, Bystřice n.P. "A" 220
7 Petr Havlát, Čebín 208
8 Josef Paleček, Rovné 205
9 Lukáš Německý, Nové Město 197

Josef Dvořák, Nové Město n. M. "B" 197
11 Josef Kuchta, Nové Město 195
12 Petr Štarha, Bystřice n.P. "B" 194
13 Michal Navrátil, Bystřice n.P. "B" 191
14 Hana Prušková, Bystřice n.P. "A" 187
15 Simona Sváčková, Nové Město "B" 184
16 Milan Veteška, Bystřice n.P. "A" 182
17 Jaroslav Vojanec, Čebín 171
18 Stanislav Šandera, Rovné 164
19 Sonja Vetešková, Bystřice n.P. "A" 156
20 Petr Koláček, Čebín 154
21 Kateřina Navrátilová, Bystřice "B" 126
22 Pavlína Wurzelová, Nové Město "B" 124

 V. Palečková, J. Šanderová, Rovné 124
24 Marie Kuchtová, Nové Město "B"  100

Lyžařské závody ve slalomu
V úterý 2.  února 2009 bylo  snad nej-

horší  počasí  letošní  zimy.  Silný  vítr, 
mlha, sychravo se na sjezdovce v Karasí-
ně ještě několikrát  znásobilo. V toto ne-
příjemné časné  ráno,  se  i  přes  nepřízeň 
počasí, sešlo na sjezdovce celkem 11 od-
vážných  dětí,  aby  předvedly  své  umění 
v lyžařském závodě ve slalomu. Pod do-
hledem vedoucí bystřického orelského ly-
žařského  oddílu,  Martiny  Olivové,  byly 
děti rozděleny do tří věkových kategorií. 
Statečně se pak při  slalomu praly se si-
lným protivětrem, aby si  vybojovaly co 
nejlepší umístění.  Ze dvou časů byl  vy-
brán  ten  nejlepší  a  podle  toho  byli  zá-
vodníci  odměněni  sladkými  odměnami. 

Vyhodnocení a odměnění vítězů proběhlo 
v teplém  prostředí  zdejšího  bufetu. 
S prázdnou neodešel žádný závodník, od-
měnu si zasloužili všichni, již za tu odva-
hu a vytrvalost v tomto počasí na závody 
vůbec dorazit. Po občerstvení teplým ča-
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jem,  pořízení  společné  fotografie,  byli 
všichni pozváni k účasti na příštím otev-
řeném závodu také  pro  veřejnost,  který 
orelská  jednota  Bystřice  n.P.  uspořádá 
opět za rok. V loňském roce byly závody 
zrušeny pro  nedostatek  sněhu,  letos  ne-
přálo počasí a tak si přejme, snad příště 
už bude vše perfektní.  Bylo by tedy jen 
na škodu, nevyužít místních možností, ja-
ko  je  snadná  dostupnost  a  blízkost  této 
sjezdovky,  a  neuspořádat  opět  takovéto 
závody.  Na závěr  ještě  patří  naše  velké 
poděkování, majiteli sjezdovky, za umož-
nění závodů.

Kučerová M.

Výsledné umístění  
I. kategorie 5 let:
1. Jiří Ingr, Bystřice n.P.
2. Roman Proks, Bystřice n.P.
3. Martin Filip, Pozořice
II. kategorie 7- 10 let:  
1. Kateřina Proksová, Bystřice n.P. 
2. Iveta Kudrnová, Bystřice n.P. Orel
3. Jan Kudrna, Bystřice n.P.
4. Lucie Žilková, Bohuňov
5. Lucie Filipová, Pozořice  
III. kategorie 11 – 14 let:  
1. Matouš Vrbík, Bystřice n.P. Orel
2. Pavel Škrdlík, Karasín
3. Pavla Krejčí Karasín

 

„Ať žijí duchové“
„A ode dneška smí na hrad jen ten, kdo 

se  podepíše  v hladomorně!“  Nejen  tato 
úvodní slova, ale i celý příběh oblíbeného 

dětského muzikálu „Ať žijí duchové“, za-
zněl 8.2. v Sokolovně v Čebíně a po týd-
nu  v Sokolovně  v Drásově.  Představení 
sehrál divadelní spolek Slovani doplněný 
o 22 dětí z místní vesnice. Nejmladšímu 
herci  byly  nedávno  čtyři  roky,  zatímco 
nejstaršímu – panu řediteli školy – 33 let. 
S nácvikem  jsme  začali  koncem  října  a 
zkoušeli jsme jednou týdně asi dvě a půl 
hodiny. Ale vložená námaha a úsilí se vy-
platilo a vrátilo se nám v podobě úspěchu 
a bouřlivého potlesku, kterým nás obda-
rovali  diváci,  kteří  přišli  na  obě  před-
stavení  v hojném  počtu.  Jako  odměnu, 
nebo chcete-li  honorář  pro malé i  velké 
herce,  jsme připravili  výlet  do  Brna  do 
zábavního centra Bongo, kde si opravdu 
všichni  (bez  rozdílu  věku)  užili  spoustu 
pohybu a legrace.

Dovolte  mi,  abych  touto  cestou  ještě 
jednou poděkoval všem hercům, také čle-
nům kapely Bosáci,  kteří nás celé před-
stavení doprovázeli na hudební nástroje a 
všem těm, co se na nás přišli podívat.

Děkuji Rejža
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Turnaj ve vybíjené – Bystřice nad Pernštejnem

Orelská  jednota  Bystřice  n.P.  se  v le-
tošním roce odhodlala k dalšímu experi-
mentu a to uspořádat první otevřený tur-
naj ve vybíjené. Dlouhou dobu bylo bys-
třické  orelské  družstvo  osamocené,  ale 
s blížícím se termínem turnaje se naděje 
na konání přece jenom vyjasnila a na po-
zvánku zareagovaly další družstva a jed-
noty. A tak se v sobotu 14. 2. 2009 v Or-
lovně  sešlo  celkem  6  družstev  ze  tří 
jednot.  Bystřici  n.  P.  reprezentovaly  3 
družstva, z toho jedno orelské, Orel Dolní 
a  Horní  Loučky  2  družstva  a  jednotu 
Rovné jedno družstvo.  Družstva  sehrála 

15 zápasů plných nadšení, emocí a vzá-
jemného povzbuzování.  Oddíly nastupo-
valy do  hry  s maximálním nasazením a 
odhodláním vybojovat co nejvíce bodů a 
ztratit  co nejméně hráčů.  Někomu se to 
dařilo snadno, někomu již méně. Ale spo-
kojeni  z turnaje  mohli  odcházet  všichni 
soutěžící, vždyť za snahu a úsilí, vybojo-
vat co nejvíce, byli nakonec všichni pod-
le  zásluhy  odměněni.  Doufejme,  že  se 
příští rok turnaj rozšíří ještě o další jed-
noty. Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Orel D. a H. Loučky „A“ 10 bodů
2. Bystřice n.P. „I“ 8 bodů
3. Orel Rovné 6 bodů
4. Orel Bystřice n. P. „II“ 2 b. (28)
5. Orel D. a H. Loučky 2 b. (23)
6. Bystřice n. P. „III“ 2 b. (22)
Při  rovnosti  bodů  o  umístění  rozhodl 

počet vybitých hráčů. Družstva byla šes-
tičlenná s jedním kapitánem, hrálo se 2x7 
minut s výměnou stran. Vyhrálo to druž-
stvo, které vybilo více hráčů protihráčům.

Župní turnaj ve stolním tenisu pro mládež
První kolo tohoto turnaje se uskutečnilo 

v úterý 17. 2. 2009 v bystřické Orlovně. 
Účast na tomto turnaji byla až překvapi-
vá,  sešlo se celkem 18 hráčů,  jak členů 
Orla, tak i nečlenů. Bystřici n.P. zastupo-
valo 10 soutěžících (3x Orel, 2x Sokol), 
Orel  Rovné  3  a  z Předklášteří  přijelo  5 
hráčů. 

Turnaj byl zajímavý, soutěživost hráčů 
na vysoké úrovni a boj o vítězství mezi 
bystřickými hráči  Krásenským A. a Ko-
peckým M. byl vyrovnaný a napínavý. Je 
vidět, že zájem o tento druh sportu mezi 

mládeží  existuje,  jen je  třeba  toho ještě 
více využít motivací k vzájemnému sou-
těžení.  Druhé  kolo  turnaje  se  uskuteční 
17. března 2009 opět  v bystřické Orlov-
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ně. Věříme, že zájem o turnaj bude, ne-li 
větší, tedy alespoň na stejné úrovni.

Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Krásenský Antonín, Orel Bystřice
2. Kopecký Michal, Bystřice n.P.
3. Zika Jiří, Sokol Bystřice n.P.
4. Nosek Patrik, Orel Bystřice n.P.
5. Juračka Jakub, Sokol Bystřice n.P.
6. Goroly Rudolf, Předklášteří
7. Šípek Petr, Orel Rovné

8. Goroly David, Předklášteří
9. Krondráf Richard, Bystřice n.P.
10. Masařek Jiří, Předklášteří
11. Drábek Patrik, Orel Rovné
12. Drábek Vojtěch, Orel Rovné
13. Krondráf Jaroslav, Bystřice n.P.
14. Košová Božena, Předklášteří
15. Nosková Veronika, Orel Bystřice
16. Mannová Lucie, Bystřice n.P.
17. Baloga František, Předklášteří
18. Posltová Jana, Bystřice n.P.

Vítězství patří překvapivě florbalistům
Tělocvična  novoměstského  gymnázia 

hostila v sobotu 21. února 2009 župní tur-
naj v malé kopané starších žáků. Ladov-
ská zima překazila plány s hojnou účastí 
a dorazila jen družstva z Bystřice n. P. a 
dva domácí týmy. V této situaci byl po-
změněn systém turnaje na dvoukolový a 
to znamenalo odehrát celkem 6 zápasů.

Poděkování  patří  hlavně  účastníkům 
z Bystřice  n.  P.,  kteří  i  přes  zdravotní 
problémy  dorazili  alespoň  s  mladšími 
hráči. Tím se boj o první místo zúžil pou-
ze na domácí. Už první zápas naznačil, že 
může dojít k překvapení. Družstvo domá-
cích florbalistů dokázalo porazit své fot-
balové kamarády v obou zápasech a vy-
bojovalo si tak první místo na turnaji a s 
tím spojenou i sladkou odměnu. Z druhé-
ho místa se radovalo další  družstvo do-
mácích. Mgr. Vít Německý

Nové Město – Fbc Nové Město 1:3
Fbc Nové Město – Bystřice 8:2
Nové Město – Bystřice n.P. 11:1
Nové Město – Fbc Nové Město  3:5
Fbc Nové Město – Bystřice n.P. 3:0
Nové Město – Bystřice n.P. 6:1

Župní turnaj ve stolním tenise – Rovné
V sobotu 21. února 2009 se uskutečnil 

2. župní turnaj roku 2009 ve stolním teni-
se. Turnaj uspořádala jednota Orel Rov-
né,  ale  místem  konání  byla  Orlovna 
v Bystřici n.P. Na turnaji se sešlo dvacet 
čtyři účastníků z orelských jednot Rovné, 

Bystřice n. P., Nového Města na Moravě, 
Čebína, Lomnice a Jimramova, zástupce 
KST Borovnice a příchozí z Bystřice n.P. 
Účastníci  byli  rozlosování do čtyř  šesti-
členných  skupin, z nichž vždy čtyři  nej-
lepší  postoupili  do  vyřazovacích  bojů. 
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Vítězem turnaje se stal Rostislav Kopec-
ký (Orel Bystřice n.P., který ve finále po-
razil J. Pustinu (Orel Nové Město na Mo-
ravě). Ing.P. Šikula
Konečné pořadí :
1. Kopecký Rostislav, Orel Bystřice n.P.
2. Pustina Jiří, Orel Nové Město n. Mor.
3. Mičunek Pavel, Orel Bystřice n.P.
4. Kula Jiří, Orel Nové Město na Mor,
5 - 8 Šikula Pavel ml., Orel Jimramov

Zítka Ladislav, Orel Bystřice n.P.
Zítka Jan, Orel Bystřice n.P.
Jakubec Břetislav, Orel Bystřice n.P.

9 - 16 Šikula Pavel st., Orel Jimramov

Máca Zdeněk, Orel Čebín
Kovář Josef, KST Borovnice
Lukeš Stanislav, Orel Nové Město
Pavlíček, Bystřice n.P.
Brezani Jan, Orel Nové Město n. M.
Růžička Rudolf, Nové Město n. M.
Šafránek Vojtěch, Orel Rovné

17-24 Vojta Vašica, Orel Lomnice
Koláček Petr, Orel Čebín
Havlát Petr, Orel Čebín
Markup Pavel, Orel Lomnice
Kopecký Michal, Bystřice n.P.
Krásenský Antonín, Orel Bystřice
Jírovský, Bystřice n.P.  

 

Turnaj v badmintonu
Již  třetí  turnaj  v pořadí  v badmintonu 

organizovala v letošním roce orelská jed-
nota v Bystřici n. P. Turnaj se uskutečnil 
v Orlovně v sobotu 7. března 2009. Zatím 
co v roce  2007,  kdy se  s turnaji  začalo, 
přišla doslova hrstka pouze místních hrá-
čů,  letos  se  jich  sešlo  již  19,  převážně 

však hostů. Z Věžné přijelo 6 hráčů, Orel 
D. a H. Loučky zastupoval největší počet 
hráček a to 11 a za Bystřici . P. se dosta-
vili  pouze  2  hráči,  z toho  1  za  Orel.  I 
když  má v Bystřici  n.P. tento sport dost 
příznivců,  k soutěži  se  jich  prozatím 
mnoho nemá. Věříme, že se turnaje do-
stanou do podvědomí veřejnosti a v příš-
tím roce se počet místních hráčů již jistě 
zvýší.  Na  podzim  bude  orelská  jednota 
organizovat turnaj v badmintonu pro do-
spělé a tím se rozšíří nabídka i o tuto ka-
tegorii. Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Josef Vrbka st., Věžná
2. Josef Vrbka ml., Věžná
3. Veronika Vrbková, Věžná
4. Jan Polnický, ZŠ TGM Bystřice n.P.

Ústřední sálový fotbal - první místo těsně uniklo
Mladí orlíci z Nového Města na Mora-

vě se zúčastnili ústředního turnaje v sálo-
vé kopané, který se pořádal  v sobotu 7. 
března v tělocvičně 5. ZŠ ve Žďáře nad 
Sázavou. Těšili jsme se na bohatou kon-
kurenci, ale nakonec přijeli pouze 3 sou-

peři  –  Domanín,  Stěbořice  a  Halenkov-
Huslenky. Hrálo se v poměrně malé tělo-
cvičně, kde nebyl moc prostor na kombi-
nační hru.

Nejdříve jsme se utkali s Domanínem. 
V první polovině zápasu jsme drželi na-
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dějný  výsledek  1:0,  ale  v  druhé  půlce 
jsme  se  vlastními  chybami  připravili  o 
výhru  a  prohráli  1:3.  V druhém zápase 
jsme rozdrtili  soupeře z  Halenkova s ú-
žasným výsledkem 6:0. K postupu do fi-
nále turnaje nám stačil bod z posledního 
zápasu se Stěbořicemi. Utkání se ovšem 
od začátku vyvíjelo v náš neprospěch a v 
poločase  jsme prohrávali  o  dvě  branky. 
Nakonec se nám podařilo v poslední mi-
nutě  vyrovnat  na  4:4,  výsledek  jsme u-

bránili a těšili se na finálový souboj s Do-
manínem. Vyvrcholení  turnaje bylo vel-
mi  napínavé,  chvílemi  jsme byli  ve  ve-
doucí pozici my, ale v závěru se nám bo-
hužel první místo vybojovat nepodařilo.

Z turnaje jsme ale zklamaní nebyli, od-
vezli jsme si krásné druhé místo, diplom, 
pohár a pocit z férové hry. Doufejme, že 
se nám příště bude dařit stejně nebo ještě 
lépe.

Pavel Peňáz, jednota Nové Město n. M.

VII. turnaj AFL - jeden bod je opravdu málo
Další turnaj  Amatérské florbalové ligy 

se  uskutečnil  v  sobotu  7.  března  2009. 
Plány na dotažení středu tabulky ztrosko-
taly prakticky hned na začátku díky ma-
rodce. Přitom los byl vcelku příznivý.

První dva zápasy byly bohužel o sehrá-
vání s Vojtou, který za nás pro tento tur-
naj hostoval.

Zejména pak prohra s FFC Rookies 2:6 
nás bude ještě dlouho mrzet, protože mi-
nimálně  remíza byla  uhratelná.  Stejným 
poměrem  dopadl  druhý  zápas  proti 
A.C.A.B. Brno.

Teprve až zápas s Moravským Krumlo-
vem ukázal, že by se mohlo zadařit. Bo-
hužel, soupeř rozhodl zápas šťastným gó-
lem a my opět prohráli, tentokrát 2:3.

Díky poslednímu místu ve skupině nás 
čekal tradiční soupeř - Hattrick Brno Old 
Boys.  První  poločas  jsme  drželi  vcelku 
vyrovnaný stav 2:3, ale pak se projevily 
zkušenosti  soupeře.  Kuba  sice  v  bráně 
chytal  co  mohl,  ale  tečované  míčky  ze 
vzduchu byly i nad jeho síly.  Zápas tak 
skončil opět prohrou, tentokrát 3:8.

(převzato z orel.nmnm.cz)

Župní turnaj ve stolním tenisu mládeže
Druhé kolo turnaje se uskutečnilo přes-

ně za měsíc po turnaji prvním, a to 17. 
března 2009 v bystřické Orlovně. Tento-
krát  byl  turnaj  v režii pouze bystřických 
hráčů,  z hostů  kupodivu  nepřijel  nikdo. 
Neúčast přespolních však vůbec neubrala 
na bojovnosti hráčů a zajímavosti turnaje. 
Změřit si své síly přišlo celkem 8 hráčů a 
to 2x Orel, 2x Sokol a 4x hráči neevido-
vaní  ještě  v žádné  organizaci.  V organi-
zaci  turnajů uvažujeme pokračovat ještě 
po prázdninách, neboť jedině tak může-
me ještě více motivovat žáky k zájmu o 

tento sport. Vzájemným soutěžením s vi-
dinou lákavé odměny se tak stolní  tenis 
stává  přitažlivější  a  uspokojí  přirozenou 
soutěživost dětí. Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Antonín Krásenský, Orel Bystřice
2. Michal Kopecký, Bystřice n.P.
3. Jiří Zika, Sokol Bystřice n.P.
4. Jakub Juračka, Sokol Bystřice n.P.
5. Jolana Fajmonová, Bystřice n.P.
6. Otto Urbánek, Bystřice n.P.
7. Patrik Nosek , Orel Bystřice n.P.
8. Jana Posltová, Bystřice n.P.
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ZÁPIS ZE SJEZDU ŽUPY METODĚJOVY
sobota 21. března 2009, Hotel Slunce – Havlíčkův Brod

1) Br. B. Kotík přivítal všechny přítomné a zahájil sjezd orelskou modlitbou.
2) Zapisovatelem jednání byl jednohlasně zvolen br. Tomáš Kříž.
3) Volba orgánů sjezdu dopadla následujícím způsobem. Do mandátové komise 

byl navržen a jednohlasně zvolen br. K. Smejkal . Do návrhové komise byl 
navržen a jednohlasně zvolen br. Ing. Lukáš Německý.

4) Br. B. Kotík nechal hlasovat o programu sjezdu a tento byl jednohlasně 
schválen.

5) Duchovní slovo pronesl otec Hoger. Mluvil především o tom, abychom si 
uvědomili, že práce kterou děláme, je především oslavou našeho Spasitele 
Ježíše Krista a abychom se snažili svým jednáním a chováním být živým 
příkladem víry. 

6) Br. B. Kotík seznámil přítomné s činností župy v roce 2008. 
a. Nejprve hovořil o práci předsednictva župy a župní radě a vyjádřil 

radost z toho, že se daří členům předsednictva a rady lépe plnit úko-
ly, které jsou jim ukládány. 

b. Dále poděkoval sestře M. Kučerové za její obětavou práci pro župu 
a popřál jí k životnímu jubileu, které v nedávné době oslavila. 

c. Br. B. Kotík dále informoval o stavu členské základny župy. Župa 
má v současné době 865 členů.

d. Další informace se týkala investičních akcí, které se uskutečnily 
v roce 2008 a které jsou plánovány do budoucna.

e. Sportovní aktivity župy komentoval br. B. Kotík jen okrajově, s tím, 
že budou blíže upřesněny ve zprávě TVR župy, kterou přednese br. 
Vít Německý. Nejúspěšnějším sportem je stále stolní tenis. Br. sta-
rosta poděkoval br.Ing.Pavlovi Šikulovi, za to, že župní stolní tenis 
garantuje.

f. Byl vysloven požadavek, aby představitelé jednot s předstihem 
informovali ostatní o kulturních akcích, které pořádají. To proto, 
aby se mohli případní zájemci akcí zúčastnit.

g. Br. B. Kotík vzpomenul i duchovní akce, které se v župě v roce 
2008 konaly a poděkoval jáhnu Kincovi za jeho práci pro župu.

h. Další informace se týkala oslav 100 let Orla.
i. Závěrem poděkoval br. B. Kotík všem za práci pro Orla a místním 

Orlům za vzorné uspořádání sjezdu.
7) Zprávu o hospodaření župy přednesla sestra M. Kučerová. Ta také upozornila 

představitele jednot, které mají sídlo v Kraji Vysočina, že pro vyúčtování do-
tace z tohoto kraje, bude nezbytné doložit několik fotografií, na kterých bude 
zřetelné, že na akci bylo viditelně umístěno logo Kraje Vysočina. Logo je 
možno zapůjčit od sestry M. Kučerové.
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8) Zprávu revizní komise přednesla sestra H. Belatková. Revizní komise hodno-
tí vedení účetnictví župy velmi pochvalně. Je vedeno řádně, dle platných 
předpisů a nebyly shledány žádné závady. Sestra H. Belatková také poděko-
vala jménem revizní komise sestře M.Kučerové za její práci.

9) Br. Vít Německý informoval přítomné o činnosti Tělovýchovné rady župy.
a. Br. Německý poděkoval všem za práci pro Orel.
b. Župní aktivity se vytrácí.
c. Nejúspěšnějším sportem župy byl stolní tenis.
d. Další sporty provozované v župě jsou: kuželky, bowling, florbal, tu-

ristika, badminton a přehazovaná.
e. Příliš se nedaří fotbalu.
f. Župa pořádala kvalifikační turnaj ve florbalu a účastnila se kvalifi-

kačního turnaje ve stolním tenise.
g. Účast jednot na ústředních akcích je rok od roku menší a bude nutné 

na tuto skutečnost reagovat.
h. Jednoty se účastní turnajů KDU-ČSL ve florbalu (např. v Losenici)
i. V jednotách vznikají nové oddíly.
j. Jednoty hrají dlouhodobé a svazové soutěže.

10) Hostem sjezdu byl br. generální sekretář Ladislav Kotík. Ten promluvil na 
téma hospodářské krize a jejich dopadů na Orel a informoval přítomné o při-
pravovaných oslavách 100 let Orla.

a. KRIZE: Co se týče finančních zdrojů na rok 2009 je situace taková: 
Finance z některých zdrojů, se kterými bylo počítáno nebudou. Na 
druhou stranu se podařilo najít zdroje, se kterými se nepočítalo a tak 
bude zřejmě objem financí pro Orel stejný (ne-li lepší) jako v roce 
2008. 

b. 100 LET ORLA: Hlavní slavnosti proběhnou 20.-23. srpna v Kromě-
říži a na Sv. Hostýně.

c. Třetí téma které br. L. Kotík zmínil, byla otázka tradičních orel-
ských sportů a vůbec sportování jednot. Základem činnosti Orla bý-
valy vždy ústřední akce. Dnes zájem o ně klesá a sportovní činnost 
jednot se přesouvá do jiné podoby. Ústředí Orla na to reaguje a 
vypisuje grant na podporu účasti jednot v dlouhodobých soutěžích.

11) Na sjezdu byla předána dvě čestná uznání.
a. první z nich bylo uděleno br. Františkovi Pochopovi. Ten byl od 

roku 1993 starostou jednoty Dolní a Horní Loučky a zasloužil se o 
navrácení Orlovny do majetku jednoty poté, co byla za komunismu 
zabavena.

b. druhé čestné uznání obdržela sestra Miroslava Kučerová, jako podě-
kování za obětavou práci pro župu a jednotu a blahopřání k životní-
mu jubileu.
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12) Na sjezdu byl předán putovní pohár za vítězství v župní lize ve stolním tenise 
družstev v roce 2008. Obdržela jej jednota Dolní a Horní Loučky, která ligu 
vyhrála. Na druhém místě se umístila jednota Bystřice nad Pernštejnem, na 
třetím Nové Město na Moravě a na čtvrtém pak Jimramov.

13) Br. Ing. P. Šikula seznámil účastníky sjezdu se stolním tenisem v župě v roce 
2008.

14) Br. K. Smejkal přednesl zprávu 
mandátové komise. Na sjezdu bylo 
přítomno 39 delegátů a 2 hosté.

15) Dalším bodem byla přestávka na 
občerstvení, během které byl pro-
mítán krátký film, vytvořený pro 
propagaci Orla u příležitosti oslav 
100 let.

16) Starostové jednot, nebo jejich 
zástupci, přednesli zprávy o 
činnosti jednot za uplynulý rok.

17) Br. starosta poděkoval všem přítomným za účast na sjezdu a práci pro Orel.
18) Posledním bodem jednání byla diskuze a různé. Přítomní byli seznámeni 

s plánem župního předsednictva, uspořádat 31. května turnaj v petanque 
v Bystřici nad Pernštejnem. Pro přítomné bude také připraveno pohoštění a 
turnaj bude zároveň možností neformálně se setkat s ostatními.

19) Na závěr bylo jednohlasně schváleno usnesení z jednání sjezdu, které předne-
sl br. Ing. Lukáš Německý.

Ověřila: Kučerová M. Zapsal: Tomáš Kříž

První turistická vycházka na Bystřicku
Březnové počasí vůbec nedávalo naději 

na to, že turisté bystřické orelské jednoty 
skutečně vyrazí v plánovaném termínu na 
první jarní vycházku.

Ale  jakoby  to  pěkné  počasí  skutečně 
čekalo  až  na  sobotu  28.  3.2009,  aby 

mohlo potěšit desítku účastníků na jejich 
prvním letošním výletě. A tak za pěkného 
slunného  počasí  vyrazili  podél  Vírské 
přehrady  z Dalečína  přes  Vír  do  Štěpá-
nova po Svratecké vodohospodářské na-
učné stezce.

Nejenom  že  si  prohlédli  naplněnou 
přehradu jarními vodami, ale shlédli celé 
vodní dílo i zevnitř, což bylo pro účast-
níky připravené překvapení od vedoucího 
oddílu. Přes druhou vírskou nádrž se pak 
vydali  lesními cestami do Štěpánova na 
plánované občerstvení.

Kučerová M.
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Poutní zájezd do Sloupu
Každým  rokem  jezdívali  věřící  z bys-

třické farnosti v pátek před Květnou ne-
dělí na pouť do Sloupu. Organizace poutí 
bývala  ve  většině  případů  věcí  bystřic-
kých Orlů. Jak šel čas, pravidelní poutní-
ci zestárli či onemocněli a tak poutí rok 
od roku ubývalo, ne proto, že by nebylo 
organizátorů, ale nebylo poutníků. Střed-
ní a mladá generace má zcela jiné zájmy 
a moderní doba sebou nese jiné, světské 
ideály. Jakmile se nepodaří zaplnit účast-
níky  místa  v autobuse  z jednoho  místa, 

akce  se  prodražuje  a  není  finančně 
lákavá. A tak se poutě nekonají tak často, 
jak  by  si  mnozí  přáli.  Letos,  po  tříleté 
odmlce, se bystřické orelské jednotě ko-
nečně  podařilo  uskutečnit  tradiční  pouť 
do Sloupu. Zdejší  předvelikonoční  pouť 
se  sedmi  mšemi  sv.  uspokojí  každého 
věřícího.  Proto  se  sem  všichni  tak  rádi 
vracejí.  Orelská jednota chce v letošním 
roce  nabídnout  ještě  další  poutě  a  to 
v červnu na Turzovku a v září na Vranov.

Kučerová M.

Orelská přípravka si odbyla svoji premiéru
V pondělí 6. dubna 2009 žďárský oddíl 

mladších žáků zavítal do Nového Města 
na Moravě k přátelským florbalovým zá-
pasům s mladšími žáky zdejší jednoty.

S  vedoucí  novoměstských  hráčů,  paní 
Michaelou Mahlovou, jsme se domluvili 
na průběhu zápasů a vytvořili jsme v kaž-
dém oddílu dva výkonnostní týmy A a B. 
Ty se potom vzájemně střetly s týmy sou-
sedního  města.  V přátelské  atmosféře  z 
nás brzy spadla počáteční nervozita a pří-
jemně jsme si zápasů užili. Někteří žďár-
ští hráči měli již zkušenost z orelské flor-
balové ligy a to se projevilo i na výsled-
cích zápasů a přehrávali soupeře hlavně v 
kombinaci.

Celkové skóre a body nebyly tím nejdů-
ležitějším cílem setkání. Chtěli jsme po-
ložit základy spolupráce mezi našimi od-
díly a  doufám i  povzbudit  novoměstské 
mladší žáky ke vstupu do orelské ligy. Z 
vlastní  zkušenosti  vím,  že  jsme  po 
prvním ročníku naší účasti v lize zvedli 
výkon našich  hráčů.  Nové Město n.  M. 
má kvalitní hráče a tudíž je i z čeho vybí-

rat.  Jejich hráči  uštědřili  našemu zkuše-
nému brankáři  čtyři  góly a my můžeme 
jen závidět, že do jejich oddílu dochází i 
děvčata, která se zdatně vyrovnala chlap-
cům.

Chtěl  bych  moc  poděkovat  vedoucí 
Mgr. Michale Mahlové a Jakubovi Čuhe-
lovi, že jsme toto setkání a poměření sil 
mohli uskutečnit a pozvat je zase k nám 
do Žďáru k odvetným zápasům.

Josef Klement – Orel Žďár nad Sáz.
Odehrané zápasy:
Nové Město - A : Žďár n. S. - A 1:3
Nové Město - A : Žďár n. S. - B 3:2
Nové Město - B : Žďár n. S. - A 0:6
Nové Město - B : Žďár n. S. - B 0:4
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Amatérská florbalová liga - hořkosladký turnaj
Po minulém turnaji, na kterém byla se-

stava našeho týmu poznamenána marod-
kou, jsme tentokrát chtěli získat ztracené 
body zpět na dalším turnaji, který se ko-
nal 4. dubna. Náš plán dostal trhlinu již v 
prvním utkání, kdy jsme proti Ivančicím 
stále dotahovali. Několik minut před kon-
cem jsme  snížili  na  4:5,  ale  ani  power 
play nám srovnání stavu nepřinesla.

V dalším zápase proti Rookies jsme po-
dali  velmi  dobrý  výkon.  Brzy  jsme  se 
ujali vedení 1:0, ale i přes náš velký tlak 
se  nedařilo  náskok  navýšit.  Trest  přišel 
asi 2 minuty před koncem, kdy nenápad-
né nahození vyústilo v gól. V závěru se 
již skóre neměnilo a my letos poprvé re-
mizovali. Závěrečné utkání proti Hattrick 
Brno se nám vůbec nepodařilo a završilo 
neúspěšnou skupinu.

Do čtvrtfinále jsme šli s pocitem, že po-
kud vypadneme,  3.liga  pro  nás  končí  a 
sestup  je  neodvratný.  Zkusili  jsme  hrát 
více ze zajištěné obrany a s maximálním 
nasazením jsme nastoupili proti A.C.A.B. 
Brno. Během utkání jsme byli aktivnější 
a naše případné chyby hasil Kuba v brá-
ně.  Po  krátké  chvíli  prvního  poločasu 
jsme vstřelili branku a vedení drželi až do 
17. minuty,  kdy jsme jej potvrdili a po-
stup jsme si nenechali ujít.

V semifinále jsme se utkali s Cavespi-
ders  Vavřinec,  se  kterými  máme velice 

nepříznivou bilanci.  Všichni jsme tento-
krát byli plni sil a soupeře jsme nešetřili. 
Přibližně v 15.minutě jsme jednoznačně 
vedli 7:0. Následně jsme bohužel trochu 
polevili a konečné vítězství 8:3 je vyso-
ké, ale jednu chvíli to vypadalo pro sou-
peře ještě hůře.

Vítězství  v  semifinále  znamenalo  po-
stup do boje o vítězství v turnaji, což se 
nám  zatím  nikdy  nepovedlo.  Ve  finále 
nás  čekal  tým Ivančic.  Utkání  nezačalo 
šťastně  a  brzy  jsme  prohrávali  0:1.  Ve 
druhém poločase se nám podařilo  skóre 
srovnat. Na celém týmu v té chvíli byla 
vidět chuť dotáhnout to k poháru, ale při-
šla rána na druhé straně a opět jsme pro-
hrávali.  Po  time-outu  jsme  nastoupili  v 
nejsilnější  možné  sestavě.  Po  několika 
našich šancích se ale opět trefili Ivančice 
a s námi to vypadalo zle. Navíc jsme hrá-
li minutu v oslabení, ve kterém kupodivu 
chyběly centimetry ke snížení...

Vyrovnat se nepodařilo a my jsme zís-
kali historické druhé místo. Jelikož jsme 
špatně  odehráli  základní  skupinu,  tak 
jsme získali pouze 6 bodů, které nás ale 
stále drží v naději na udržení 3.ligy. Ztrá-
ta na záchranu je 7 bodů. Na získání těch-
to  důležitých  bodů  máme  poslední  dva 
květnové  turnaje.  Určitě  se  pokusíme 
předvést své maximum.

Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.

Oslavy 100 let Orla se začínají rýsovat
Orel slaví 100 let. Pro jednoho novinka, 

pro druhého důvod proč trávit  hodiny a 
hodiny nad organizací tohoto faktu. Celo-
státní oslavy se uskuteční ve čtvrtek 20. 
srpna 2009 a potrvají do soboty 22. 8. v 

Kroměříži.
Na programu bude sportovní vyžití pro 

všechny  věkové  skupiny,  kulturní  před-
stavení,  či  finále  republikových  soutěží. 
V sobotu 22. 8. večer bude pro návštěvní-
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ky na hlavním kroměřížském náměstí při-
praven koncert, na kterém vystoupí před-
ní čeští umělci. Na akci bude navazovat 
tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně, 
na níž přislíbil účast kardinál Špidlík.

Ale  ani  naše  novoměstská  jednota  se 
nenechá zahanbit. Uspořádáme den plný 
zábavy, hudby i soutěží pro všechny pří-
chozí. Během celé akce budete moci při-
vést své ratolesti na Vratislavovo náměs-
tí,  aby  se  propracovaly  přes  různorodé 
soutěže k sladké odměně. Nejen děti bu-
dou mít příležitost si zasoutěžit. I vy os-
tatní můžete ukázat, co ve Vás dřímá, ať 
už prostřednictvím pingpongového turna-

je,  florbalového minigolfu  či  jiných  do-
vedností.  Soutěže  bude  provázet  živá 
hudba  v  podobě  „ZUŠáků“  a  zahrají  i 
místní hudební skupiny.

Pro zájemce bude možnost účasti na ve-
černí  bohoslužbě,  která  se  uskuteční  v 
kostele sv. Kunhuty.  A pokud navštívíte 
prezenční stan, dozvíte se něco více o na-
ší  tělovýchovné  organizaci.  Celé  novo-
městské oslavy vyvrcholí večerním kon-
certem přímo na náměstí.

A kdy že to vlastně všechno proběhne? 
No přece v pátek 22. 5. 2009. Doufáme, 
že i Vy nás potěšíte svojí účastí.

SiMMaS

Střípky z historie župy – 11. pokračování
OREL, č .9.-10., rok 1934
„Ž U P A SV. M E T O D Ě J E – z Čebína
Letos podruhé sejdou se u startu 3. června 1934 v Čebíně naši nejlepší štrekaři Ko-

sour, Kunc,Marek atd., aby znovu ukázali svou zdatnost v přespolním běhu. Zveme 
k němu všechny orelské závodníky ze všech žup. Pro muže měří trať asi 4 km a jde vel-
mi zajímavým terénem, pro dorost asi 1 km. Start i cíl u Orlovny v Čebíně v 8 hodin 
ráno. Velmi výhodné vlakové spojení od Brna i od Něm. Brodu. Ani dost málo nepo-
chybujeme, že loňští závodníci přijedou všichni a přivedou sebou ještě mnoho jiných.  
Čebíňáci již se na vás těší! Přijďte všichni a přihlášky řiďte na bratra Leoše Vojance,  
studujícího, Čebín (Dálka), p. Drásov u Tišnova. Je to závod jednotlivců a tříčlenných  
družstev jednot.“

vvvvv
OREL, č. 11., rok 1934
„Ž U P A SV. M E T O D Ě J E
pořádá po dlouhé době slet 1. července v Rožné při slavnostním otevření Lidového 

domu. Nový spolkový dům, účelný a prostorný, u lesa s velkým cvičištěm je nejlepším 
v župě. Sletový výbor za vedení br. starosty P.Marzyho připravuje slet tak, aby byl ve 
všech směrech důstojným shromážděním župy a dobrou propagací pro veřejnost. Do 
pořadu veřejného cvičení, mimo obvyklá prostná, zařazeno vystoupení vojska (III. ro-
ta ppl. č. 10 předvede půlhodinku, pořadová a závod kulometných družstev), vystoupe-
ní branných odborů jednot, ukázky lehké atletiky a hry. Slet tedy bude i po stránce 
technické na výši, důkazem hodnotné práce i za podmínek v našem kraji málo přízni-
vých.“ 

–vn.
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OREL, č. 1.- 2., rok 1936
„Lyžařské závody župy Metodějovy stanoveny v Rozsochách.
Datum bude v denním tisku oznámeno. Závodit se bude: žáci od 8 – 14 roků 2 km,  

dorost 14 – 18 roků 6km (i ženy), členi 18 km a závod trojčlenných hlídek se zatížením 
5 kg. Dotazník ihned vyplňte a zašlete br. žup. starostovi. Na schůzi technického sboru 
v Rožné stanoven nácvik poř. sestav pro příští rok ve dvou místech župy a to do konce 
ledna. Vedoucí musí sami dobře ovládat cvičení, by se mohlo přikročiti ke společnému 
nácviku.

Kurz zpravodajů v župě sv. Metoděje stanoven na leden. Bratři zpravodajové, zařiď-
te se dle pokynů, jež vám před svátky došly. Zprávy z činnosti zasílá jednota Strážek,  
(i ostatní) jež vede. První adresu zpravodaje zaslala (na výzvu) jednota Lomnice u 
Tišnova. Na svátky se připravovala velká kampaň tisková (tisku katolického).

ORELSKÁ ŽUPA SV. METODĚJE truchlí nad nemocí župního star. vdp. V. Marzy-
ho, katechety v Novém Městě na Moravě, vyprošuje na Pánu Bohu brzké uzdravení,  
by ještě dlouhá léta řídil velkou rodinu orelskou.

Letos budou konány srazy BO, cvičení, nácvičné sletových prostných, kurz zpravo-
dajů s kurzem divadelním v Novém Městě na Moravě. Pozvání bude všem zavčas za-
sláno. Jednoty se žádají, míní-li pořádati t.r. veřejné vystoupení, nechť župě oznámí 
do konce ledna datum projektovaného podniku a program. Zpravodajové, hlaste nové  
odběratele! Pracujte, ať naše župa hlásí, že získala skutečně zamýšlených, které měla 
v programu získati, v počtu 120 nových odběratel.

Do nového roku.. Stojíme opět na rozhraní dvou roků a vstupujeme do nového roku  
s mnoha a mnoha nezodpověděnými otázkami. Každý z nás si maně položil otázku, co 
nás v příštím roce čeká? Jistě mnozí z nás vstupujeme do nového roku s mnoha nadě-
jemi a s mnoha plány, co všechno vykonáme.

 I loňského roku jsme si vytvořili různé plány, ale kolik jsme z nich splnili? Kolik 
jsme ale nesplnili, a proč? To je taktéž neméně důležitá otázka, kterou by si měl jeden  
každý z nás položiti a důkladně o ní uvažovati. Ač neradi, ale přece musíme hledati  
svoje minulé chyby, abychom se jich příště mohli vyvarovati. Je nesporno, že mnohý 
náš neúspěch byl zaviněn naší vlastní chybou a poznání a uznání této chyby je taktéž  
novým úspěchem pro časy příští.

 My vstupujeme do nového roku jako Orlové, kteří jsou si vědomi svých úkolů a 
svých povinností. I my si musíme položiti otázku, zda-li jsme v minulém roce pracovali  
pro orelskou ideu tak, jak toho vyžadovala doba a potřeba. Bylo velmi mnoho krás-
ných příležitostí k propagaci orelské ideje, při nichž ani nebylo třeba zvláštních pra-
covních obětí. Kolik jsme z nich plně využili? Kolik každý z nás získal nových přísluš-
níků? Kolik z nás prodělalo exercicie a kolik z pouhé liknavosti tyto odkládáním opo-
míjelo? Nebylo to na škodu a újmu nejen orelské věci, ale hlavně každému jednotliv-
ci?
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 Zamysleme se proto hodně vážně, na prahu nového roku, nad těmito otázkami. Uvě-
domme si plně vážnost doby, uvědomme si, že jsme členy katolického spolku, který má 
v našem národě nejvíce nepřátel, jejichž útokům se musí brániti a jejich náporu odo-
lávati. A k tomu je třeba pevných a neochvějných charakterů, statečných, praktických 
a nekompromisních katolíků, kteří by byli zářným příkladem všem liknavcům a spá-
čům v katolickém hnutí.

vvvvv
ŽUPA METODĚJOVA. 
KDO TO VYHRAJE V ŽUPĚ SV. METODĚJE?
Zpravodajové již hlásí výsledky svých akcí pro ústřední list. Mnozí jsou akcí nadšeni 

a žádají, by byla prodloužena do konce února s akcí měsíc orelské brannosti. Tišnov 
hlásí 18 nových odběratel, Rozsochy 7, Strážek 8, Rovné 4. Co Rožná, Bystřice n.P.,  
Nové Město n.M.? I Čebín získal a v akci pokračuje. Hlaste výsledky a adresy zpravo-
dajů.

V Rožné n.P. 19. t. m. konala se důležitá schůze plenárního cvičitelského sboru 
župy. Jednáno bylo o sletě Čsl. Orla a přípravné práci k němu. Vyslechnuty zprávy 
vedoucích a stanoven nácvik prostných pro rok 1936. Prodebatována pak další  
činnost.“ -zt.

Pozvánky a oznámení:
sobota 23. 5. 5009

Turistická vycházka – pěší trasa Devět skal – Medlov - N. Město n.M.
neděle 31. 5. 2009

Župní turnaj v petanque a přátelské posezení – orelské hřiště Bystřice n.P.
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