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Účast na otevřeném turnaji nebyla úspěchem
První loňský otevřený turnaj pro dospě-

lé ve stolním tenise byl, k radosti pořada-
telů bystřické jednoty, hráči hojně navští-
ven  (téměř  třicítka  přihlášených  hráčů). 
Jinak tomu bylo již letos. I přes první pří-
slib  účasti  se  nakonec  na  turnaj  25.  4. 
2009 v bystřické Orlovně sešlo pouze 13 
hráčů s převahou většinou domácích. Zda 
tak slabou účast zavinily již jarní dubno-
vé polní a zahrádkářské práce, či jiné dů-
vody,  není  známé.  Příští  rok  se  bude 
pravděpodobně  uvažovat  o  přesunu  ter-
mínu  do  jiného  období,  kdy  venkovní 
podmínky  již  lépe  svědčí  turnajům 
v halách. Zastoupeny byly orelské jedno-
ty  Bystřice  nad  Pernštejnem  6  hráčů, 
Jimramov 2 hráči, N. Město na Moravě 3 

hráči a Sokol Bystřice nad Pernštejnem 2 
hráči.

Kučerová M.
Výsledky turnaje:

1. Šikula Michal, Sokol Bystřice n.P.
2. Smolík Milan, Sokol Bystřice n.P.
3. Jakubec Břetislav, Orel Bystřice 
4. Kopecký Rostislav, Orel Bystřice
5. Plánka Ladislav, Orel Bystřice
6. Zítka Ladislav, Orel Bystřice
7. Miko Marek, Orel Nové Město
8. Mičunek Pavel, Orel Bystřice n.P.
9. Šikula Pavel, Orel Jimramov
10. Brezáni Jan, Orel Nové Město n. M.
11. Lukeš Stanislav, Orel Nové Město
12. Šikula Vojtěch, Orel Jimramov
13. Zítka Jan, Orel Bystřice n.P.

Dotace kraje Vysočina 2009
Župní  předsednictvo  na  své  poslední 

schůzi  29.5.2009  schválilo  pravidla  pro 
rozdělení krajské dotace na podporu celo-
roční  činnosti  dětí  a  mládeže  v r.  2009 
jednotám majícím sídlo v kraji Vysočina. 
Pravidla pro rozdělení dotace budou stej-
ná  jako  v letech  předešlých  a  spočívají 
v tom, že dotaci obdrží pouze ty jednoty, 
které v daném termínu vrátí podepsanou 
smlouvu o přidělení dotace s župou. Do-
taci Kraj přiděluje na základě počtu evi-
dovaných  dětí  a  mládeže  k 1.1.2009  na 
Ústředí Orla. Částka dotace těch jednot, 
které nepodepíší smlouvu bude následně 

přerozdělena  jednotám,  které  smlouvu 
s župou podepíší a dotace jim bude navý-
šena. Kučerová M.

Přidělení dotace kraje Vysočina na pod-
poru  celoroční  činnosti  dětí  a  mládeže 
v r. 2009 jednotám majícím sídlo v tomto 
kraji (v závorce je uveden počet členů do 
18 let; příděl na člena : 335,2268 Kč):

Bystřice n. P. 18 437,- Kč (55)
Jimramov 4 693,- Kč (14)
Nové Město n. Mor. 21 455,- Kč (64)
Rovné 4 358,- Kč (13)
Žďár n.S.                       16     091,- Kč      (48)  
Celkem: 65 034,- Kč (194)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŽUPNÍHO PŘEDSEDNICTVA
29. 5. 2009 v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni: dle prezenční listiny
Sestra  Kučerová  informovala  o  dotaci 

MŠMT na sport pro mládež a dotaci  na 
akce pro veřejnost.
 Župní rada navrhuje dotaci na otev-
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řené  sportovní  a  tělovýchovné  akce, 
vzhledem k její malé výši, nedělit a vy-
účtovat přes jednotu Bystřice nad Pern-
štejnem na  župní  akce,  pořádané  touto 
jednotou.
 Župní  rada  navrhuje  dotaci  na mlá-

dež přepočítat podle skutečných financí, 
které  došly  na  účet  župy,  v  porovnání 
k seznamu,  který  zaslalo  Ústředí  Orla, 
na  němž  částka  dotace  byla  vyšší,  jak 
župě  skutečně  přidělená  částka  Roz-
hodnutím.  Jednotlivým  jednotám  byla 
tedy dotace krácena o stejnou částku a to 
o 326,- Kč.
 Při  rozdělování  dotace  na  provoz  a 

údržbu rozhodla župní  rada  postupovat 
takto:

 akceptovat  rozdělení  navržené 
Ústředím Orla dle obdrženého sezna-
mu
 nepřidělit  dotaci  jednotě  Rozso-

chy,  která  neměla  podanou  žádost, 
nebyla v seznamu zahrnuta, ale byla 
jí Ústředím v Rozhodnutí dotace při-
dělena  a  to  v částce  23 009,-  Kč  - 
přidělit dotaci jednotě Rovné v část-
ce  7 758,-  Kč  (z  dotace  Rozsoch), 
která měla řádně podanou žádost, ta-
to částka byla na seznamu z Ústředí, 
ale nebyla Ústředím do dotací v Roz-
hodnutí zahrnuta - od dotace 23 009,- 
Kč,  kterou  měla  obdržet  jednota 
Rozsochy,  odečíst dotaci pro Rovné 
a zbylou částku rozdělit stejným dí-
lem  všem  jednotám  s podanou  žá-
dostí, včetně Rovného s tím, že jed-
nota Žďár n.S. se svého navýšení do-
tace  vzdala.  Jednotám  byla  dotace 
navýšena  o  stejnou  částku  a  to  o 
3050,- Kč.

 Dotace pro seniory nebyla župě a ná-

sledně jednotám přidělena, i když žádost 
byla podána.
 Župní rada navrhuje dopracovat me-

todiku rozdělení dotací tak, aby byla pro 
rok 2010 jasná pravidla.
 Br.  Ant.  Bradáč,  starosta  jednoty 

Jimramov, uvedl na sebe e-mailový kon-
takt: ant.bradac@centrum.cz
 Župní rada akceptuje princip rozdě-

lení  dotace  od  kraje  Vysočina  tak,  jak 
navrhne kraj, s tím, že částka dotace těch 
jednot, které nepodepíší Smlouvu o po-
skytnutí dotace s župou, bude přerozdě-
lena jednotám, které Smlouvu podepíší.
 Sestra  M.  Kučerová  informovala  o 

akcích: turistické výlety a pouť na Víto-
chov.
Příloha: rozdělení dotace MŠMT 2009
Zapsal: T. Kříž, Ověřila: Kučerová M.

Příloha č.1
Rozdělení dotace MŠMT r. 2009 – rada 

župy  Metodějovy  schválila  dne  29.  5. 
2009:
Pravidelná sportovní a tělovýchovná 
činnost dětí a mládeže ve věkové kate-
gorii 6 – 18 let:

Bystřice n.P. 2 134,- Kč   
Čebín 1 313,- Kč 
D. a H. Loučky 1 548,- Kč
Jimramov 377,- Kč
Lomnice 2 017,- Kč
N.Město n. M. 7 155,- Kč
Žďár n. Sáz.                             8     381,- Kč  
Celkem 22 925,- Kč

Otevřené sportovní a tělovýchovné ak-
ce, včetně jednorázových kampaní se 
zaměřením ke zdravému a aktivnímu 
životnímu stylu

Bystřice n.P 1 548,- Kč 
Podpora udržování a provozování 
sportovních a tělovýchovných zařízení 
ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouho-
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dobém nájmu Orla
Bystřice n.P. 49 496,- Kč
Čebín 15 790,- Kč
D. a H.Loučky 17 988,- Kč
Lomnice 20 487,- Kč

Rovné 10 808,- Kč
Žďár n.S                                 48     430,- Kč  
Celkem 162 999,- Kč
V Bystřici n.P. 29. 5. 2009

Kučerová M.

Pouť na Turzovku
Po  tříleté  přestávce  se  podařilo  letos 

bystřické jednotě opět zorganizovat pouť 
na Turzovku.  Byl  vybrán  termín sobota 
20. června 2009, kdy se na Turzovku ko-
nala  také  pouť  Fatimského  apoštolátu 
z Koclířova.  Již podruhé jsme se přidali 
k fatimským  poutníkům  a  zúčastnili  se 
jejich  bohatého  duchovního  programu. 
Zatím co před třemi roky bylo nádherné 
počasí, letos to byl pravý opak. Bez pláš-
těnky a deštníku se po celý den neobešel 
nikdo.  I  v tomto  nepříznivém počasí  se 
většina poutníků vydala na horu Živčák 
z Turzovky pěšky.

Jen skutečně minimum zdravotně méně 
schopných využilo jízdy autobusu téměř 
až na kopec. Poprchalo sice, ale chladno 
nebylo a vítr  nefoukal,  takže nachlazení 

si  neodvezl  žádný.  Ani  nepřízeň  počasí 
nedokázala  pokazit  dojmy  z této  pouti. 
Vždyť na poutích se mají přinášet nejrůz-
nější  oběti.  A  tak  jsme  všechny  svoje 
těžkosti  způsobené   nepříznivými  pově-
trnostními podmínkami také obětovali na 
této pouti.

Kučerová M.

Odpoledne s historickým šermem v Bystřici
V neděli 28. června 2009, v samém zá-

věru školního roku, uspořádal oddíl histo-
rického šermu bystřické  jednoty i  letos, 
pro  děti  a  mládež,  soutěžní  odpoledne. 
Na  programu  byla  nejdříve  prezentace 
činnosti oddílu v krátké scénce s ukázka-
mi svého umění, kde dobrá věc vždy zví-
tězí nad zlem a potom následují nejrůz-
nější  soutěže  pro  děti  a  mládež.  Letos 
největším  lákadlem  byla  opět  jízda  na 
koni, ovšem ke zklamání všech, se z dů-
sledku špatného počasí nemohla uskuteč-
nit. Celá akce se totiž, pro vytrvalý déšť, 
musela  konat  ve  stísněných  prostorách 

Orlovny.
Zde se tedy, po ukončené scénce, pouze 

soutěžilo a to ve vědomostních otázkách, 
zručnosti,  síle  a  dovednosti.  Za  splněné 
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úkoly následovala sladká odměna. Děti se 
do soutěží  vracely i  několikrát.  Vybraly 
si jiného soupeře a tím se jejich odměna 
za splněné úkoly i několikanásobila. Ak-

ce byla hojně navštívena, s menšími dět-
mi přišli  i  jejich rodiče a v soutěžích je 
pak vydatně podporovali.

Kučerová M.

Cyrilometodějská pouť Vítochov 2009

Tradicí a slavností, pro župu Metodějo-
vu, bývala ještě v nedávné době, každo-
roční  účast  jednot  na  Cyrilometodějské 
pouti na Vítochově. Za hojné účasti se tu 
scházeli, při této příležitosti poutě, členo-
vé mnoha jednot naší župy, mnohdy i se 
samotnými vedoucími představiteli Orla. 
V současnosti je tato pouť již jen záleži-
tostí  samotné  bystřické  jednoty.  Letos 
svátek Cyrila a Metoděje připadl na nedě-
li,  takže se dala očekávat  větší návštěv-
nost.  Bystřická  jednota  také  organizuje 
autobusové  spojení  nejenom  pro  místní 
obyvatele,  ale i pro poutníky ze vzdále-
nějších míst a to návazností autobusů na 
příjezdy vlaků,  aby byla  dána  tak mož-

nost účasti z co nejširší oblasti. Ale kaž-
dým rokem se přesvědčujeme o tom, že 
jednoty, byť dostanou potřebné materiály 
pro propagaci, toto nečiní a nacházejí se 
tu mnozí vzdálenější poutníci, kteří spo-
léhají snad jen na pomoc Boží, a ti  pak 
kriticky  poukazují  na  žádnou  propagaci 
této akce, včetně zajištění spojení. Proto 
také každým rokem narůstá stále více po-
čet automobilů, lemujících silnice z obou 
stran  Vítochova  a  lidí,  kteří  musí  od 
těchto automobilů dojít značný kus cesty 
až  ke  kostelíku  pěšky,  neboť  uzávěry 
silnice již nedovolují mnohým, dostat se 
až co nejblíže místu samému. 

Bystřická  jednota  také  dává  prostor 
těm, kteří  si  chtějí  pouť vykonat  pěšky, 
ale  kromě  místních,  této  nabídky  opět 
nikdo nevyužívá.

Po  církevních  obřadech,  pro  vyplnění 
volného času, následovalo v kostelíku již 
druhým  rokem,  krátké  hudební  pásmo 
pod  vedením  členky  bystřického  Orla, 
Martiny Olivové a  jejich  žákyň  a  žáka. 
Za jejich pěkné vystoupení jim tímto ve-
dení jednoty děkuje. Kučerová M.

Divadelní spolek Slovani slavil 10 let
Už je tu ráno, otvírám oči, přicházím k 

oknu a slovy klasika hlásím: „A chčije a 
chčije a chčije.“ Jakoby nestačilo, že pře-
dešlé dny takřka celé propršely, ale prší i 
dnes 30. 5. 2009. Zrovna dnes, kdy by-
chom měli  my divadelníci,  čili  Slovani, 

slavit 10. výročí vzniku našeho divadelní-
ho spolku. Jelikož se celá akce měla ko-
nat pod širým nebem v přírodním amfite-
átru na Kamínce v Čebíně,  museli jsme 
se  hamletovsky  rozhodnout:  hrát  či  ne-
hrát? Program se zdál být skvělý. Nejen-
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že jsme měli sehrát divadelní představení 
Tři Popelky pro Oříška, ale měl zde hos-
tovat  i  divadelní  spolek  z  Lomnice  – 
Vichr  z  hor  –  se  svou  hrou Světáci  po 
práci. O hudební seanci se měla postarat 
bluegrassová  skupina  Cvykr.  Sami  jistě 
uznáte, že takto naplánovaná akce se mě-
la  podařit.  Ale  bohužel,  větru  ani  dešti 
poručit neumíme. O tom jsme se přesvěd-
čili na vlastní kůži. Takže po velkém uva-
žování jsme nakonec celou akci odložili. 
Nastalo dlouhé sezení divadelníků a hle-
dání náhradního termínu. Ačkoliv je nás 
jenom osm, domluvit se na jednom datu, 
kdy mají všichni čas, je docela fuška. Ale 
světe div se, nám se to podařilo. Sice bu-
deme hrát  až o dva měsíce později,  ale 
budeme. 

Po  krátké  odmlce  začínáme  znovu 
zkoušet předem připravenou hru se stále 
lepšími  úspěchy – možná!!!  Využíváme 
pozvání a konečně hrajeme, a to v Osla-
vanech na dětském táboře. Hru jsme mu-
seli  trošičku  upravit,  divadelní  kulisy 
jsme nahradili teepem a mohli jsme začít 
s hraním pro nás jistě v nevšedním pro-
středí. 

A je to tady. Je sobota 25. 7. 2009. Už 
od samého rána  začíná shon. Přiváží  se 
kulisy, uklízí, upravuje, chystá se přírod-
ní amfiteátr na večerní akci. I pivo už zde 
máme. Teď ještě postavit altánky pro ka-
pelu a výčep a můžeme začít s generál-
kou. Ale co to? Smráká se, prší. Všechno 

v pořádku, byla to jen přeháňka. Ale ne-
byla  poslední,  jak  poznáme  později  v 
průběhu  slavnostního  večera.  Zkouška 
proběhla  dobře.  Už jen  nachystat  dřevo 
na oheň a můžeme vyhlížet první diváky. 
Nutnou  (nezbytnou)  chvíli  čekání  nám 
vyplnila kapela Cvykr a již hrajeme. Di-
váci se smějí, úspěch nás hřeje a nezkazí 
to ani malý deštík v průběhu představení. 
Dokonce ani to, že nás trošku pozlobila 
technika (nešla pustit hudba k našemu ta-
nečnímu  vystoupení).  Teď  je  na  řadě 
Cvykr a také to pořádně rozjíždí. Posedět 
u piva a opéci si špekáčky s pěknou zvu-
kovou kulisou – to přece není k zahození. 
Této příležitosti využívají jak herci, tak i 
mnozí z diváků. Unavená elektrocentrála 
nám kolem půlnoci dává znamení, že se 
večer blíží ke svému konci. Ještě pár o-
pozdilců si poklábosí u ohně, ale i ti jdou 
nakonec spát. A tak i my můžeme udělat 
za oslavou pořádnou tečku.

Tomáš Kříž

Čebínský tábor 2009 
Již  po  šesté  jsme  pořádali  o  prázdni-

nách tábor pro děti. Ten letošní nesl ná-
zev „Cesta kolem světa za 13 dní“. Cílem 
čtyř  expedičních týmů  (Stix  Tour,  Štíři, 
Robinsoni a Wikingové) bylo projet  ce-

lou  zeměkouli  a  v  jednotlivých  světa-
dílech  plnit  někdy  náročné,  jindy  zase 
spíše úsměvné úkoly, dozvědět se něco o 
životě místních lidí a vyzkoušet si něco z 
jejich dovedností.  Těžili  jsme diamanty, 
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jedli  čínskými  hůlkami,  stříleli  z  luku, 
vyráběli oděvy, modelovali sfingy, utkali 
se  v  souboji  s  mumií,  pekli  jsme ptáky 
kiwi, prožili karneval v Rio de Janeiru a 
zažili spoustu dobrodružství při cestě na 
zříceninu hradu Levnova a noci strávené 
ve strašidelném mlýně. 

Letos  jsme  poprvé  tábořili  na  novém 
místě – u Nové Vsi u Oslavan. Příroda i 
řeka, protékající těsně kolem tábora, byly 

příjemnou změnou a nebýt  nepříznivého 
počasí, jistě by se nám táboření na tomto 
místě líbilo. Neustálé bouřky a přívalové 
deště však zapříčinily, že jsme museli za-
čátek tábora posunout z neděle až na úte-
rý a prakticky celých čtrnáct dní jsme bo-
jovali s vodním živlem. Vysoká hladina 
vody v řece také poměrně zkomplikovala 
zásobování tábora pitnou vodou a potra-
vinami. 

Navzdory tomu všemu se letošní tábor 
velmi vydařil. Zúčastnilo se ho 24 dětí, z 
nichž valná většina byla z Čebína. Již ny-
ní víme, že uděláme vše proto, abychom 
mohli  tábor  uskutečnit  i  v  roce  příštím. 
Naší  snahou bude najít  nové,  vhodnější 
místo  k  táboření.  Takové,  kde  bychom 
mohli  postavit  táborovou  základnu  a 
využívat ji i v průběhu roku k aktivitám 
pro naše děti. T. Kříž

100 let Orla v Bystřici n. P.  proběhlo sportovně
Letošní rok se stal pro celostátní orga-

nizaci Orla velmi významným a to pro to, 
že právě letos uplynulo 100 let od založe-
ní této organizace. Během roku probíhaly 
oslavy tohoto výročí  v  župách  a  jedno-
tách  nejrůznějším způsobem.  Také  bys-
třická jednota na počátku  srpna uspořá-
dala akce zaměřené k tomuto výročí. Pro 
děti a mládež bylo určeno soutěžní odpo-

ledne v sobotu 8. srpna 2009 na orelském 
hřišti.  Děti  si  tu  mohly vyzkoušet  svoji 
zručnost a dovednost, ale i obratnost při 
plnění  nejrůznějších  úkolů  za  pomoci 
nových netradičních pomůcek. Bez slad-
ké a věcné odměny a diplomu za účast a 
splnění úkolů neodešel žádný účastník. 

Kučerová M.

 

Neckyáda 2009
9. srpna se uskutečnila již tradiční Če-

bínská  neckyáda,  aneb  závod  v pašíko-
vých neckách. Závodu se zúčastnilo osm 
posádek v kategorii dětí a čtrnáct závod-
níků v kategorii dospělých. Soutěžící mě-
li  za  úkol  projet  v neckách  vyznačenou 
trať, uprostřed prolézt kruhem zavěšeným 
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nad  hladinou  a  na  konci  prasknout  na-
fouknutý balónek. V kategorii dospělých 
se letos strhl velmi napínavý boj o první a 
druhé místo. Oba soutěžící měli naprosto 
stejný čas  i  při  závodu i  při  následném 
rozstřelu. O vítězství musel nakonec roz-
hodnout boj.

Tomáš Kříž, jednota Čebín

Výsledky v kategorii dětí:
Jakub Čoupek, Martin Dvořáček
Tomáš Koláček, Petr Švábenský
Natálie Kovaříková, Lucie Majerová

Výsledky v kategorii dospělých:
Vojtěch Pestr
Ladislav Hrdlička
František Ostřížek

Žehnání Orlovny v Bystřici nad Pernštejnem

V neděli  9.  srpna  2009  se  v odpoled-
ních hodinách uskutečnilo, za přítomnosti 
starosty  města,  župního  starosty  br. 
B.Kotíka, vedení orelské jednoty,  někte-

rých jednot župy, členů bystřické jednoty 
a  místních  občanů,  slavnostní  žehnání 
dlouhodobě  rekonstruované  Orlovny 
v Bystřici  n.P.  Samotný  akt  žehnání  u-
skutečnil místní správce farnosti P. Karel 
Rozehnal.  Následovala  pak  volná  pro-
hlídka všech prostor, sloužících sportovní 
činnosti a malé občerstvení, které připra-
vily členky a další ochotné ženy farnosti. 
Vedení jednoty vyjadřuje své poděkování 
všem,  kteří  se  na  přípravě  a  organizaci 
této celé akce osobně podíleli.

Kučerová M.

Tábor oddílu Světlušky 2009
„Zachraňme  zamotané  pohádky!“  to 

bylo letošním tématem tábora Světlušek 
v RS Borovinka, který se konal ve dnech 
12.8. - 21.8. 2009. Na cestu jsme se vy-
dali ihned ráno poté, co se všichni zúčast-
nění rozloučili se svými rodiči, prarodiči 
a  domácími  mazlíčky.  Po  příjezdu  do 
Tišnova  jsme  museli  hodinu  počkat  na 
další  spoj,  který  nás  měl  dovézt  až  do 
Bystřice  nad  Pernštejnem.  Z  Bystřice 
jsme  šlapali  po  svých  do  vesničky  Do-
manín, jenž je kousek od našeho tábora. 
Po příchodu, zcela vyčerpáni, nám přišel 
vhod oběd, na který jsme dorazili právě 
včas. Poté nás čekalo vybalování batohů 
a zabydlování se ve stanech.

Večer  u  táborového  ohně se  táborníci 
dozvěděli o programu tábora a o pravid-
lech  našeho  soužití.  Následující  4  dny 
zachraňovaly děti,  rozděleny do 3 druž-
stev, různé pohádky. Povedlo se jim vy-
svobodit  Růženku  z  hlubokého  spánku, 
pomohly přebrat Popelce hrách nebo ušít 
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Krtečkovi  kalhoty,  aby nám neběhal  po 
lese nahý.  Všichni si také plnili deníček 
správného  táborníka.  Za  každý  splněný 
úkol dostaly děti nálepku a kdo splnil ví-
ce jak polovinu úkolů, dostal na konci tá-
bora věcnou odměnu. Asi jedním z nej-
obtížnějších  úkolů  byla  Stezka  odvahy. 
Všichni svůj strach nakonec překonali  a 
cestu splnili na jedničku.

5.  den  nám  Rumburak  uloupil  Knihu 
pohádek, takže jsme se museli vydat  na 
cestu  plnou  nástrah  v  podobě  úkolů  z 
morseovky, zdravovědy nebo vázání uz-
lů.  Knihu  se  nám  samozřejmě  nakonec 
zachránit  podařilo  a  pohádky  si  našly 

opět své místo. 
Vydali jsme se také na odpolední výlet. 

Naším  cílem  byla  rozhledna  Karasín  a 
cestou jsme se byli podívat na starý kos-
telík  ve Vítochově.  V klidnějších chvil-
kách táborového programu jsme si užíva-
li  bazénu,  hráli  minigolf  a  velké  holky 
taky  kulečník.  Mladší  účastníky  tábora 
nejvíce zabavilo dětské hřiště plné prolé-
začek,  klouzaček  a  houpaček.  Letošní 
tábor bych tedy shledala za velmi pove-
dený, za což bychom měli poděkovat jak 
hlavní vedoucí Zuzaně Plachké, tak i ce-
lému personálu RS Borovinka.

Petra Čejková, Dolní a Horní Loučky

Bystřická jednota v Kroměříži
Ani bystřická jednota si nenechala ujít 

příležitost  zúčastnit  se  letošních  vrchol-
ných slavností 100 let Orla, které se ko-
naly v srpnu  Kroměříži.  Vedení  jednoty 
rozhodlo, nezůstat pouze u pasivní účasti 
někde v anonymitě,  ale dalo si za úkol, 
také něčím naši jednotu prezentovat a ve-
řejnost zaujmout. Protože naše sportovní 
činnost není prozatím ještě na reprezenta-
tivní úrovni a jiné oddíly svojí prezentací 
by nezapadaly do programu, bylo rozhod-
nuto využít  opět  naší  členky a oddílové 
vedoucí ses. Martiny Olivové a několika 

jejich  studentů,  aby  zde  předvedli  své 
hudební  umění.  Tím  nejenom prezento-
vali  naši  jednotu,  ale  i  město,  které  na 
celou  akci  přispělo  nemalou  částkou 
z kulturního  grantu.  Mládeži  jsme  pak 
účastí na sobotních slavnostech 22. srpna 
2009 umožnili, seznámit se zde s širokou 
nabídkou netradičních sportovních aktivit 
v rámci oslav.

Dalším  členům  jednoty  a  účastníkům 
tohoto autobusového zájezdu do Kromě-
říže z   řad veřejnosti jsme nabídli boha-
tou  škálu  možností  a  to  např.:  po-
znat činnost Orla, účast na kulturním pro-
gramu a v neposlední řadě, dle vlastního 
výběru,  i  návštěvu  světoznámých  histo-
rických  památek  tohoto  města.  Také  ú-
čast našeho praporu jednoty na této slav-
nosti byla pro naši organizaci určitou ctí 
a také do jisté míry i povinností. Musíme 
konstatovat, že výběr hudební skupiny a 
jejich  repertoár  pro  naši  prezentaci  byl 
správný,  jejich  vystoupení  mělo  zaslou-
žený úspěch a splnilo očekávání.  Děku-
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jeme této skupině za vzornou prezentaci a 
úspěšné vystoupení a MěÚ v Bystřici n.P. 

za finanční podporu účasti  na této akci.
Kučerová M.

Slavnosti Orla v Kroměříži

Sportovní  organizace  Orel  slaví  letos 
100 let od svého založení. Také skupina 
dětí a mládeže z Jimramova se zúčastnila 
Slavností  Orla  uspořádané  21.-  23.  8. 
2009 v Kroměříži. Hlavní program probí-
hal na Velkém náměstí. My jsme přijeli 
na páteční odpolední program, který byl 
velmi  bohatý.  Na zastřešeném  pódiu  se 
střídala  jedna orelská kapela za druhou, 
v přilehlých stanech byly výtvarné dílny, 
nebo možnost vyzkoušet si svoji kondici 
a  zručnost.  Děti  soutěžily  na  kanois-
tických trenažérech, na náměstí byla po-
stavena umělá ledová plocha, kde se stále 
bruslilo. Na opačném konci náměstí stálo 
hřiště na florbal, na kterém probíhal tur-
naj  mezi  přihlášenými  družstvy,  později 
soutěž ve florbalové zručnosti. Na závěr 
pátečního  programu  zazpívala  skupina 

Kamelot.  Poslechnout  si  ji  v krásném 
letním večeru přišlo asi 2 000 lidí.

V sobotu program začal dopolední mší 
svatou  s otcem  biskupem  Dominikem 
Dukou. Hned po mši se děti rozběhly po 
náměstí  a  všichni  se  pustili  do  soutěží. 
Současně na pódiu probíhal estrádní pro-
gram. V sobotu probíhaly další akce také 
v Zámecké zahradě, např.  jízda na leho-
kole  či  turnaj  v petanque.  V kulturním 
domě probíhaly kurzy aerobiku, břišních 
tanců,  country tanců a další  akce,  takže 
z časových  důvodů  ani  nešlo  všechno 
stihnout. 

V 16  hodin,  právě  když  měl  končit 
sportovní a výtvarný program, začalo sla-
bě  pršet. Zašli  jsme  si  pro  pláštěnky  a 
deštníky,  abychom  mohli  sledovat  další 
program. Od 17 hodin bylo vyvrcholení 
oslav na pódiu, slavnostní projevy a nás-
tup praporů.  Večerní  program zakončilo 
vystoupení  skupiny  „Šlapeto,“  pěvecký 
recitál Marty Kubišové a koncert skupiny 
„Čechomor,“ který končil až o půl jede-
nácté. I když s malými přestávkami stále 
pršelo, na náměstí se sešlo opět asi 2 000 
lidí. 

V neděli ráno jsme odjížděli z Kroměří-
že s pocitem krásně prožitého víkendu.

Antonín Bradáč

Župní pouť na Sv. Hostýn
I letos visel nad pořádáním župní poutě 

na Sv. Hostýn,  v době konání celostátní 
orelské  poutě,  veliký  otazník.  Ty  tam 
jsou doby, kdy dokázala na tuto pouť vy-

pravit a sama obsadit jeden autobus, neje-
nom každá větší, ale i menší orelská jed-
nota.  A  tak,  před  několika  lety  došlo 
k domluvě  jednot  Bystřice  n.P.,  Rožná, 
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Rozsochy, Strážek a D. a H. Loučky, i za 
cenu delší  trasy,  pořádat  tuto pouť spo-
lečně.  Skupinu  nejdříve  opustily  Roz-
sochy  z toho  důvodu,  že  se  u  nich  ve 
stejnou dobu konává místní pouť. V loň-
ském roce se Strážek, který byl  vždy co 
do počtu poutníků nejsilnějším, znovu o-
samostatnil a tak nezbylo ostatním jedno-
tám nic jiného, z důvodu malého zájmu, 
než tuto situaci  řešit  požadavkem u do-
pravce o menší autobus. Nelehké je také 
zajistit  vedoucího této  poutě za ses.  M. 
Kučerovou,  což  se  daří  jen  díky  velké 

ochotě ses.  Marie Navrátilové,  za což jí 
patří naše velké poděkování s přáním, ať 
jí  Bůh dopřeje ještě hodně sil  v této její 
záslužné činnosti.  Letošní  pouť v neděli 
23.  srpna  2009,  zvlášť  významnou  již 
tím, že byla zařazena do slavností 100 le-
tého výročí  Orla,  podpořila opět jednota 
Rozsochy,  a  tím  nahradila  poutníky  ze 
Strážku, kteří se i letos účastnili poutě sa-
mostatně.  Je  jen  politování  hodné,  jak 
málo zájmu je mezi samotnými členy Or-
la o tuto, tak historicky pro Orla význa-
mnou pouť. Kučerová M.

Novoměstští hráči kubbu bodovali ve Žďáře

První  sobotu měsíce  září  se  ve Žďáře 
nad Sázavou konal den otevřených dveří 
místní Orlovny a musím konstatovat, že 
se žďárští Orli opravdu předvedli. V prů-
běhu dne si veřejnost mohla zdarma vy-
zkoušet vše od spinningu přes power jógu 
a stolní tenis až po různé druhy aerobiku.

Pro  děti  byl  připraven  skákací  hrad  i 
trampolína a kdo měl hlad, měl možnost 
využít služeb orelské restaurace. Kdo má 
raději něco netradičního, mohl využít pří-
ležitosti a naučit se, nebo si rovnou zahrát 
starou vikingskou hru Kubb. Právě turnaj 
v ní nás na sídliště Klafar nalákal a vy-
platilo se nám to. Při klání se sešlo pět tý-
mů, dva z Nového Města n. M. a tři  ze 

Žďáru  n.  S.  Během  deseti  napínavých 
her, ve kterých jsme postupně sbírali bo-
dy, už nám nebylo,  díky chladným ven-
kovním teplotám, moc teplo a z toho dů-
vodu jsme se o to více pokoušeli zahřát 
aktivní účastí ve hře. Zřejmě jsme se sna-
žili hodně, protože se nám vložená ener-
gie vrátila v podobě úžasných výsledků.

Novoměstský tým "PKS" (který nemá s 
žádnou firmou nic společného, protože je 
složeninou  jmen  Peňáz  Pavel,  Kuchta 
Josef,  Sváčková  Simona)  obsadil  první 
příčku porážkou všech protihráčů. Pouze 
s jednou prohrou si na pomyslnou bednu 
s číslem 2 stoupnul tým "Materiál",  pů-
vodem z Nového Města n.M., ve složení 
Matouš  Horváth,  Vít  a  Lukáš  Němečtí. 
Třetí místo obsadil tým "Žďáráci", který 
tvořil Lukáš Bárta a Pavel Máša.

Upřímně doufám, že se tento netradiční 
sport, přístupný opravdu všem, stane čas-
tější náplní nejen našeho volného času, a-
bychom tak mohli měřit své síly i s ostat-
ními jednotami na dalších turnajích. 

A kdo ví,  třeba se jednou stane právě 
kultem Orla. (SiMMaS)
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I orelská jednota v Rožné slavila 100 let ORLA

O letošních prázdninách slavila orelská 
organizace 100 let svého trvání.  100 let 
uplynulo od sjednocení různých  katolic-
kých  kulturních  a  sportovních  spolků  v 
roce 1909 do jednotné organizace. Záslu-
hu  na  tomto  sjednocení  má  významný 
moravský kněz, následně i politik, P. Jan 
Šrámek. Vzletný název podle krále ptáků 
se nabízel. OREL tedy letos v srpnu sla-
vil.  A slavil  nejen v jednotlivých  jedno-
tách, župách, ale i celonárodně.

I naše malá jednota nemohla zůstat stra-
nou. A tak, ve spolupráci s farností a mís-
tní organizací KDU-ČSL, proběhlo v ne-
děli 6. září farní odpoledne, plné soutěží, 
zábavy,  osobních  setkání  a  občerstvení. 

Mladší  sestra  ORLA -  lidová strana (ta 
letos slaví 90 let - založil ji P. Jan Šrámek 
v roce 1919),  poskytla  řadu sportovních 
atrakcí  a tým mladých katolíků, kteří a-
trakce přivezli, postavili a zabezpečovali.

A tak děti skákaly na trampolíně, háze-
ly na volejbalový koš, předvedly, jak umí 
směrovat míč do „branky“, přenášely va-
jíčko na lžící, skákaly v pytli a obstály i 
v jiných disciplínách. Skákací hrad lákal 
stále a neměl nouzi o návštěvníky.

Povzbudit  soutěžící přišli, jak pan farář 
P. Pavel Römer, tak rodák z farnosti,  já-
hen Ladislav Kinc.

Slavnostní odpoledne dalo podnět k se-
tkání  i  zástupcům starší  generace,  a  tak 
při skleničce vína měli možnost zavzpo-
mínat  na starší  časy,  kdy sami cvičili  a 
soutěžili.

Ceny  pro  soutěžící  nebyly  nijak  ho-
nosné, ale s prázdnou neodcházel nikdo.

Odpoledne rychle uběhlo, a tak nezbý-
vá  než  si  přát,  aby si  organizátoři  našli 
další důvod a pozvali „orly, orlice i orlí-
čata“ i další farníky k novému společné-
mu setkání.

J. Štouračová

Pěší pouť na Vranov pokaždé jinak
Orelští  turisté  bystřické  jednoty  se 

v měsíci září pravidelně účastní poutních 
duchovních slavností na Vranově u Brna. 
Vyrážejí  sem samozřejmě vždy pěšky a 
výchozí body a pěší trasa bývají každým 
rokem jiné, a to pro to, aby se pouť snad 
nestala jednotvárnou nezajímavou záleži-
tostí.

V neděli 6. září 2009 pěší trasa začínala 
v Brně – Řečkovicích a vedla přes Mok-

rou horu – Útěchov na Vranov. Z Vrano-
va  pak  do  České  na  vlak.  Doprava  do 
Řečkovic se uskutečnila vlakem s nástu-
pem v Rožné.

Přeprava  do Rožné musela  být  řešena 
pomocí osobních automobilů, neboť pos-
lední  červnovou  změnou  jízdního  řádu 
ČD, ranní nedělní vlak mezi Bystřicí n.P. 
a  Rožnou,  byl  zrušen.  Tímto  se  opět 
velice zúžil výběr tras, které lze navštívit 
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mimo bystřický region,  neboť vycházky 
lze uskutečňovat skutečně již jen o sobo-
tách,  kdy  ranní  vlaky  zůstaly  prozatím 

ještě zachovány.
Ale kdo ví na jak dlouho?

Kučerová M.

Zprávy z jednoty Rozsochy 
Oprava Orlovny

V současnosti probíhá na sále demolice 
malé galerky a chystá se vybudování no-
vého stropu tak, aby se zde daly po do-
končení  bezpečně  provozovat  míčové 
hry. Bohužel, pro prašné prostředí muse-
lo být přerušeno cvičení žen (aerobik)
Zájezd 

V červnu jsme se, tak jako každoročně, 
vydali na zájezd. Tentokrát se našim cí-
lem stala Kunětická hora, Perníková cha-
loupka a Městské lázně v Hradci  Králo-
vé.

Smyslem  těchto  zájezdů  je,  jednak 
snaha  ukázat  našim dětem naši  krásnou 
vlast, její jedinečnou přírodní krásu i bo-
hatou a hrdou minulost a jednak, formou 
příspěvku na vstupy a dopravu, částečně 
odměnit celoroční práci členů i dobrovol-
ných pomocníků. Takto jsme již navštívi-
li Sázavu, Kutnou Horu, Český Štenberk, 
Bouzov,  Javořické  jeskyně,  Pelhřimov, 
atd. 

Mladí Orlové závodili ve VYŠKOVĚ
V  sobotu  12.9.2009  se  skupinka  5 

chlapců a 1 dívky z rozsošské jednoty zú-
častnila závodu o Sportovní odznak Bed-
řicha  Kostelky ve  Vyškově.  V krásném 
orelském  sportovním  areálu  závodili  v 
běhu na 60 m, 600 nebo 800m, vrhu kou-
lí, šplhu na tyči, skoku do dálky a v pla-
vání  25m  případně  50m  dle  kategorií. 
Naši  závodníci,  přestože  v  jednotlivých 
disciplínách  byli  úspěšní,  v  celkovém 
hodnocení  v  tomto  všestranném  závodě 
skončili  s malými bodovými rozdíly,  od 
stupňů  vítězů,  na  pěkných  5.-7.místech. 
Výhrou pro ně jistě byla,  kromě získání 
Sportovního odznaku Bedřicha Kostelky 
II.  kategorie,  velmi  dobrá  zkušenost  a 
poznání  nového  sportovního  prostředí. 
Pro  nás,  sportovní  doprovod,  byla  celá, 
perfektně  zorganizovaná  akce  (přes  100 
závodníků, kdy je nutno zvláště vyzdvi-
hnout práci  rozhodčích)  velikým pouče-
ním a povzbuzením. Jiří Juračka

I. turnaj Amatérské florbalové ligy
13. září 2009
Nedělním turnajem byla zahájena naše 

další sezóna v Amatérské florbalové lize. 
Po sestupu jsme byli nalosováni do 4. li-
gy  divize  "A"  společně  s  těmito  týmy: 
ABTA  Elements  Brno,  Fbc  Kamínky, 
Fbc  Medvědi,  Fbc  Nextrade,  Hrozen 
Zbýšov,  Ochoz  a  VášProstor  floorbal 
team.

První zápas s Ochozem dopadl bohužel 

remízou,  když  jsme  neudrželi  vedení. 
Holt, začátek sezóny byl asi znát. Do dal-
šího  zápasu  jsme  nastoupili  proti  druž-
stvu Hrozen Zbýšov.  Počáteční  nejistota 
brzy padla  a  utkání  se  zvrhlo  v  soutěž, 
kdo  nasbírá  více  bodů  do  kanadského 
bodování. Bohužel s rostoucím sebevědo-
mím se tak trochu zapomnělo bránit a tak 
nám soupeř zkazil svým jediným gólem 
naši, asi rekordní výhru 10:1.

- 13 -



Zpravodaj – Orel župa Metodějova - říjen 2009

Posledním soupeřem ze základní skupi-
ny byl tým Fbc Nextrade. Vcelku poklid-
ný zápas mírně zdramatizovalo zbytečné 
vyloučení, ale i tak pro nás skončil vítěz-
stvím 3:1 a s napětím jsme očekávali, zda 
to bude stačit na první místo ve skupině. 
Díky  lepšímu  skóre  jsme  nakonec  byli 
první a to znamenalo automatický postup 
do semifinále,  protože soupeři  z  ABTA 
ten den jaksi nedorazili.

Automatický  postup  ale  znamenal,  že 
jsme k semifinále proti družstvu VášPro-

stor  nastoupili  po  pěti  zápasové  herní 
pauze  a  společně  s  drtivým  nástupem 
soupeře, to prostě na postup nestačilo. Tři 
rychle  obdržené  góly  znamenaly  otevřít 
hru,  ale  to  jen  vedlo  k  tomu,  že  skóre 
hrozivě narostlo, až k prohře 0:8.

Další semifinále nám pak určilo soupe-
ře pro utkání o 3. místo - Fbc Kamínky. 
Předchozí prohra jako by byla zapomenu-
ta a my jsme díky výhře 3:1 dokráčeli pro 
pěkné zahájení sezóny v podobě 3. místa.

Vít Německý

Zápis ze schůze župní rady Metodějovy župy
Pátek 2. října 2009 - orlovna jednoty 
v Bystřici nad Pernštejnem, začátek 

v 15,30 hod.
Přítomni:

dle prezenční listiny
omluveni: jednota Rožná
nepřítomni: zástupci jednot – D. a H. 

Loučky, H. Brod, Rozsochy, Strážek
zahájení
Br. B. Kotík zahájil schůzi orelskou 

modlitbou
Volba zapisovatele

zapisovatelem zvolen br. Tomáš Kříž
Duchovní promluva

br. jáhen L. Kinc pronesl duchovní 
promluvu

Duchovní obnova (návrh na místo ko-
nání a termín)

28. listopadu 2009 je před první nedělí 
adventní a bylo by to vhodné (návrh. br. 
L. Kince). Duch. obnova bude pořádána 
v Lomnici
Podané žádosti o dotace MŠMT 2010

- celkem žádá osm jednot (ti, co ob-
vykle)
Investice 2010

S plánovanou investicí seznámily 

jednoty Nové Město na Moravě a Čebín
Nové Město na Moravě
- plánují vybudovat dvoupatrový spor-

tovní objekt
- herna stolního tenisu, technické a so-

ciální zázemí, klubovna, kancelář, klu-
bovnička

- součástí je i výstavba víceúčelového 
hřiště standardních rozměrů

- celkové náklady: hřiště 3 – 4 miliony, 
stavba 12 – 15 milionů

Čebín
Rozsochy – záměr představil br. Kotík 

– je třeba rekonstruovat stropy
Uvedené jednoty obdržely písemné 

kladné stanovisko župy k zamýšlenému 
investičnímu záměru.
Sportovní akce II. pololetí

br. Vít Německý apeluje na jmenování 
župní TVR

Ústředí Orla žádá, aby v každé župě byl 
zástupce silných orelských sportů

Účast na župních i ústředních akcích je 
špatná.

Bylo by dobré, aby župní TVR zpra-
covala koncepci sportování v rámci župy.

Do konce roku uspořádat turnaj ve fot-
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balu a florbalu žáků.
Br. V. Německý sestaví ve spolupráci 

se sestrou M. Kučerovou výzvu na ná-
vrhy jednot na členy župní TVR.

Je samozřejmě možnost spolupracovat 
s jinými župami (př. plavecké závody 
v Kuřimi).

V rámci grantového systému Ústředí 
jsou v Novém Městě n.M. k zapůjčení 
zdarma mantinely na florbal (na rozměry 
hřiště 20 x 40 m).
Různé

Debata o starostovi Orla br. Ladislavu 
Šustrovi a důvěře župy v něho, jako sta-
rosty Orla:

- členům chodí e-mailem tzv. Orelská 
výzva – anonymní útok na br. starostu, je 
třeba ji ignorovat

- rada schvaluje podpořit br. L. Šustra 
v případě, pokud jeho setrvání ve funkci 
starosty zásadním způsobem neohrozí 
kredit organizace

Čebín zve na vinobraní
Zapsal: Tomáš Kříž

Ověřila: Kučerová M.

II. turnaj Amatérské florbalové ligy
Historicky první vítězství na turnaji

3. říjen 2009
Ano, čtete správně! Na druhém turnaji 

letošní sezóny se nám povedlo vyhrát ce-
lý turnaj AFL a odvést si vítězný pohár. 
K  tomuto  cíli  ale  vedla  dlouhá  cesta… 
První  úskalí  byla  sestava.  Do brány šel 
Milan, do obrany pouze Vítek a Kuba O., 
útok měl 4 zástupce – Čuhy, Ondra, Če-
chy a já.

První utkání jsme odehráli s týmem Fbc 
Kamínky, jenž byl po prvním turnaji bo-
dově taktéž na druhém místě. Zápas začal 
velice  dobře  a  přes  vyrovnaný  průběh 
jsme brzy vedli 2:0. Pak jsme se ale tro-
chu více zatáhli do obrany a soupeř doká-
zal bohužel utkání otočit a my jsme pro-
hráli 2:3.

Po prohraném utkání jsme měli dlouhou 
vynucenou  pauzu,  jelikož  opět  nedojel 
tým ABTA Elements,  což nám přineslo 
vítězství 5:0 bez snahy. V posledním ut-
kání ve skupině jsme hráli  s  Fbc  Next-
rade. Změna byla hned v rozestavění, kdy 
Čuhy šel místo mě dopředu a já to zkusil 
v obraně. To ale nedělalo úplně dobrotu, 

jelikož  obrana  není  moje  „káva“… Ale 
nějak to šlo a nakonec jsme dokázali vy-
hrát  3:2.  Průběh mohl být  mnohem jas-
nější,  ale  dlouho jsme nemohli  prolomit 
střeleckou mizérii.

Se ziskem 4 bodů jsme se umístili na 2. 
místě  a  ve  čtvrtfinále  nás  čekal  vcelku 
přijatelný  tým  Hrozen  Zbýšov,  jenž  v 
prvním turnaji dostal příděl 10:1. I tento-
krát jsme byli  na hřišti  ti,  kteří určovali 
vývoj utkání a nebýt několika minel vza-
du, tak to mohlo být i více než konečných 
6:2. Od tohoto utkání jsme se vrátili k ro-
zestavení, kdy já hrál opět vpředu a Čuhy 
vzadu, což se ukázalo jako dobrý tah a 
takto jsem hráli i další utkání.

V semifinále nás čekal Ochoz. Očeká-
val se vcelku složitý zápas, ale dokázali 
jsme Ochoz jistě přehrávat a přibližně po 
7 minutách jsme vedli již 4:0. Skóre jsme 
dále posunuli na 5:1. Několik minut před 
koncem  ale  přišla  nepříjemná  situace. 
Běžel jsem do rohu hřiště a chtěl jsem se 
zbavit  rychlým  přesunem soupeře… Při 
tomto manévru jsem ale zabral  tolik, že 
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mi nevydržel kotník a já šel střídat. Hoši 
to beze mě udrželi a vyhráli jsme 5:2. Já 
ale v turnaji skončil…

Kotník byl zaledován a následně zaban-
dážován. Před finálovým utkáním s Fbc 
Kamínky  jsem to  zkusil  ještě  rozběhat, 
ale nešlo to. To byla pro mě i pro tým do-
cela rána. Čuhy si vzal kapitánskou pásku 
a  dohromady  jsme  se  pokusili  pořádně 
"nahecovat."  Cíl  byl  jasný.  Pokusit  se 
rychle získat vedení na naši stranu a po-
kud to bude možné, tak vedení udržet a 
případně proměnit další brejk…

Já  a  Rovy  (tentokrát  jen  jako  diváci) 
jsme se snažili tým povzbuzovat z lavič-
ky.  Začátek vyšel  na výbornou, krásnou 
střelou se trefil Čuhy a dokonce v zápětí 
přidal  druhý  gól.  Od  té  chvíle  jsme  se 
dostali  pod velký tlak a poločas skončil 
2:1 pro  nás.  Ve všech  byla  vidět  velká 
únava,  jelikož se hrálo na 1 střidajícího 
hráče, ale zároveň obrovské nadšení pro 
hru, že tento zápas hrajou srdíčkem… A 
já  na  střídačce  dostal  několikrát  málem 
infarkt…

Druhý  poločas  pokračoval  náporem 
soupeře,  jenž  celkově  nastřelil  3x  bran-
kovou  konstrukci.  Ale  co  se  nestalo… 
Povedl se 1 brejk a Kuba dal naší, v pod-
statě třetí střelou, třetí gól… A my vedli 

3:1.  Hned v zápětí  ale  soupeř  snížil  na 
3:2. S tím, jak odcházely síly, soupeř tla-
čil stále víc a my pouze vyhazovali. Asi 3 
minuty před koncem jsem si  vzal  time-
out,  aby  si  kluci  odpočali.  A  i  nadále 
jsem se snažil hlavně povzbuzovat jejich 
bojovného ducha. To, co tam totiž před-
váděli bylo skvělé. Hráli snad na 200 %, 
možná 300 %. A Milan? Ten asi odchytal 
nejlepší utkání v celém turnaji. Srdíčko, 
taktika,  štěstí  a  další  věci  způsobily,  že 
jsme vítězný stav udrželi  a  vyhráli  celý 
turnaj!

Následovaly obrovské oslavy, kdy jsme 
skandovali  a  užívali  si  tento  výjimečný 
okamžik… A odnášeli si vítězný pohár!

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zú-
častnili  tohoto turnaje,  protože každý se 
svým dílem zasloužil o skvělý výsledek! 
Super…

A co to znamená pro konečný stav? V 
tomto turnaji  jsme získali  12 bodů. Mi-
nule 9 a to dělá krásných 21 bodů. Tím 
jsme  se  dostali  do  čela  tabulky.  Druhý 
tým Fbc Kamínky mají  bodů 20 a třetí 
VášProstor bodů 19. To jsme už tu dlou-
ho neměli… Doufám, že to dlouho vydrží 
a že kotník dám brzy do pořádku.

Tomáš Mrázek

Střípky z historie župy – 13. pokračování
OREL, č.12.-14., rok 1936
„ŽUPA SV. METODĚJE – Zdařilé vystoupení v Tišnově
 To, co dokázalo v neděli horácké Orelstvo, radostně překvapilo. 1 000 

okrojovaných a přes 900 cvičenců na župu, která má tak špatnou komunikaci, jest na-
ším největším úspěchem.

 Již v ranních hodinách sjíždělo se Orelstvo jak na ověnčených vozech, tak i autobu-
sy a vlaky. O půl 8. hod ráno četa BO a krojované kategorie s hudbou uvítaly na ná-
draží zástupce předsednictva Čsl. Orla a náč. rady. Župní náčelník br. Novotný podal  
hlášení br. red. Kučerovi, načež se všichni odebrali průvodem do spol. domu.
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 Po 8. hod odebral se průvod na náměstí, kde o půl 9. hod začaly bohoslužby, při  
nichž kázal a mši svatou sloužil starosta župy, katecheta a kons. rada P. Karel Endl.  
Po skončení mše sv. odebralo se Orelstvo na sportovní hřiště ke zkouškám a ostatní  
katolický lid na tábor katolíků do Katolického domu, kde promluvil pp. přísedící  
profesor Drobný a Peňáz. 

 Odpoledne prošel městem, ozdobeným prapory, malebný průvod Orelstva. Jen 
radnice, městská spořitelna a státní budovy zaspaly tento velký den státotvorné or-
ganizace orelské a slavnost ignorovaly. V průvodě kráčela za doprovodu 2 kapel a 
1 000 okrojovaného členstva, 30 členná skupina malých žaček v národních krojích,  
branný oddíl Tišnov 27 mužů a 250 v občanském šatě. V průvodě byly neseny 2 vlajky  
a 6 praporů.

 Cvičiště bylo velmi prostorné, pěkně upravené a při seřazení do čet poskytlo pest-
rou barvou úborů a krojů krásný, lahodný obraz. Po řeči starosty župy, který přítom-
né uvítal, a poděkoval těm, kteří  přípravou celého podniku a  ozdobou cvičiště se po-
starali, povzbudil členstvo k všestranné a intensivní orelské činnosti. Za zvuků ná-
rodní hymny vztyčena byla státní vlajka, načež se ujal slova zástupce ústředí Čsl. Orla 
br.red. Kučera, který pronesl pozdrav a přečetl pozdravy telegrafické od br. starosty 
Čsl. Orla ministra Šrámka a župy Sušilovy. V krátké a dobře promyšlené řeči nad-
chnul přítomné členstvo k další práci. Následoval pak slib orelský, který předčítal br.  
župní náčelník Novotný. Cvičení zahájeno bylo branným oddílem za vedení br. Ze-
mánka z jednoty Tišnov. Nastoupil rázným krokem vojenským na cvičiště, kde podal  
hlášení vedoucímu brannosti br. Kučerovi a župnímu vedoucímu brannosti br. Do-
bišaru. Předvedli brannou půlhodinku po způsobu vojenském dosti přesně a po defilé 
před hlavní tribunou za pochvaly obecenstva odešli z cvičiště. Následovalo pak cvi-
čení žaček v počtu 180 se stuhami bíločervenými, které se krásně vyjímalo. 156 žáků,  
46 dorostů, 98 dorostenek, 72 žen, 58 mužů předvedlo prostná. Krásně se vyjímalo 
cvičení dorostenek, žen a přesné cvičení mužů. Předvedeny též různé hry žáků a žaček,  
běh na 1 500m, štafety mužů a dorostu. Cvičení přihlíželi za Ústředí Čsl. Orla br.  
Kučera, za náčelnickou radu br. Koukal a sestra Pochopová, která pracovala na se-
stavě prostných žen, které se krásně vyjímaly, předsednictvo župy, bývalý starosta 
župy P. Marzy, pak přísedící Drobný a Peňáz,, dr. Mouřinovský, přátelé a příznivci  
Orelstva, zejména z řad duchovenstva. 

 S účastí jednot jsme takřka spokojeni (25 jednot z 30),neboť při takové komunikaci  
župy od Jimramova, Žďáru n. S a Nového Města n. M., jest dosti daleko k Tišnovu. 
Některé jednoty dojely povozy, jelikož autobusy nebyly. Ale na chladnokrevnosti  
mnohých Tišnováků jsme byli připraveni (pokrok se asi vystěhoval k vodě a do příro-
dy). I ta radnice vzdorovala (prapor nebyl vyvěšen). Ač úřady v okresním městě byly 
pozvány, přec žádný nebyl delegován. Zde viděti přece zaujatost proti Orelstvu. Sa-
maritánskou službu pečlivě vykonal sbor dobrovol. hasičů v Tišnově, který zasáhl v 
mnohých případech slunečního úpalu a nevolnosti. Orelský den v Tišnově byl opravdu 
velmi krásným projevem orelského života a účastníci z nejvzdálenějších jednot neli-
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tovali obětí finančních a s radostí a nadšením se loučili.
 Raš.

vvvvv
OREL, č.16., rok 1936
MISTROVSTVÍ ČSL. ORLA V LEHKÉ ATLETICE
Čtyři nové orelské rekordy. Br. Hrstka, vítěz sedmi disciplín, nejúspěšnějším atletem 

Čsl. Orla. V soutěži žup vítězí župa Pospíšilova.
Ve dnech 15. – 16. srpna t.r. uspořádala náčel. rada mužů mistrovství Čsl. Orla 

v lehké atletice. Závody konaly se v Brně na hřišti A. S. G. Dráha byla příliš měkká,  
což mělo značný vliv na výkony, docílené v bojích, které by na tvrdší dráze byly 
značně lepší. Tato dráha nevyhovovala zvláště závodníkům větší tělesné váhy, jako 
např. br. Hrstkovi a br. Haluzovi, kteří také v bězích nedosáhli svých obvyklých výko-
nů. Závody konaly se tentokrát v přítomnosti menšího počtu závodníků než v letech 
předešlých, zato však bylo docíleno krásných výsledků v některých disciplínách i  
dokonce též čtyř nových orel. rekordů. Rekordu v běhu štafetovém 4 x 100m a zvláště  
v běhu na 1 500m bylo toho docíleno po velmi napínavých bojích v obou soutěžích.  
Také ve vrhu koulí a ve skoku o tyči překonali orelští atleti Hrstka a Michelka orelské  
rekordy velmi pěknými výkony. Závody, které řídil br. prof. Dr. Slavotínek, konaly se 
za přítomnosti bří náčel. Čsl. Orla MUDra Jílka a náčel. Orlů Fr. Novotného. Po uví-
tání závodníků br. Dr. Jílkem došlo k bojům, v nichž nejvíce vynikl br. Hrstka, župa 
Sušilova, který zvítězil v sedmi disciplínách a dosáhl vesměs krásných výkonů. Tyto 
výkony podávají jasný doklad o jeho výborné formě, a o tom, že je jedním z nejlepších 
čsl. atletů v desítiboji. Můžeme očekávati, že br. Hrstka letos v září zasáhne vážně do 
boje o titul nejlepšího desítibijaře ČSR. Je již nyní velmi dobře připraven a jistě bude  
se ještě snažiti, aby jeho výkony byly ještě lepší, neboť jeho skvělá tělesná konstrukce  
při svědomité přípravě, dovolí mu podati výkony ještě krásnější než na menších mi-
strovstvích. Výkony, které podal na tomto mistrovství zaslouží jistě obdivu a orelská 
atletika, po odchodu výborného atleta br. Dr. Jílka ze závodního kolbiště, našla 
v Hrstkovi skvělého reprezentanta. 

Také dlouholetý orelský přeborník ve skoku o tyči br. Michelka, který již letos na 
jaře překvapil krásným výkonem, tak také na orelských závodech, ač neměl vážné  
konkurence, překonal svým výkonem orelský rekord ve skoku o tyči. Také Kosourův 
rekord na 1 500m neodolal náporu dvou mladých, ale velmi talentovaných běžců, bří.  
Dvořáka a Haluzy, neboť oba překonali starý rekord o 10 vt.

Ovšem, při takových závodech, jako jsou orelská mistrovství, mají atleti dbáti též  
toho, aby výkony byly co nejlepší a nepěstovati pouze honbu za body. Podle výkonů,  
docílených na orelských mistrovstvích, posuzuje veřejnost, i nám nepřátelská, orel-
skou atletiku a toho si mají býti naši atleti vědomi a snažiti se, aby podali výkon co 
nejlepší. Jinak zasluhuje br. Kubíček plné chvály, neboť jediný ze staré gardy orel-
ských atletů provozuje závodně atletiku a s úspěchem již dlouhá léta odolává náporům 
závodníků mnohem mladších. Při této houževnatosti očekáváme, že také v příštích le-
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tech uvidíme ho na našich mistrovstvích a znovu pozdravíme jako vítěze tohoto 
sympatického závodníka.

V celkové kvalifikaci získala nejvíce bodů a tím také titul mistra Čsl. Orla v lehké at-
letice župa Pospíšilova 63 body, druhé místo obsadila župa Sušilova 61 bodů, třetí  
župa Dr. J. Sedláka 14 bodů, pak následuje župa Kadlčákova s 12 body, župa sv. Me-
toděje s 9 body a Brynychova župa se 4 body. 

Technické výsledky (uvádíme pouze župu Metodějovu)
3 000m: 3. místo Košík župa Metodějova
200m překážek: 3. místo Křivánek župa Metodějova
4x100m štafeta: 3. místo župa Metodějova
Tato lehkoatletická mistrovství ukázala, že lehká atletika v  Orlu jde stále kupředu a 

je nejoblíbenějším sportem našeho členstva. I když mnoho našich vynikajících atletů 
zanechalo závodění buď proto, že jim to nedovoluje jejich povolání, nebo konají právě 
vojenskou službu, a těch je v našich řadách velmi mnoho, přesto atletika jest v naší  
orelské organizaci stále na postupu. Výkony jsou stále rok od roku lepší, na naše 
místa přicházejí stále noví a noví lidé a snaží se dokázati, že mají ještě větší sílu, sta-
tečnější srdce a silnější vůli. Tato snaha se naší orelské mládeži daří, což jest jistě 
velkým kladem naší orelské tělovýchovy.“

Dr.Dk.

Článek byl podstatně krácen a výběr textu zaměřen převážně na výkony atletů župy 
Metodějovy o nichž se v článku mnoho nepíše, protože jejich výkony tentokrát nebyly 
až tak vynikající a jejich umístění nebyla výrazná.

Kučerová M.

Orelská florbalová liga se rozbíhá i v naší župě
Se začátkem školního roku se rozjíždějí 

i  jednotlivé kroužky a aktivity v naších 
jednotách. Jednou z nich je i účast jednot 
Nové Město na Moravě a Žďár nad Sáza-
vou  v  Orelské  florbalové  lize.  Oproti 
předchozím  rokům  se  podařilo  se  obě 
jednoty přihlásily i do kategorie mladších 
žáků. A tudíž i ostatní jednoty a příznivci 
tohoto sportu nepřijdou o možnost podí-
vat  se,  jak s děravým míčkem zápasí  ti 
nejmenší.

Podrobné informace a výsledky zápasů 
lze najít na následující adrese:

http://www.florbalovaliga.cz

Rozpis divize Západ
mladší žáci (ročník 1996 a mladší)

21. 11. – sportovní hala Žďár nad Sáz.
12. 12. – sportovní hala Mohelnice
23. 1. 2010 – Nové Město na Moravě 
13. 2. 2010 – sportovní hala Jaroměřice
13. 3. 2010 – sportovní hala Blansko

Rozpis divize Západ
starší žáci (ročník 1994 a mladší)

29. 11. – sportovní hala Letovice 
19. 12. – sportovní hala Blansko
3. 1. 2010 – sport. hala Žďár nad Sáz.
30. 1. 2010 – sport. hala Bystřice n. P.
28. 3. 2010 – sportovní hala Jaroměřice
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