
Zpravodaj
Orel župa Metodějova – Bystřice nad Pernštejnem

červenec 2009

Z obsahu:
2 – 3
Turnaj ve vybíjené
Divadelní dílna

4 – 5
Závod zdatnosti
Po stopách hvězd
IX. turnaj AFL

6 – 7
Florbalový přátelák
Oslavy 100 let Orla
Výlet na Devět skal
Propinkejte se až na 
Velehrad !

8 – 10
Výlet do Jihlavy
Klub ANR v Bystřici
Fotbalový turnaj KDU

11 – 12
Župní turnaj v petanque
Župní liga družstev

13 – 14
CANTATE Luhačovice
Turistický oddíl
Fotbalový turnaj Písečné

15 – 17
Střípky z historie

18
Oznámení, pozvánky



Zpravodaj – Orel župa Metodějova - červenec 2009

Tříkrálová sbírka
Nejen  závodit,  vítězit,  dobře  se  bavit, 

ale  i  pomáhat  dobré  věci.  To  je  naším 
úkolem. A proto jsme se i letos zúčastnili 
Tříkrálové  sbírky  v Dolních  a  Horních 
Loučkách, určené pro Charitu v Tišnově. 
Všichni co chtěli pomoci přišli dne 10. 1. 
2009 do Orlovny. 

Sešli jsme se v hojném počtu a rozdělili 
se do 5 skupinek, z nichž jedna se vydala 
do Horních Louček a zbylé čtyři  šly do 
různých  částí  Dolních Louček.  I  přesto, 
že byla velká zima, jsme poctivě obešli 
každý  dům  i  domek.  Většina  lidí  byla 
velmi milá, vstřícná a ráda přispěla. Kaž-
dý kdo přispěl, tomu se podepsali na dve-

ře Tři králové, dostal symbolický kalen-
dář a cukr s logem Tříkrálové sbírky. Ně-
kteří nás i zvali do svých domů, abychom 
se trošku ohřáli. 

Po  návratu  kolem 13:00  hod  se  všem 
skupinkám zapečetěné  kasičky prohýba-
ly.  Jak jsme se později dozvěděli,  v po-
rovnání  s  loňským rokem,  jsme  vybrali 
nejvíce peněz, za což nás čekala náležitá 
odměna v podobě mobilního telefonu. O 
jeho  majiteli  jsme  losovali  na  následné 
schůzce  všech  zúčastněných.  Pomohli 
jsme dobré  věci  a  určitě  v tom budeme 
pokračovat i v příštím roce.

Petra Čejková, Dolní a Horní Loučky

Turnaj ve vybíjené - Bystřice nad Pernštejnem
V  sobotu  14.  února  2009  se  konal  v 

Bystřici nad Pernštejnem turnaj ve vybí-
jené,  který  organizovala  jednota  Orla 
v Bystřici n.P. Na turnaj vyjely z Louček 
dva týmy, první byl složen z vedoucích a 
nejstarších  holek,  druhý pak  z  družinek 
Rychlých Orlíků a Smajlíků. Celého tur-
naje se zúčastnilo 6 družstev a hrálo se 
systémem každý s každým.  První zápas 
sehrála naše družstva proti sobě, kde jed-
noznačně  vyhrály  vedoucí.  Atmosféra 
byla  pěkná,  Loučačky  se  navzájem  po-
vzbuzovaly a sem tam se k nim i někdo 
přidal. Naše starší družstvo mělo našláp-
nuto na pěkný výsledek a když hrálo pos-
lední zápas,  ve kterém se mělo rozhod-
nout o vítězi, byly to opravdu nervy. Hol-
ky však i tento zápas dotáhly do zdárného 
konce a celý turnaj vyhrály. Patří jim ve-
liké gratulace a holky jen tak dál! Naše 
druhé družstvo skončilo na pátém místě a 
i těm rozhodně gratulujeme.

Sestava:
Loučky A : Šárka Maloňová, Tereza 

Vlková, Hedvika Pálešová, Leona Knof-
líčková, Petra Čejková, Michaela Lep-
ková, Nikol Vykypělová.

Loučky B : Martina Rašovská, Kristýna 
Nedvědová, Lenka Pokorná, Jakub Fou-
sek, Eva Čejková, Monika Sobotková, 
Iva Pestrová, Denisa Lepková.

Zuzana Plachká Dolní a Horní Loučky
Chcete vidět více fotek z našich akcí??? 

Koukněte na www.fotogalerie.cz/svetlus  ky  
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 Školení táborových vedoucích
Ústředí  Orla  pořádalo  13.  -  14.  3.  ve 

Žďáře  nad  Sázavou  školení  táborových 
vedoucích.  Bylo  tam  celkem  14  účast-
níků, z toho z Louček toto školení absol-
vovaly Petra Čejková, Denisa Sobotková, 
Tereza Halouzková a Zuzana Plachká.

Byly jsme proškoleny v legislativě, or-
ganizaci  a  přípravě  tábora,  dozvěděly 
jsme se také něco o hrách, první pomoci 
a sportu na táboře. Školení bylo ukonče-
no  testem,  který  jsme  všechny  úspěšně 
zvládly. Zuzana Plachká D. a H. Loučky

Divadelní dílna - Boleradice 2009
Již  po  druhé  jsme  se  zúčastnili  diva-

delní  dílny  organizované  jednotou  Orla 
v Boleradicích,  která  se  konala  27.  – 
29.3.09. Ubytováni  jsme byli  v základní 
škole a samotný seminář probíhal v bole-
radickém  divadle.  V pátek  večer  jsme 
shlédli divadelní představení „Noc pastý-
řů.“ V sobotu ráno jsme byli rozděleni do 
skupin a v těch jsme se pak celý zbytek 
dne,  pod  vedením lektorů,  učili  nejrůz-
nějším  divadelním  dovednostem.  Každá 
skupina se zaměřila trošku na něco jiné-
ho.  Holky z Louček  vytvořily  samostat-
nou skupinu a pod vedením herce Zbyňka 
zkoušely vyjadřovat zvířata, věci, nálady 

nebo pocity výrazem obličeje a pohybem 
těla. Odpoledne si vyrobily masky a učily 
se jak se s nimi hraje v divadle. V sobotu 
večer  nechybělo  ani  společné  posezení, 
společenské hry a povídání dlouho do no-
ci. Na neděli odpoledne si každá skupina 
připravila krátké vystoupení a předvedla 
se před ostatními. Celá akce byla perfekt-
ně zorganizovaná  a  tak bych  ráda,  jako 
vedoucí  holek  z Louček,  poděkovala 
všem co se podíleli  na organizaci  diva-
delní dílny a v druhé řadě také našim hol-
kám,  které  se  dílny  účastnily  s velkým 
nasazením a zájmem. 

Zuzana Plachká, Dolní a Horní Loučky
 

Orelské turisty nic neodradí
Po celý týden počasí nevěstilo nic dob-

rého a plánovaná turistická vycházka na 
sobotu 18. dubna se zdála být ohrožená. 
Ale známe je, naše turisty, ty nic neodra-
dí. A tak také ano, sobotní ráno jak pro 
turistiku dělané, žádný déšť, žádné horko, 
prostě  nádherně.  Vyrážejí  časně  z rána 
z Bystřice n.P. přes Vrtěžíř, Lískovec do 
Nedvědice.  Trasa  je  vedla  přes  hory  a 
doly.  Tento zajímavý výlet  přilákal také 
nejvíce účastníků.  Nádherná  krajina mi-
mo civilizaci, kam nikdo tak často neza-
vítá, čistý lesní vzduch, zajímavé vyhlíd-
ky z vrcholů, to vše bylo součástí pocho-

du. Příjemně unaveni v odpoledních ho-
dinách, za svitu dubnového sluníčka, oče-
kávali  v Nedvědici  na  závěr  pochodu 
vlak, který je dopravil do jejich domovů. 
Tak  příště,  při  další  vycházce,  na  vidě-
nou! Kučerová M.
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Zálesácký závod zdatnosti
Již třetím rokem jsme se zúčastnili Zá-

lesáckého závodu zdatnosti, který se ko-
nal  pod  záštitou  Tělovýchovné  jednoty 
Sokol.  Tradiční  start  proběhl  v  Tišnově 
Pod Klucaninou u hřbitova.  Letošní  zá-
vod se konal v neděli 19.4. 2009. 

Sešli jsme se v 07:10 u Mixpa a vydali 
se  na cestu,  plni  nadšení  a  nabití  vědo-
mostmi.  Na  místo  konání  jsme  dorazili 
jako první, takže jsme si rychle zopako-
vali  morseovku,  uzly,  první  pomoc  aj. 
Asi za patnáct minut dorazili naši soupeři 
a pořadatelé akce. Po vyplnění přihlášek 
a rozdělení do soutěžních skupin na žáky 
a dorost  se  začal  konat  samotný závod, 
složený  ze  dvou  částí  –  teorie  a  běhu 
s úkoly po cestě na rozhlednu a zpět. 

Za  žáky  nás  reprezentovala  4  dívčí 
družstva, ale jelikož za dorost přijelo zá-
vodit jen jedno družstvo, složila se ještě 
jedna  namíchaná  skupina,  v níž  byla  i 

Petra Čejková z Dolních Louček. Otázky 
ze zdravovědy a historie Sokola zodpově-
děli soutěžící před samotným během ne-
bo po návratu z cesty. My, plni očekává-
ní, jsme doufali, že se jako každý rok u-
místíme na stupních vítězů. Po cestě, kde 
jsme  museli  rozeznat  souhvězdí,  přejít 
kládu,  házet  na  cíl,  rozluštit  Morseovu 
abecedu nebo rozeznat květiny, zvířata a 
památky České  republiky,  nastalo velké 
vyhlášení a my jsme opět bodovali. Druž-
stvo z Dolních Louček složené ze Šárky 
Maloňové,  Michaely  Lepkové  a  Nikol 
Vykypělové  se umístilo  na 2.  místě.  Za 
dorost se umístilo na 1. místě namíchané 
družstvo i s Petrou Čejkovou. Rozdaly se 
diplomy a věcné ceny. Tím letošní napí-
navý závod skončil a my se už těšíme na 
další a doufáme, že se nám konečně po-
daří získat i to první místo.

Petra Čejková, Dolní a Horní Loučky

Po stopách hvězd
Ve dnech  25.  –  26.  4.  2009 proběhla 

v Orlovně v Dolních Loučkách víkendo-
vá akce. Sešlo se nás tu celkem 20. V so-
botu jsme se sešli v 9 hodin, hned jsme se 
rozdělili  do  dvou  skupin  a  začali  jsme 
hrát  naši  víkendovou  hru.  Jednalo  se  o 
bojovku, která byla rozdělena do několi-
ka částí. Tu první část absolvovaly skupi-
ny první den ráno.  Skupiny vyrazily  na 
cestu značenou fáborky. Během cesty je 
čekalo celkem 10 úkolů. Cesta vedla od 
Orlovny přes Horní Loučky do Újezda a 
pak zpátky, kolem fotbalového hřiště do 
Orlovny.  Druhá  část  byla  připravena  na 
odpoledne. Tato část byla oproti té první 
na čas. Tady měly skupiny vyčíst z mapy 

místo,  kde  jsou  ukryty  zprávy.  Zprávy 
byly  umístěny  po  celých  Loučkách  a 
nejbližším okolí. Až se obě dvě skupiny 
vrátily,  ubytovali  jsme se a připravovali 
jsme se na večerní táborák. Kolem deváté 
hodiny večer  dostaly skupiny zašifrova-
nou zprávu, ve které bylo napsáno kde je 
ukryt poklad „Hvězd.“ Po strašidelné ces-
tě setmělými Loučkami čekala na všech-
ny sladká odměna. 

Druhý den jsme se nasnídali a šli jsme 
na hřiště si zahrát baseball. Na oběd jsme 
si  uvařili  černošské  nudle,  následoval 
úklid  Orlovny  a  rozdávání  pamětních 
hvězdiček.  Poslední  bod  programu  naší 
víkendovky byl turnaj v baseballu a pře-
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hazované. Celý víkend se vydařil, všichni 
jsme si  ho užili  a  počasí  nám vyšlo  na 

jedničku. Tak zas příště…
Šárka Maloňová, Dolní a Horní Loučky

IX. turnaj Amatérské florbalové ligy
Když to nejde, tak to nejde...

...ale snad to přijde... V předposledním 
turnaji, který se konal 8. května v Brně, 
jsme potřebovali získat více bodů než na-
ši nejbližší soupeři, abychom se odpoutali 
od "chvostu" tabulky. Již první zápas byl 
velice důležitý,  jelikož nás čekal ACAB 
Brno.  Průběh  utkání  nasvědčoval  o  vy-
rovnanosti  obou  mužstev,  ale  za  delší 
provaz  tahal  soupeř.  Od  začátku  jsme 
drželi  vedení,  bohužel,  jak  u  nás  bývá 
zvykem,  jsme  si  vybrali  slabší  chvilku, 
během níž vstřelil soupeř 2 slepené góly 
a nám nezbylo než zpytovat svědomí.

Druhé utkání se vyvíjelo proti Hattrick 
Brno v podobném rytmu. Opět jsme do-
kázali v utkání držet vedení a taktéž jsme 
o něj přišli. V závěru jsme se nediscipli-
novaností  připravili  o  možnost  zkorigo-
vání výsledku a soupeř vstřelil rozhodují-
cí gól na stav 2:4.

Poslední utkání ve skupině již bylo kri-
tické.  Pěti-zápasová  pauza  tentokrát  asi 
prospěla a konečně jsme naše vedení do-
táhli  do vítězného konce 3:1 nad Soko-
lem Syrovice.

Pouhé jedno vítězství  ve skupině zna-
menalo velké cíle pro následující zápasy. 
O to víc na nich záleželo, protože našim 
nejbližším soupeřům v tabulce se velice 
dařilo.

Čtvrtfinále nám přisoudilo Orel Ivanči-
ce. Pokračovali jsme v našem obvyklém 
výkonu a od začátku si drželi vedení, kte-
ré se po poločase zastavilo na stavu 3:1. 
Druhá půle byla více o bránění a brejcích. 
Přibližně 3 minuty před koncem byl vy-

loučen hráč Ivančic na vyšší  trest  a pro 
nás to znamenalo dohrát utkání v početní 
převaze. Jak už to tak bývá, tak jsme ale 
dostali gól na 3:2. To nás opět probudilo 
a  i  my  jsme  dokázali  vsítit  rozhodující 
branku na 4:2.

V semifinále  nás  čekal  opět  A.C.A.B. 
Chtěli jsme mu jednoznačně vrátit poráž-
ku ze skupiny. Utkání bylo velice vyrov-
nané. My měli převahu ve snaze a fyzic-
kých silách, soupeř byl zase o něco přes-
nější.  Utkání  se blížilo  za  stavu  2:2  do 
nájezdů... Bohužel došlo k faulu pouhé 2 
sekundy před koncem a nabídnutou šanci 
Brno využilo a na nás zbyl zápas o třetí 
místo.

V  něm  jsme  hráli  opět  s  Hattrickem 
Brno. Několik šancí z úvodu jsme nepro-
měnili  a  poločas  končil  2:2.  V  druhém 
poločase se nám ovšem přestalo dařit úpl-
ně a nakonec jsme prohráli 2:6.

Konečné  čtvrté  místo  a  5  bodů  jsou 
vzhledem k naší situaci nedostačující. Ba 
co víc, FFC Rookies dokázal postoupit až 
do  finále...  Suma  sumárum  jsme  tento 
turnaj mohli opět celý vyhrát, stačilo ne-
polevit  v  závěrech  (takto  jsme  prohráli 
3x) a v poklidu jsme mohli získat 11 ne-
bo i 14 bodů. Jelikož se tak nestalo, čeká 
nás  již  asi  neodvratně  sestup  do  hlubin 
čtvrté ligy.

A  cíle  pro  poslední  turnaj  sezóny? 
Čestně se rozloučit s touto ligou a i kdy-
by už o nic nešlo, tak předvést to nejlepší, 
čeho jsme schopni.

Tomáš Mrázek
Orel jednota Nové Město na Moravě
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Vítězná odveta mladších žáků 
Po více jak měsíci hostili v úterý 19.5. 

žďárští mladí florbalisté v domácím pro-
středí  mladší  žáky  z  Nového  Města  na 
Moravě. Tentokrát se vše odehrálo na pů-
dě  3.  ZŠ,  která  nám již  druhým  rokem 
vychází  vstříc  a  podporuje  náš  orelský 
tým pronájmem tělocvičny.  Tímto  bych 
chtěl vedení školy poděkovat za tuto spo-
lupráci a doufám, že i v příštích letech se 
budeme moci na toto naše zázemí spoleh-
nout a trénovat zde.

Zápas  se odehrál  ve třech  15-ti  minu-
tových třetinách pod dohledem několika 
rodičů v roli fanoušků. Trenéři Michaela 

Mahlová  a  Jakub  Čuhel  připravili  svůj 
tým  dobře  a  v  úvodní  třetině  zaskočili 
domácí  družstvo  a  vyhráli  ji  2:4.  Pak 
žďárští  orlíci  posílili  obranu  a  zlepšili 
kombinaci.  To  vedlo  k  obratu  zápasu, 
který nakonec vyhráli  domácí v poměru 
10:6.  Na  závěr  obdrželi  všichni  hráči 
sladkou odměnu a společnou fotkou jsme 
se rozloučili.

Ukousli jsme tak další sousto z „kolá-
če“ přátelských zápasů a pokračovali tak 
v přípravných zápasech na příští  sezonu 
orelské florbalové ligy.

Josef Klement – vedoucí oddílu

Orlíci zaplnili novoměstské náměstí
„Sportovní  organizace  Orel  slaví  100 

let!“ znělo 22. květena Vratislavovým ná-
městím při příležitosti oslav této události. 
Již od rána se náměstí začalo plnit dětmi 
z novoměstských školek a škol, přičemž 
přijela i jedna třída z Jihlavy. A co bylo 
na programu? Skákání v pytli, chytání ry-
biček,  házení  na  terč  a  spousta  dalších 
soutěží  pro  nejmenší.  Na  začátku  své 
cesty obdrželo přes 300 soutěžících kar-
tičku s obrázkem a básničkou, na kterou 
sbírali  razítka  za  jednotlivé  disciplíny. 
Pokud  se  jim  podařilo  většinu  splnit, 
dostali balíček sladkostí.

Odpoledne, které bylo otevřeno pro ši-
rokou veřejnost,  v  podobných  soutěžích 
pokračovalo za doprovodu dechového or-
chestru  "ZUŠáků."  Navíc  přibyla  flor-
balová  soutěž,  která  na  5  stanovištích 
prověřila dovednosti účastníků. Za úkoly 
byly děti bodovány a tři nejlepší z každé 
kategorie  byly  odměněny  hodnotnými 
cenami.

V šest hodin večer se konala mše svatá 
s úmyslem za Orla,  jeho členy a rozvoj 
novoměstské  jednoty,  kterou  sloužil  P. 
Jan Daněk. Po mši se náměstí začalo plnit 
davem lidí,  jelikož  se  schylovalo  k  ve-
černímu koncertu. Spolu s první vystupu-
jící skupinou "The Basketeles" poslucha-
či vstoupili do 60. let plných dobré nála-
dy a největších hitů od Beatles. Po nich 
se slova a písně ujaly "Kryštofovy staré 
věci", které zde na novoměstsku začínaly 
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a tak nebylo divu, že se před pódiem vy-
tvořil opravdový kotel, ve kterém to vře-
lo. Jako poslední zahrála skupina "Nigh-
twish revival", která se publiku líbila na-
tolik, že se mu vůbec nechtělo domů. Ve-
černí koncert byl podpořen grantem MěÚ 
Nové Město na Moravě.

„Ačkoliv se v polovině programu strhla 
prudká bouře, příznivce Orla neodplavila 

a po dešti se všichni bavili stejně tak dob-
ře, jako před ním. Akce se veřejnosti líbi-
la a  tak doufáme,  že se u dalších oslav 
opět společně sejdeme, třeba v Kroměří-
ži, kde 20. – 23. srpna 2009 proběhnou ty 
celostátní (www.rokorla.cz)," těmito slo-
vy  zhodnotil  akci  Josef  Dvořák,  hlavní 
pořadatel těchto oslav.

Simona Sváčková

Turistický výlet na Devět skal

Proč bychom se zase jednou nepodívali 
také někam dál od Bystřice n.P., přemýš-
lel  vedoucí turistického oddílu bystřické 
orelské jednoty br. K. Smejkal a hned vě-

děl,  kam tentokrát.  V květnovou sobotu 
23. 5. 2009 tedy bystřické turisty přivítala 
oblast Devíti skal. Sem je přivezl objed-
naný malý autobus a  po prohlídce skal-
ních útesů je čekala celodenní procházka 
až  do  Nového  Města  n.Mor.  na  vlak. 
Záda svého otce tentokrát zatěžkal devíti-
měsíční Románek Maršálek, pro kterého 
to byl  první takovýto výlet.  Počasí  opět 
vyšlo, suchou nohou vyšli, suchou nohou 
se vrátili. Další turistická vycházka bude 
v rámci  návštěvy  lázní  Luhačovice  a 
v červenci  pěší  pouť  na  Vítochov. 
V srpnu je dán prostor pěším poutníkům 
na Velehrad.  Září  a  říjen se teprve  plá-
nuje. Kučerová M.

Propinkejte se až na Velehrad
V sobotu  13.  června  2009  uspořádala 

naše jednota Orel  Jimramov kvalifikační 
turnaj tříčlenných družstev v rámci oslav 
100. výroční  založení Orla a 60. výročí 
vzniku Katolického týdeníku.

V Jimramově se sešla  čtyři  družstva – 
Orel  Boskovice,  Správná  pětka  ze  Seb-
ranic,  Orel  Dolní a Horní Loučky a do-
mácí Orel Jimramov. Turnaj se hrál sys-
témem každý s každým. Vítězem turnaje 

se stalo družstvo Orla Boskovice, které se 
kvalifikovalo na celostátní finále, které se 
uskuteční 4. července 2009 na Velehradě 
v rámci Dnů dobré vůle.

Ing. P. Šikula
Konečné pořadí:

1. Orel Boskovice
2. Správná pětka Sebranice
3. Orel Dolní a Horní Loučky
4. Orel Jimramov
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Přespolní běh - Olešnice
V sobotu 23. května 2009 se uskutečnil 

v Olešnici tradiční Orelský přespolní běh. 
V letošním roce se konal již desátý roč-
ník. Mezi účastníky závodů byli 3 členo-
vé jednoty Orel  Jimramov, kteří  dosáhli 
velmi výborných výsledků:

1. místo v kategorii  starších žáků na 1 

000m  vybojoval  VOJTĚCH  ZAHRAD-
NÍK

2. místo v kategorii žen na 2 500m vy-
bojovala MARKÉTA ŠIKULOVÁ

2. místo v kategorii mladších žákyň vy-
bojovala KLÁRA BRADÁČOVÁ

Ing. Pavel Šikula

Výlet z Dolních Louček do Jihlavy
V sobotu  6.6.2009  jsme  zorganizovali 

poslední akci v tomto školním roce. Byl 
to výlet do Jihlavy, kde jsme měli v plánu 
navštívit  zoologickou  zahradu  a  poté  i 
aquapark. 

Sešli jsme se ráno u nástěnky v poměr-
ně skromném počtu  a  následovala  cesta 
vlakem  se  dvěma  přestupy,  které  jsme 
bez problémů zvládli. V Jihlavě jsme se 
přesunuli hromadnou dopravou až na ná-
městí a odtud už jsme šli pěšky do ZOO. 
Předpověď  na  tento  den  nebyla  příliš 
příznivá, mělo totiž celý den pršet. Počasí 

se však drželo, zvládli jsme projít celou 
ZOO  bez  kapky  deště.  ZOO  v Jihlavě 
není příliš velká, ale pěkná. Naše děti asi 
nejvíce  upoutala  vysoká  skluzavka,  na 
které  se vydržely klouzat  skoro hodinu. 
Kolem poledne už jsme měli celou ZOO 
projítou  a  proto  jsem  se  přesunuli  do 
aquaparku, kde jsme strávili celé tři hodi-
ny. 

Do Louček jsme se vrátili kolem sedmé 
hodiny večer, všichni pěkně vykoupaní a 
příjemně unavení. 

Zuzana Plachká, Dolní a Horní Loučky

Jarní slavnost na Borovince
V sobotu 23.5.2009 se náš oddíl vydal 

na výlet. Jeli jsme do Bystřice na Pern-
štejnem na „Jarní slavnost“ na Borovince. 
Dojeli jsme do Bystřice n.P. a odtud se 
vydali pěšky na Borovinku. Dorazili jsme 
tam kolem 12 hodiny. Byly tam pro děti 
připraveny různé soutěže, a poté dostaly 
za splněné úkoly dobroty. Dospělí tam 
mohli shlédnout různá vystoupení např. 

břišní tance, latinsko-americké tance, ale 
také aerobic, atd. Byla i velmi bohatá 
tombola.

Program byl opravdu velmi pestrý. Na 
jarní slavnost jsme jeli po druhé a ani 
tentokrát jsme nebyli zklamaní. Opět se 
nám tam velmi a líbilo a těšíme se, až se 
tam zase znovu podíváme.

Leona Knoflíčková, D. a H. Loučky

Klub ANR ČR o.s. Bystřice nad Pern. založen
Ve středu 27. května 2009 se sešli, také 

se svými dětmi, v bystřické Orlovně, prv-
ní členové nově založeného Klubu Asoci-

ace  náhradních  rodin  ČR.  Předsedkyně 
místního  Klubu,  paní  Marcela  Dědová, 
přivítala  vzácné  hosty a  to  paní  Miladu 
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Bárkovou,  pracovnici  na  úseku  NRP 
Krajského úřadu kraje Vysočina a tajem-
nici  poradního  sboru,  dále  paní  Zoru 
Daňkovou,  pracovnici  MěÚ  Bystřice  n. 
Pernšt., která má na starosti, v oblasti ná-
hradní rodinné péče, péči o děti vyžadují-
cí zvýšenou pozornost, je kurátorkou pro 
mládež a poskytuje základní sociální po-
radenství. Nově založený klub do Bystři-
ce n.P. přijeli podpořit také zástupci ob-
čanského  sdružení  „Pěstounské  rodiny 
kraje Vysočina“ se sídlem v Pelhřimově, 
pan Aleš a paní Monika Dietrichovi spo-
lečně s paní Janou Frantíkovou Dis, zás-
tupkyní  z Prahy.  Mezi  hosty  nechyběli 
ani  zástupci  místní  sportovní organizace 
Orel  a  to  starosta  organizace  pan Karel 
Smejkal a sekretář paní Miroslava Kuče-
rová.

Zástupkyně  Kraje  a  MěÚ  seznámily 
přítomné s náplní své činnosti a s problé-
my,  se kterými se setkávají a musí řešit 
při výkonu své funkce. Hosté z Pelhřimo-
va  pak  povyprávěli  o  svých  bohatých 
zkušenostech,  které  získali  od  založení 
svého  obč.  sdružení  v r.  2005,  o  tom 
jakou činnost rodinám s dětmi nabízí bě-
hem celého roku. Vychází také vstříc na-
bídkou své pomoci a spoluprací v začát-
cích činnosti bystřickému Klubu. Paní J. 
Frantíková  vyprávěla  o  svých  bohatých 
zkušenostech  s výchovou  svých  adopto-
vaných dětí. Podělila se s přítomnými ne-

jenom s radostmi, ale i se starostmi, které 
přináší  sebou  tato  obětavá  činnost. 
Setkávají se neustále s nepochopením ně-
kterých  občanů,  ale  kupodivu  i  učitelů. 
Vysvětlila,  jak  rodina  musí  překonávat 
těžké  okamžiky  ve  vzájemném  porozu-
mění u rozdílných povah dětí, a o co je to 
ještě těžší potom, když nenachází pocho-
pení okolí. Zástupci Orla nejdříve sezná-
mili přítomné se zaměřením organizace a 
nabídli  členům Klubu vzájemnou spolu-
práci.  Orel  poskytuje  k činnosti  Klubu 
místnost k pravidelným schůzkám rodičů 
a tělocvičnu k tomu, aby si děti po dobu 
schůzek  rodičů,  mohly  v klidu  pohrát  a 
do sytosti se pod dohledem vydovádět.

Schůzky Klubu se budou konat pravi-
delně každou poslední sobotu v měsíci od 
14,00 hod. Orel a místní Klub ANR ČR 
budou úzce spolupracovat v přípravě nej-
různějších akcí pro rodiče s dětmi v prů-
běhu roku a budou se v této činnosti také 
vzájemně podporovat. Při schůzce se také 
vzájemně představily  přítomné rodiny a 
vyjádřily zájem, tuto činnost  uskutečňo-
vat,  vzájemně  se  setkávat  a  předávat  si 
své zkušenosti s výchovou adoptovaných 
dětí a přebírat  dobré rady již zkušených 
rodičů.  Na  závěr  první  schůzky  Klubu, 
předsedkyně Marcela Dědová poděkova-
la všem hostům a přítomným rodičům a 
pozvala je na příští schůzku. 

Kučerová M. 

Série florbalových „přáteláků“ dohrána
Pro završení přátelských zápasů s flor-

balisty z Nového Města na Moravě, nám 
zbýval  odehrát  poslední  zápas  na  půdě 
soupeře v Novém Městě.  Toto se usku-
tečnilo  v  prostorách  tamního  Gymnázia 
(mé „Alma mater“ – poz. autora:-) v so-

botu 30.5.2009
 Nepříznivé počasí nám přálo a tak pů-

vodní obavy,  že se nebudou moci hráči 
zúčastnit z důvodů výletů a jiných sobot-
ních plánů, se rozplynuly. Vytvořili jsme 
tak jednu z nejsilnějších sestav. S Vítkem 
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Německým  jsme  se  domluvili  na  dvou 
zápasech  odehraných  ve  třech  desetimi-
nutových třetinách. První zápas jsme vy-
hráli 4:1 (0:1, 2:0, 2:0), kde za Žďár n.S. 
skórovali Kvapil Z. 3x a Mäki. Zápas ří-
dil trenér žďárských Michal Svoboda.

Druhé střetnutí  skončilo  opět  naší  vý-
hrou 8:2 (5:1, 1:0, 2:1) – Kvapil Z.  3x, 
Denk 2x, Zukal L. 2x, Mäki. Toto utkání 
proběhlo pod dohledem Jakuba Čuhela.

Znovu jsme si otestovali náš tým a po-
měřili  si  síly s  dobrým soupeřem, který 
prověřil našeho nového brankáře Ondřeje 
Krábka výbornými střelami z dálky. Gól-

man premiéru odehrál na výbornou a byl 
oporou týmu.

Děkuji  všem  hráčům  a  trenérům i  ze 
strany soupeře za organizaci a těšíme se 
na novou sezonu.

Josef Klement – vedoucí oddílu

Fotbalový turnaj v malé kopané – V. Losenice
Zakaboněné sobotní ráno přivítalo v so-

botu 6. června 13 týmů soutěžících O po-
hár  předsedy  Kolpingovy  rodiny  Velká 
Losenice,  Memoriál  Miloslava Kubáta a 
Pohár předsedy Klubu křesťanských  de-
mokratů farnosti Velká Losenice. Turnaj 
byl  zahájen  mší  sv.,  ve  které  P.  Daniel 
Kolář  vyzdvihl  vztah sportu a křesťana. 
Poté započaly zápasy nad nimiž se roz-

jasnila obloha a všichni účastníci si dobře 
zahráli.  Poděkování  patří  pořadatelům z 
farnosti, kteří pečovali o žaludky i oděr-
ky...

Marie Vašková, převzato od KDU-ČSL

Výsledková listina:
O pohár předsedy Kolpingovy rodiny – 
Memoriál Miloslava Kubáta

1. Vepřová A
2. FK Welká Loska
3. Hamry nad Sázavou
4. FC Velká Losenice
5. Vepřová B

Výsledková listina:
O pohár předsedy Klubu křesťanských 
demokratů farnosti Velká Losenice

1. Orel Žďár nad Sázavou A
2. TJ Velká Losenice
3. Orel Nové Město na Moravě B
4. Velká Losenice
5. - 8. Orel Nové Město na Moravě A

Sázava
Orel Žďár nad Sázavou B
Mystery Vepřová
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X. turnaj AFL – konec sezóny je za námi
V tomto článku bych chtěl krátce přiblí-

žit  poslední  turnaj  3.A ligy,  který se u-
skutečnil  poslední  květnovou  sobotu  v 
Brně. S čím jsme jeli na poslední turnaj? 
Jediné  „eso“  v  rukávu  nám  zbývalo  v 
tom, že se pokusíme předběhnout Krum-
lov v tabulce, což by mohlo za jistých o-
kolností dokonce stačit na udržení ligy.

První zápas s A.C.A.B. Brno jsme bo-
hužel  nezvládli  a  soupeř  nás  technicky 
značně přehrával. Na druhý zápas jsme se 
přichystali  lépe  a  po  prvním  poločase 
vedli  nad Krumlovem 3:0.  Vedení  jsme 
uhájili  a  zvítězili  3:1.  Poslední  utkání 
nám přisoudilo  Sokol  Syrovice,  se  kte-
rým jsme nehráli špatný florbal, ale na ví-
tězství to nestačilo...

Jedinou možností, kde tedy dohnat ztrá-

tu na Krumlov byly vyřazovací souboje... 
Pořadí v základní skupině nám přisoudilo 
pro nás nejhorší možnou variantu – Hatt-
rick Brno, jenž toho dne bojoval o vítěz-
ství  v lize a  dovezl  si  opět  nové hráče, 
včetně  nějakého  Švéda.  Od začátku  byl 
soupeř lepší a my se téměř nezmohli na 
odpor.  V závěru  jsme zkusili  i  hru  bez 
brankáře, ale to nám vůbec nepomohlo a 
vypadli jsme.

Bez  ohledu  na  výsledky  ostatních  to 
znamenalo sestup do 4.ligy. Je to dobře? 
Je to zasloužené? Měli jsme na víc? Jak 
to vidím já a jak to vidí ostatní? I to se 
pokusím  sepsat  ve  svém  následujícím 
článku plném faktů, domněnek, statistik a 
dalších...

Tomáš Mrázek, Nové Město na Moravě

Župní turnaj v petanque
Na neděli  odpoledne  31.  května  2009 

byl vyhlášen první zkušební župní turnaj 
v petanque. Přestože byl  iniciován župní 
radou, zájem ze strany jednot byl, tak ja-
ko u téměř všech župních turnajů, mini-
mální. Počasí turnaji sice nepřálo, ale or-
ganizátoři,  bystřická  jednota,  učinila  ta-
ková  opatření,  že  se  turnaj,  nehledě  na 
dešťové přeháňky, uskutečnil. Za náhrad-
ní prostory byla zvolena tělocvična v Or-
lovně, kde byl rozvinut gymnastický ko-
berec, který posloužil jako náhradní hrací 

plocha. Na turnaj byly přihlášeny tři jed-
noty a to z Čebína, Jimramova a Bystřice 
n.P. Skutečnost byla ale taková, že se ut-
kala pouze družstva z Čebína a Bystřice 
n.P. Do turnaje se zapojilo 12 hráčů, kteří 
utvořili  6  dvoučlenných  družstev,  dvě 
z Čebína  a  čtyři  z Bystřice  n.P.  Průběh 
turnaje byl zajímavý a napínavý od samé-
ho začátku až do konce. Nic nenasvědčo-
valo tomu, že hráči v tomto sportu nikdy 
nesoutěžili.

Výsledky turnaje:
1. místo Šillerová Alena - Horká Eva Bystřice n.P.
2. Navrátil Michal – Štarha Petr Bystřice n.P:
3. Kříž Tomáš – Holíková Hana Čebín
4. Chytil Iren – Raučina František Bystřice n.P.
5. Holík Miroslav – Šebestová Jitka Čebín
6. Tomášek Miroslav – Tomášková Adéla Bystřice n.P. 
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Mezi dospělými soutěžícími se neztrati-
ly ani děti a byly jim vyrovnanými part-
nery. Na turnaji se sešlo celkem 25 účast-
níků z nichž 13 byli diváci, z nichž mnozí 
přišli  podpořit  své  soutěžící  rodinné 
příslušníky.

Připravené  občerstvení  pro  všechny  a 
dobrá pohoda, navzdory počasí, ukončila 
tento první župní turnaj.

Kučerová M.

Letní župní liga družstev 2009
V průběhu května jsme zahájili již třetí 

ročník „Letní župní ligy družstev“. Opět 
se přihlásila čtyři tradiční družstva – Orel 
Dolní  a  Horní  Loučky,  který  obhajuje 
vítězství  z obou  předchozích  ročníků, 

Orel  Bystřice n.P., Orel  Nové Město na 
Moravě a Orel Jimramov.

Odvetná utkání se uskuteční v průběhu 
září, kdy bude znám vítěz třetího ročníku

Ing. P. Šikula
Orel Bystřice n.P – Orel Dolní a Horní Loučky 7 : 11
Orel Jimramov – Orel Nové Město na Moravě 7 : 11
Orel Dolní a Horní Loučky – Orel Jimramov 9 : 9
Orel Bystřice n.P. – Orel Nové Město na Moravě 14 : 4
Orel Bystřice n.P. – Orel Jimramov 7 : 11
Orel Dolní a Horní Loučky – Nové Město na Mor. odloženo

Poznáváme okolí světoznámých lázní
Již  podruhé  využil  orelský  turistický 

oddíl jednoty Bystřice n.P. účast sboru na 
přehlídce  písní  CANTATE  Luhačovice 
v sobotu  6.  června,  aby  uskutečnil  vy-
cházku  do  okolí  lázní.  Zatím  co  v loň-
ském roce se pustili jedním směrem, letos 
se vydali  na opačnou stranu lázní. Dalo 
by se tedy říci, že během těchto dvou ná-
vštěv obešli lázně po okolních vrcholcích 
zdejších kopců téměř  kolem dokola.  Ú-
častníkům těchto vycházek se místy na-
skytla nádherná vyhlídka do okolní kraji-
ny.  Když se přehoupli  přes  jeden kope-
ček,  dostali  se  po  příkrém srázu  až  do 
poutního místa Provodov s kostelem za-
svěceným Panně Marii Sněžné. Na trasu 

se  vydali  v 9  hodin,  cestou  poobědvali 
v příjemném prostředí dřevěného srubu a 
v 15 hodin dorazili zpět na lázeňské ná-
městí, kde právě nastupoval náš sbor ke 
svému vystoupení.  Počasí bylo opět pří-
jemné, žádná bouřka tentokrát turisty ne-
překvapila.  Je dobře,  že volný čas  před 
zahájením koncertu se dá takto užitečně 
využít. Kučerová M.
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CANTATE 2009 Luhačovice 6.  června 2009

V loňském  roce  bystřickou  orelskou 
jednotu  reprezentoval  na  přehlídce  du-
chovních  písní  v Luhačovicích  farsko-
orelský  sbor,  který  se  ovšem  po  roce 
rozešel a tak jednota hledala nové řešení, 
jak se přehlídky zúčastnit i letos. Naděje 
se naskytla ve vedoucí lyžařského oddílu, 
Martině  Olivové,  která  je  učitelkou 
v ZUŠ a členové jejího oddílu, ale i další 
členové jednoty jsou současně i jejími žá-
ky.  Nastudovali  tedy,  mimo  učební 
osnovy, několik duchovních písní s nimiž 
je  do  přehlídky  jednota  přihlásila.  Prví 
nedostatek  však  vznikl  hned  zpočátku, 
kdy až do pátku 5. 6. 2009 jsme neměli 
k dispozici  žádné  propozice.  E-mailová 
komunikace  s organizátory  naprosto  se-
lhala,  kusé  informace,  které  jsme  po 
několika  urgencích  obdrželi,  nakonec 
nám byly k ničemu. V Luhačovicích nás 
nikdo nečekal (měl někdo směrovat auto-
busy  po  vystoupení  návštěvníků  k  par-
kování na vlakové nádraží), museli jsme 

si poradit sami. Podle vedoucí sboru byl i 
problém s provedením nacvičených skla-
deb, dále při vystoupení jim byl vyměřen 
3 minutový prostor,  zatím co jiným do-
konce až i 15 minut. Protože na přehlídce 
v Luhačovicích  byli  poprvé,  nebyly  jim 
poskytnuty potřebné informace, které by 
měli obdržet ti, co se účastní vystoupení 
poprvé a nevědí,  jak to vše chodí a tak 
jim např.  byl  vytýkán  pozdní nástup na 
oběd,  aniž  by  je  někdo  dopředu  infor-
moval  o  nutnosti  vyzvednutí  stravenek. 
Vystoupení všech komplikoval silný vítr 
a ani ozvučení nebylo kvalitní. Naší zpě-
vačce byl např. vypnut při zpěvu mikro-
fon.  A  tak  sbor  nakonec  odjížděl  z vy-
stoupení  s rozpačitými  pocity.  I  přes 
všechny tyto problémy vystoupení soubo-
ru bylo pěkné, mělo úroveň a divákům se 
líbilo. K uskutečnění celé akce a umožně-
ní vystoupení souboru poskytl MěÚ Bys-
třice n.P. orelské jednotě dotaci k částeč-
né  úhradě  nákladů  za  dopravu  autobu-
sem.  Další  účastníci,  kteří  do  lázní  se 
souborem zavítali, si mohli během dopo-
ledne, pokud se nezúčastnili vycházky do 
okolí,  prohlédnout  celý  lázeňský  kom-
plex a ochutnat vodu z léčivých pramenů. 
Cestou  v autobuse  jsme  si  připomenuli 
krátce  historii  vzniku lázní  a  strastiplný 
osud jejich zakladatele, MUDr. Františka 
Veselého, bystřického rodáka.

Kučerová M.

Zpráva o činnosti sportovně – turistického oddílu
SVĚTLUŠKY

Rok 2008 náš oddíl začal hned dvěma 
vydařenými akcemi, Tříkrálovou sbírkou, 
na které se vybralo skoro 10 000 korun a 

Orelským plesem, na kterém naše děvča-
ta  vystoupila  se  společenským  tancem 
jive a moderním tancem. V březnu jsme 
se zúčastnili turnaje v badmintonu v Bys-
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třici nad Pernštejnem, kde Aneta Šulcová 
získala  krásné  třetí  místo.  Poslední  ví-
kend v březnu jsme se vydali do Bolera-
dic, kde Orel Boleradice pořádal divadel-
ní dílnu, na které jsme se učili hrát pou-
liční  divadlo.  Celý duben jsme zasvětili 
přípravám na Zálesácký závod zdatnosti 
a  tréninku přehazované.  Na Zálesáckém 
závodu  zdatnosti,  pořádaném  Sokolem 
Tišnov,  vybojovala  naše  druhá  hlídka 
pěkné  třetí  místo.  Největšího  úspěchu 
jsme dosáhli na ústředním turnaji v pře-
hazované v Pozořicích, kde jsme v obou 
věkových kategoriích získali první místa. 
V květnu  jsem se  byli  ještě  podívat  na 
„Jarní slavnosti“ na Borovince a navštívi-
li jsme pražskou ZOO. Měsíc červen byl 
ve znamení příprav na letní tábor. Téma-
tem našeho tábora byly Olympijské hry. 
První část tábora se odehrávala v rekreač-
ním středisku Mitrov, druhá pak v nově 
vybudovaném rekreačním středisku Orla 
Borovinka. 

V září jsme rozšířili své řady a nabrali 
nové děti. Nejstarší děvčata se ujala ve-

dení. Na podzim jsme podnikli výlet  na 
rozhlednu Karasín. Celý listopad a prosi-
nec  jsme pak  věnovali  secvičování  scé-
nek na vánoční koncert a přípravě před-
tančení na další orelský ples. 21. prosince 
se  konal  „Vánoční  koncert,“  na  kterém 
vystoupily  všechny  děti  našeho  oddílu, 
dále pak i školní pěvecký sbor a „Bíteš-
ská kapela.“ 

V současné době se v Orlovně pravidel-
ně jednou týdně schází tři družinky. Dru-
žinka  nejmenších  dětí,  Koumáci,  kam 
chodí děti z 1. a 2. třídy, funguje pod ve-
dení Terezy Halouzkové a Leony Knof-
líčkové, s vedením jim pak pomáhají také 
Michaela Lepková, Aneta Šulcová a Ni-
kol  Vykypělová.  Druhá  družinka  jsou 
Smajlíci, sem chodí děti z 3. a 4. třídy a 
vede je Tereza Vlková a Šárka Maloňo-
vá.  Třetí  družinkou  jsou  Rychlí  Orlíci, 
které vede Denisa Sobotková a Petra Čej-
ková  a  navštěvují  ji  děti  z  páté  třídy  a 
starší. Momentálně má oddíl 31 členů, z 
toho členů Orla je 19. 

Za turistický oddíl, Zuzana Plachká 
 

Fotbalový turnaj v Písečném
27.  června  hostilo  Písečné  fotbalový 

turnaj „ O pohár předsedy křesťanských 
demokratů  okresu  Žďár  nad  Sázavou“. 
Celkem  se  zúčastnilo  15  družstev  ve 
dvou kategoriích – 5 týmů mladších žáků 
a 10 týmů starších žáků. Orel Nové Měs-
to měl  dvojí  zastoupení.  „Béčko“ skon-
čilo na 7. místě a „Áčko“ si vítězstvím ve 
skupině  vybojovalo  postup  do  finále. 
V něm  soupeř  z Herálce  nezachytil  náš 
úvodní  tříbrankový  nástup  a  konečným 
výsledkem 3:2 jsme celý  turnaj  dovedli 
k vítěznému  konci.  Výsledek  našeho 
družstva  byl  více  slunečný  než  počasí, 

které se s koncem turnaje uchýlilo k ne-
úprosnému dešti, jenž ztížil podmínky te-
rénu i hry. I přesto si můžeme pogratulo-
vat k cenným úspěchům a poděkovat po-
řadatelům za výborně připravený turnaj a 
hodnotné ceny.  Pavel Peňáz
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Střípky z historie župy – 12. pokračování
OREL, č. 5., 6.,7., rok 1936
„Ž U P A SV. M E T O D Ě J E
V Rožné 16. února konala se schůze župní rady. Hlavním bodem byla akce orelské 

brannosti v župě a její propagace. Přijato bylo několik společných akcí, které se ihned 
začnou provádět. I., II. a III. okrsek k dohledu k vykonání těchto akcí a potřebné zaří-
zení svěřeno místostar.

Dobišarovi. IV. okrsek br. matrik. Markovi, V. a VI. okrsek br. Linhartovi jed. Pře-
čteny různé dopisy: založení odboru v Kovářové, SKOČs, z Bohdalce, která se hlásí  
do BO, jednoty Čsl.Orla , přípisy ústředí aj. V debatě přijat návrh, by v každém oběž-
níku bylo podotknuto, by každý přípis byl pročten v radě Orla a dle něho práce byly 
zařízeny a zpravodaj o práci v akcích podával pohotové zprávy. Schváleno doplnění  
cvičitel. sboru aj. – Jednoty se znovu upozorňují (již několikráte jsem upozorňoval i  
v tisku), míní-li t.r. pořádati veřejné vystoupení, musí oň žádati župu do 15. března 
nejpozději. – Okrskové konference musí býti svolány též do 15. března. – Stanoven 
župní sjezd na neděli 29. března o půl 10. hodině v Rožné. – Tiskový referent Zítka  
podal zprávu o schůzi I., II. a III. okrsku (zpravodajů), žádá přítomné, pokud jsou 
činovníky okrsků, by působili, by byl zvolen v okrsku zpravodaj, který by dohlížel na 
práci zpr. v jednotách a podávali mu o práci akce pohotové relace. K tomu místostar.  
Dobišar dodává, že je skutečně v naší župě zapotřebí této práce v zájmu celé organi-
zace a konstatuje, že poslední dobou je naše župa v zpravodajství vpředu. Tím schůze 
ukončena.  

 zt

Z Tišnova. Jednota konala v neděli výroční schůzi za velmi četné účasti členstva. Ze 
zpráv funkcionářů bylo zřejmo, že činnost za uplynulý rok byla dobrá a po všech 
stránkách uspokojivá. Zvoleni byli vesměs, až na jediného člena, staří zapracovaní či-
novníci. Starosta dp. Stříž, kat., místostar. Dolíhal, vzdělavatel Pavlík, říd.uč.v.v., jed-
natel JUC. Filip, pokladní Habrová, zpravodaj Halouzka, náč. a vedoucí BO Vévoda. 
Jest si jen přáti, by naše jednota další usilovnější prací získala a udržela takové pozi-
ce a postavení, jaké se na okresní město sluší. Proto, bratři a sestry, volám vás všech-
ny do nové práce! Táhlý zvuk polnic branných oddílů nás volá! 

Zpravodaj župy Metodějovy je na svém místě.
V neděli 9. února zpravodajové všech okrsků (I., II. a III.) v Tišnově v Lidovém do-

mě poprvé sešli se by projednali důležité otázky, týkající se služby zpravodajské a 
stanovili si jednotný program a postup práce. Instrukce, jakož i praktické návrhy, jak 
zprávy stavěti a zasílati, podal župní zpravodaj Zítka, který dále zdůraznil význam 
akce, která započala t.m. a vyzval zpravodaje by pohotové zprávy z činnosti jednot i  
ostatních organizací i výsledky mu hlásili. Této akci zpravodajové zvláště se budou 
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plně věnovati a neopomenou i na akci šíření katolických novin a hlavně ústředního 
časopisu Čsl. Oral. – Jistě že přáním nás všech je, by naše řady rostly den ode dne a 
pod našimi kroky by duněla zem – a zaduněla i před nepřáteli. Musíme všichni pra-
covati k tomu, by naše hnutí zakotvilo i tam, kde doposud není. Že Čsl. Orel svou za-
slouženou prací vydobyl si místo první a tím získal i číselně v tento měsíc, nejen v ten-
to měsíc, ale i nadále bude získávat, musí všichni přiložiti svou ruku k dílu. Zpravo-
dajové, jichž celkem bylo10, plně jsou si vědomi důležitého významu všech akcí. Svou  
účastí a souhlasem dokázali, že naše župa, ač velmi rozlehlá, musí během tohoto roku  
mladičké hnutí zpravodajské tak zdokonalit a vybudovat, že se bude moci čestně po-
staviti po bok i ostatním.

Dále zpravodaj připomínal, by jednoty nezapomínaly na stránku propagační, by zři-
zovaly vývěsní skříňky, kde vyvěšovaly by články z našich rubrik a časopisy. – Dále by 
četli a bedlivě sledovali náš tisk i ostatní a dle instrukcí, jež jim budou přicházet, se  
řídili a o všem, při každé příležitosti, informovali své členstvo. Usneseno dopisovati  
do týdeníku „Stráž“ Třebíč a deníku „Den“ Brno, občas i do takzvaných „neutrál-
ních“ novin. Týž den konal II. okrsek svou výroční schůzi. Zvoleni byli vesměs osvěd-
čení známí pracovníci. Zpravodajem Tuček, studující. Okrsek připravuje sraz BO, 
pochod B a propagační akci, jako pohotovost, noční cvičení aj. – Konstatováno, že  
Čsl. Orel čestně je zastoupen při přednáškách konaných výborem pro zvýšení bran-
nosti pro okres. O brannosti a připravovaném župním sletě, jež chce jednota Tišnov  
pořádati koncem července, přednášel ved. BO Vévoda. Prodebatováno nové hnutí  
v tělocvičném programu: Table – tenis, nácvičné prostných, veřejné cvičení, vzděláva-
cí činnost, cvičení pochodová sloučena s návštěvou br. jednot, vzájemné se společné 
podporování aj. Orelstvo se zúčastnilo společné štafety dne 7. března. Štafet se zúčast-
nil BO ponejvíce.

zt.

Tišnovsko holduje presid. – Osvoboditeli.
98 Orlů – 24 Sokolů – 21 DTJ
Imposantní účast Orlů. Pochod branného oddílu.
Z nespočetných oslav, pořádaných na počest prvního presidenta republiky českoslo-

venské, T. G. Masaryka, u příležitosti jeho 86. narozenin, zvláštní zmínky si zasluhuje  
hold podhoráckého Tišnovska. Celý okres ho jmenoval 8. března svým čestným ob-
čanem.

Již od časného rána proudily do Tišnova, i přes špatné počasí, velké průvody tělový-
chovných organizací se svými hudbami a spoustami diváků. Jakkoli se zdálo, že déšť a  
nepohoda budou na závadu slavnosti, přece jen průvod městem ukázal, že je ještě hod-
ně lidí obětavých a neznajících žádných překážek, aby potvrdili skutkem lásku k své-
mu presidentu, Osvoboditeli a své vlasti. V průvodě, který zahájila selská jízda na 
koních, kráčeli za doprovodu 8 hudeb legionáři, 401 hasičů, 21 členů DTJ, 98 Orlů a 
24 Sokolů, gymnasium, školy atd. Největší pozornost vzbudili svou početností Orli.  
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Zvláště nově se utvořivší branný odbor Tišnova v krásných branných úborech, upo-
zornil na sebe obecenstvo velkou kázní a vyrovnaností. Bylo jich 27. Nejkrásnější byl  
pohled na slavnostní shromáždění před radnicí, z jejíhož balkonu promluvili slavnost-
ní řečníci: starosta Tišnova Bloudek, inspektor Krkoška a profesor Kosík. Mezi jed-
notlivými promluvami zapěly 2 mužské sbory „Květnice“ a pak dětský školní sbor. Po-
tom se odebral průvod všech korporací ku pomníku padlých, kterým za jejich hrdin-
ství věnoval branný oddíl věnec se stuhou. Věnec odevzdal vedoucí brannosti Vévoda 
se dvěma Orlicemi. Vedle Orlů věnovali jejich památce věnec také hasiči. Na to za-
hrála hudba „Hoši od Zborova.“ Orli stojí v pozoru a každý cítí totéž, co hraje hud-
ba. Spěte klidně, hoši od Zborova, vždyť od Šumavy k Tatrám je rozestavena orelská 
stráž, která nedopustí, aby cizinec vztáhl ruku na svobodu vlasti, za kterou jste bojova-
li. 

Můžeme říci, že znovu Orelstvo ukázalo svou lásku a úctu, jakou chová k presidentu 
Osvoboditeli a odhodlanost sloužiti státu za všech podmínek. Osmý březen 1936 opět  
vyzpíval slova orelské hymny: „Pod naším krokem duní zem, my ustoupiti nemůžem. 
Jen Bůh a vlast nám patří.“

 Kosmas
vvvvv

OREL, č. 10., rok 1936
Ž U P A SV. M E T O D Ě J E
Jednota Čsl. Orla v Deblíně
koná v neděli dne 31. května t.r. ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY LAD. KOVAŘÍ-

KOVI, členu jedné z nejstarších jednot Omladin na Tišnovsku, ze které byla založena 
orelská jednota v.r. 1919. Deska bude odhalena na jeho rodném domě. Průvod o ˝ 2.  
hod z místností Katol. domu do kostela, pak průvod k rodnému domu legionáře.  
Jmenovaný byl zajat 16. října 1917. Raněn 23. června 1919 v bojích na Slovensku u 
Prešova, kde při převozu do nemocnice v Popradě zemřel.

vvvvv

OREL, č. 12. – 14. rok 1936
Ž U P A SV. M E T O D Ě J E
Orel župa sv. Metoděje konala v Deblíně obvodové cvičení pro dolní část župy. Byla 

to první přehlídka a příprava na slet župy, který se konal v Tišnově dne 29. června.  
Byly předvedeny ukázky tělovýchovy a orelské brannosti. Týž den byla odhalena 
pamětní deska legionáři Lad. Kovaříkovi z Deblína, členu Omladiny, který padl v bo-
jích na Slovensku po příjezdu z Itálie. Cvičení a účast byla pěkná“.

vvvvv

Kučerová M.
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Župní liga ve stolním tenise družstev 2009
Do 3. ročníku župní ligy se přihlásily 

následující jednoty:
Orel Bystřice n.P., Orel Dolní a Horní 

Loučky, Orel Nové Město n. M., Orel 
Jimramov Ing. P. Šikula

Rozlosování - Letní část:
Kolo: 35. týden

Orel Dolní a Horní Loučky – Orel 
Bystřice n. P.

Orel Nové Město n. M. – Orel 

Jimramov
Kolo: 36. týden

Orel Jimramov – Orel Dolní a Horní 
Loučky

Orel Bystřice n.P. – Orel Nové Město 
n. M.
Kolo: 37. týden

Orel Jimramov – Orel Bystřice n.P.
Orel Dolní a Horní Loučky – Orel Nové 

Město n. M.

Společenství cyrilometodějských poutníků Vás 
srdečně zve na IX. pěší pouť na Velehrad 

16. 8. 2009 neděle: předetapa: Radešín-
ská Svratka – Vítochov 

 (přihlášky a informace u P.Pavla 
Habrovce - 604143473)

 17. 8. pondělí: 1.etapa (20 km) - vy-
cházíme ze starobylého  cyrilometoděj-
ského poutního místa Vítochov ve 12 
hodin – Vír přehrada,občerstvení – 
Olešnice 18,30 h mše svatá, nocleh v ro-
dinách

 18. 8. úterý: 2.etapa (24 km) Olešnice 
– 7,00 h mše svatá – Letovice – Boskovi-
ce v 18 h mše svatá v kostele sv. Jakuba, 
nocleh v rodinách

 19. 8. středa: 3.etapa (29 km) 6,30 h 
Boskovice – Sloup -  Ruprechtov 19 h 
mše svatá, nocleh v rodinách

 20. 8. čtvrtek: 4.etapa (30 km) 7,00 h 
Ruprechtov – Račice – Hostěnice: 12 h 
mše svatá –  Milonice 18 h večerní chvá-
ly, nocleh v rodinách

 21. 8. pátek: 5.etapa (31 km) 6,30 h 

Milonice – Koryčany – hora sv. Klimenta 
–  Boršice – 18 h mše svatá, nocleh 
na faře a rodinách

 22. 8. sobota: 6.etapa (8 km) 8 h Borši-
ce ….11h: Velehrad - obnovení zasvěcení 
našeho národa Bohu skrze Pannu Marii 
(16.výročí); 12 h: mše svatá; 15 h: zá-
bavný program; 16 h: sv. požehnání, za-
končení. Během poutě - ujdeme asi 142 
km – můžete se připojit kdekoli 

 - obětovat ji budeme (kromě vlastních 
úmyslů) - za obrácení našeho národa a 
Evropy k Bohu 
 Pouť na Velehrad (autobusem)

 22. 8. sobota – program stejný jako 
6.etapa pěší poutě Informace, přihlášky, 
záloha – pěší 150 Kč (děti a mládež ne-
platí), autobusem 200 Kč - co nejdříve, 
nejpozději do 1.8. 2009 u jáhna Ladislav 
Kince, 592 64 Prosetín 79, tel. 
516463315, 606948970, e.mail: 
kinc@biskupstvi.cz.

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


