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Požehnané svátky vánoční,
do nového roku hodně Božích milostí,
vzájemné lásky a porozumění,
všem členům přeje župa Metodějova

Poutníci se vydali směrem na Velehrad

Duchovní akce
Každým rokem pořádá duchovní rádce
župy, jáhen Ladislav Kinc, mnoho duchovních akcí, kterých se může zúčastnit
kterýkoliv zájemce širokého okolí. Kromě hojně navštěvovaných každoměsíčních poutí Nového Jeruzaléma, jsou to,
v letním období, pěší poutě, poutní zájezdy, zvláště pak i pro rodiny s dětmi apod.
Mnoha aktivit se zúčastňují také členové Orla, mezi nimi i členové bystřické
orelské jednoty. Z široké škály akcí vybíráme ve stručnosti za všechny jen několik
zmínek o těch největších a pravidelných,
což bývá bezesporu téměř týdenní pěší
pouť na Velehrad, letos již v pořadí sedmá, která se konává v měsíci srpnu.
Účastníci poutě se scházejí ze všech koutů naší republiky, letos od nejmladšího
dva a půlletého poutníčka v kočárku až
po 77 letou poutnici, školní děti nevyjímaje. Pěšky se letos na Velehradě sešlo
na 660 poutníků, další nepočítaní dojeli
autobusy. Pravidelnou pěší poutí se stala

rovněž smírná pouť P. MUDr. Ladislava
Kubíčka v měsíci září, letos již čtvrtá, do
Sloupu. Největší akcí byla bezesporu
pouť našeho děkanství do katedrály v Brně v měsíci říjnu. Velkého zájmu se těšila
rovněž květnová pouť k Božímu milosrdenství do Polska. Atmosféru z některých
akcí nejlépe vystihují následující fotografie.
Kučerová M.
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Téměř u cíle - Sloup

Poslední turistický výlet letošní ho roku
Účastníky posledního letošního turistického výletu, v sobotu 20. října, přivítalo tentokrát nepříznivé a chladné počasí
se zasněženou přírodou. S překvapujícím
zjištěním konstatovali, že se budou muset
s nepřízní počasí, netypickým pro toto
období, nějak vyrovnat, pokud celou akci
nechtějí vzdát předem.
Řádně vystrojena do nepohody vyrazila
tedy skupinka vytrvalců do nevlídného
rána. Počasí se během dne „umoudřilo“ a
přestalo alespoň sněžit, ale i tak se cestou
muselo zápolit se zasněženými turistickými trasami. Nevzdali to a do cíle dorazili bez úhony na zdraví. Děti ze zasněžené přírody byly nadšené, i když během
dne musely měnit obutí, což zavinil příliš
mokrý terén.
Již nyní se těšíme na nové přírodní krásy a oblasti , které hodláme v příštím roce

při našich vycházkách navštívit. Srdečně
mezi nás zveme další zájemce a milovníky turistiky.
Kučerová M.

Orlíci vybojovali své první vítězství v OFL!
Blanenská sportovní hala hostila v
sobotu 3. listopadu druhý turnaj žákovské
florbalové ligy. Novoměstský tým čekaly
další dva zápasy proti orlíkům ze Zábřehu a Olešnice.
První poločas zápasu proti Zábřehu vypadal nadějně. I přes obdržený gól prakticky z rozehrávky dokázali kluci dotahovat náskok soupeře a první poločas
skončil těsně 3:4. Na začátku druhého
poločasu se prosadil Honza Filipi a srovnal na 4:4. Vzápětí nejproduktivnější hráč
soupeře zajistil dvoubrankové vedení a v
7. minutě druhé půlky přišla studená sprcha v podobě třígólového přídělu, který
definitivně rozhodl zápas. Těsně před
koncem utkání se ještě individuálně prosadili dva protihráči, kteří uzavřeli gólovou bilanci na kruté skóre 4:11.
V druhém utkání nás čekalo tabulkově
silnější družstvo z Olešnice. Zápas začal
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na obou stranách opatrně a to se projevilo
i v počtu vstřelených gólů. Kluci dokázali
v prvním poločase otočit skóre na slibných 2:1. Nečekané vedení slibovalo v
druhé půlce zajímavou bitvu. Po pěti minutách rychlého a pohledného zápasu
přišlo soupeřovo vyrovnání. Kluci však
dokázali hrát pozorně v obraně a vyráželi
do drtivých protiútoků. Rychle zareagovali na soupeřovo vyrovnání a dokonce 2
minuty před koncem zvýšili na 4:2. Pak
se ale začala projevovat únava a poslední
minuty nás soupeř uzavřel na naší polovině. Zápas gradoval a kluci bohužel nedokázali vyhodit míček z naší půlky a

soupeř tak snížením 30 sekund před koncem zápas zdramatizoval. Blížící se vítězství však kluky vyhecovalo a díky pozorné obraně si už své první vítězství vzít
nenechali. Soupeř ještě mohl zahrozit
standardní situací několik sekund před
koncem, kterou však díky nervozitě nezvládl a kluci tak mohli slavit. Za předvedený bojovný výkon si zaslouží kluci
pochvalu.
Sestava na turnaji: Martin Straka –
Jakub Stařík, Martin Vraspír, Zdeněk
Bukáček, Jan Filipi, David Krejčí, Jakub
Rovenský.
Vít Německý, Nové Město na Mor

III. turnaj Amatérské florbalové ligy – 10. 11.
Je tu 3.turnaj AFL v letošní sezoně, ale
něco tady nehraje. Dyť je 8.30! Čas, kdy
máme nastupovat k zápasu se SaSM Líšeň a já ještě ležím v posteli. Kontroluji
ještě jednou čas, ale nemýlím se. Opravdu je 8.30. To jsem zaspal? Bohužel
pravda je někde jinde. Pár dní před turnajem mě přepadla angína a ta se nedala porazit během 3 dní. Turnaj jsem tudíž prožíval ani ne z lavičky, ale z postele a z
gauče. Ihned jsem začal mačkat první
sms a nervózně čekal na odpověď.
Dlouho se nikdo neozýval a já už
málem chodil po stropě, tak jsem napsal
další. Nakonec se teda ozvali a informovali mě o prohře 0:5. SaSM je kvalitní
mužstvo a proti 5 statečným v našem poli
jednoznačně dominovali.
S napětím jsem čekal na další výsledky, které mne opět příliš nepotěšily. Další
prohra s vedoucím týmem ligy 0:5 a pouze remíza 0:0 s IFN Brno. Zdálo se, že
konec přijde tentokrát již ve čtvrtfinále,
protože střelecky se očividně nedařilo. A
čekal nás opět soupeř, který nepatří mezi
outsidery, i když název říká něco jiného.
Napsal jsem alespoň 3 smsky, když
konečně slyším telefon. Zvedám ho a vítá

mě zklamaný Lukáš. Začne kritizovat
moji taktiku a já si říkám, že to asi
nedopadlo nejlépe. Málem se chci loučit
s tím, že to mohlo dopadnout ještě hůř a
najednou mi málem vyskočí mobil z ruky, protože se dovídám, že po krásném
výkonu si naši zlepšili reputaci a postoupili po vítězství 3:2!
S dobrou náladou a po sobotním obědě
čekám na výsledky dalších zápasů. Jako
by mě chtěli vytrestat za moji neúčast,
tak se dlouho neozývají. Nakonec se dovídám, že bohužel skončili čtvrtí a již nedokázali vylepšit naše letošní maximum.
Ale výsledkově to nebylo tak špatné.
Opět jsme hráli se SaSM, ale tentokrát
jen 0:2 a v zápase o 3.místo jsme nedokázali zužitkovat naše šance a prohráli s
IFN 1:4.
I tak si myslím, že kluci předvedli
statečný výkon a se 4 body můžeme být
spokojení. Tabulku to příliš neovlivní a já
srdeční infarkt taky nedostal, možná se
mi jen zvýšila teplota a tlak:) Nyní doufám, že 8. 12. bude opět větší účast, abychom jim ukázali, že i Nové Město se
může dostat na bednu!
Tomáš Mrázek, Nové Město na Mor.
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Župní turnaj ve stolním tenise – Čebín
V sobotu 17.11.2007 se uskutečnil již
šestý župní turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 16 stolních tenistů
z orelských jednot Čebín, Bystřice n.P,
Dolní a Horní Loučky, Lomnice a Nové
Město na Moravě. Soutěžící byli rozlosování do tří skupin, z nichž tři nejlepší
postoupili do finálové skupiny, ostatní
sehráli zápasy ve skupině o konečné
umístění na 10. – 16. místě.
Ing. Pavel Šikula

Konečné pořadí:
1. Pustina Jiří
2. Kula Jiří
3. Jakubec Břetislav
4. Kopecký Rostislav
5. Pololáník Jan
6. Zítka Ladislav
7. Zítka Jan
8. Plánka Ladislav
9. Miko Marek

Nové Město n. M.
Nové Město n. M.
Bystřice n. P.
Bystřice n. P.
H. a Dolní Loučky
Bystřice n.P.
Bystřice n.P.
Bystřice n.P.
Nové Město n. M.

La Festa 2007 – Žďár nad Sázavou
Festival, pořádaný 24. 11. 2007
v Městském divadle ve Žďáře n. S. a organizovaný místní jednotou Orla za finanční podpory města, byl zahájen krátce
po druhé hodině, za přítomnosti vzácných
hostů: otce Tomáše Holého, starosty města Jaromíra Brychty a radního kraje Vysočina Jaroslava Huláka. Moderátoři
odpoledne, Lukáš Dvořák a Láďa Kotík,
v úvodu předali slovo prvnímu vystupujícímu, kterým byl sbor Biskupského gymnázia. Následovala malá schola farnosti
sv. Prokopa ze Žďáru n. S. a po ní přišla
kulturní vložka v podobě tanečního vystoupení Anety Blahové z Tanečního klubu Orel Telnice. Poté vystoupil soubor
Paprsek z Jimramova.
V druhé sérii vystoupila schola z Nového Města na Moravě, poprvé v historii
festivalu schola z Radešínské Svratky a
také soubor LSDa z Lomnice u Tišnova.
Neméně atraktivní potom byla i závěrečná část festivalu, kde se představila už
tradiční trojice, která se tentokrát stylizovala do podoby zvonařských dělníků. Zajímavým vokálním vystoupením navázal
člen žďárské scholy, který zazpíval pod
pseudonymem Blind Boys of Marian prikop. Římskokatolický rock předvedli pá-

nové ze skupiny Profesionálové. Tato
skupina sdružuje členy 3 farností (Žďár
n.S.– Prokop a Klášter a Nové Město n.
M.). Festival zakončila velká žďárská
schola a úplně na závěr tradičně zazněla
píseň „Na cestu s námi.“
Během festivalu byla také možnost finančně podpořit, pomocí DMS zpráv,
projekt Haiti.
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdar této akce: žďárskému Orlu,
skvělým zvukařům z firmy Votsalakia,
všem souborům, scholám i vystupujícím,
že dorazili, a nezbývá než se těšit na další
ročník. (převzato z www.orelzdar.cz)
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Vánoční pohoda na bystřickém náměstí

Vánoční pohoda zavládla na bystřickém náměstí již odpoledne v sobotu 8.
prosince, kdy se tu konalo najednou několik akcí s vánoční tématikou. U ozdobeného vánočního stromu mohly děti předat do schránky v zalepených obálkách
svá letošní přání k Ježíškovi, v muzeu by-

la připravena výstava obrázků vánočních
stromečků, namalovaných dětmi v rámci
soutěže. Nejlepší z nich pak vyhlásil a
odměnil starosta města. K vidění byly
ukázky výroby vánočních dekorací a ozdob tradičními řemesly. Výrobky byly
nejenom k zakoupení, ale zájemci si
mohli i některé techniky sami vyzkoušet.
Pro děti byla připravena řemeslnická dílnička, kde si mohly vyrobit vánoční svíčky či ozdoby. Od dopoledních hodin tu
probíhaly také vánoční trhy se stánky, samozřejmě také s vánoční tématikou. Celé
odpoledne bylo zpestřeno zpěvy, tanci a
hrou dětí z mateřských a základních škol
a gymnázia. Svým vystoupením přispěli i
členové hudebně dramatického oddílu
bystřického Orla. Sobotní odpoledne pak
vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromu a světelné výzdoby náměstí starostou
města za zvuku slavnostních fanfár.
Kučerová M.

Orelský ples novoměstské jednoty
Je sobota 1. 12. 2007 19:00 - sálem
Novoměstského kulturního domu zní

lidová hudba - probíhá neveřejná generálka předtančení „Krojáků" z Nové Vsi.
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Pro pořadatele však začínají rozhodující
chvíle. Teď nebo nikdy, hranice úspěchu
či neúspěchu jsou někdy příliš tenké a
první ročník je vždy nevyzpytatelný. Nezapomněli jsme na něco? Kolik lidí nakonec přijde? Tyhle a spoustu dalších otázek se jim honí hlavou. V jejich tvářích je
vidět únava i napětí. „Sice nebudeme mít
narváno, ale program máme dobrý", dodává jeden z nich. A už to začíná přicházejí první lidé můžeme tedy spustit klapku „Orelský ples poprvé".
Výsadou králů prý bývala dochvilnost,
na plese jich ale asi moc nebylo a nebo
všichni měli londýnský čas (o 1 hodinu
posunutý), protože největší nával před
šatnou byl mezi osmou a půl devátou, i
když byl začátek plesu stanoven na
19:30.
Je 20:20 středoevropského zimního času a na pódiu se objevuje moderátorská
dvojice: Pája Wurzelová a Rosťa Dvořák.
Vtipný a nenucený úvod a slovo je předáno starostovi jednoty Orla Břetislavu
Wurzelovi. Po krátkém projevu přichází
„Krojáci" z Nové Vsi, Jejich předtančení
ukončují bouřlivé ovace. Na pódiu rozjíždí svoje vystoupení skupina ROMANTICA-MIX a návštěvníci dostávají první
příležitost si zatančit. Těsně po deváté
hodině přichází na řadu první překvapení
Aerobik team Dáši Kadlecové s jejich
parádní „spidermanovskou" variací. Poslední opozdilci už jsou také na svých
místech a taneční parket je solidně zaplněn.
Po desáté hodině vystupuje hlavní
hvězda večera - Taneční klub Orel Telnice. Jejich precizní předvedení klasických
tanců je na velmi vysoké úrovni a je
oceněno dlouhým potleskem.
Blíží se jedenáctá hodina a v rohu u pořadatele Tomáše Mrázka se shromažduje
malá skupinka, která se bude účastnit
florbalové soutěže ve střelbě na branku.

Povzbuzování, skandování a vítězové už
si odnášejí své ceny.
Program ještě zdaleka není u konce, ke
svému druhému vystoupení se znovu připravuje taneční klub Orel Telnice. Předvádějí latinsko-americké tance a všichni
návštěvníci jsou nadšeni. Několikanásobní mistři ČR předvedli nádhernou podívanou a patří jim obrovský dík.
Teď už zbývá pouze vylosování hlavních cen tomboly. K první ceně krásnému
obrazu válečníka přichází poblahopřát i
autorka Lucie Drdlová.
Tanečníkům se ples zřejmě líbí protože
i ve 2:00, kdy kapela hraje poslední sérii
je taneční parket zaplněn.
Myslím, že konstatování, Orelský ples
se povedl není pouze prázdná fráze, ale
opravdová realita. Jen těch lidí mohlo být
o něco více.
Uvidíme třeba příště to bude lepší.
Nezbývá než poděkovat všem účastníkům, účinkujícím a pořadatelům za povedenou a úspěšnou akci.
převzato z orel.nmnm.cz
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IV. turnaj AFL - Zbytečné chyby rozhodly
Je sobota 8. prosince a jsem zpět! Překvapení? Zklamání? Radost? Jak se to
vezme. Tentokrát jsem nemohl zůstat doma a musel se vydat do Brna pomoct klukům nakopat ostatním „pozadí“!
Po utkání s Outsiders přicházím za Josém a ptám se, co říká na zápas: „Mrázi,
to jsi ty? Pořádně tě nepoznávám, dostal
jsem takovou štípací přímo do oka, tak
moc nevidím. Jsem trochu mimo, už jsme
dohráli?" Tak se radši loučím a nechávám
Josého jeho bolestem a přecházím k našemu novému hráči Jirkovi: „No, myslím,
že kdyby nebylo mě, tak jsme remízu neuhráli.“ Že by sebevědomí? :)
Po druhém zápase vidím větší nadšení,
tak zkouším Vítka, třeba mě neodbude.
„Hráls tužku.“ Hm, tak mě odbyl. Porazili jsme tým Fbc Kometa.

Poslední zápas - Kosso. Lukáš před zápasem: „Pojďte kluci, to dáme!“ Lukáš
po zápase: „No tak jsme třetí no, ale desítka to nebyla!“ Vítek: „Za všechno může rozhodčí! A kapitán!“ To je ale srandista ten Vítek.
Po chvíli napětí nám naši neúplatní a
nekompromisní rozhodčí sdělují verdikt.
Hrajete proti dalším Orlům. Měla to být
výhra, ale opak byl pravdou. Několik
chyb v obraně a špatná produktivita způsobila prohru 1:2. José dodal: „Tak mi
aspoň nemusí být blbý, že bych vás tu
nechal na semifinále.“ a Pepa měl ještě
jednu perličku: „Meruňková marmeláda
nepomáhá, povidla jsou jasně lepší!“
Tudíž mějte se a smějte se, sice jsme si
to zase pokazili, ale příště jim to ukážeme! Tomáš Mrázek, Nové Město n. M.

IV. turnaj Orelské florbalové ligy žáků
Sobota 15. prosince opět patřila florbalu. Ve sportovní hale v Mohelnici se konal další turnaj naší oblasti a nás čekal
zápas s orlíkama z Blanska a Boskovic.
Novoměšští orlíci nastoupili oproti předchozím turnajům v doplněné sestavě:
Jakub Rovenský, Zdeněk Bukáček, Petr
Čechal, Jan Filipi, David Krejčí, Lukáš

Müller, Jakub Stařík, Pavel Lorenc a
Martin Straka.
V prvním zápase nám orlíci z Blanska
nedali ani metr prostoru a tak se zápas
vyvíjel dosti jednoznačně v jejich prospěch. Čestný úspěch zaznamenal ke konci prvního poločasu David. Blansko vyhrálo 8:1.
Druhý zápas sliboval větší drama. Soupeř z Boskovic byl před turnajem v tabulce o jednu příčku níže a našim cílem bylo
jednoznačně vítězství. Plán však vzal za
své během první minuty a naši žáci
museli hned od začátku dotahovat. Kluci
dokázali obratem srovnat, ale laciné chyby v obraně dovolily soupeři zase odskočit. Poločas skončil výsledkem 3:5. Bohužel i přes kontaktní gól nám zase soupeř odskočil na rozdíl 4 gólů. Místo závěrečného náporu přišlo nespravedlivé vyloučení a zápas tak skončil prohrou 4:11.
Vít Německý, Nové Město na Moravě
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Zhodnocení stolního tenisu v župě v roce 2007
V roce 2007 jsme v rámci Metodějovy
župy uspořádali rekordní počty aktivit ve
stolním tenise. Celkem bylo uspořádáno
6 župních turnajů v kategorii dospělých:
Jimramov (26 účastníků), Rovné (11),
Nové Město na Moravě (15), Dolní Loučky (18), Bystřice n.P. (13), Čebín (16).
Alespoň jednoho turnaje se zúčastnilo 41
hráčů z Orelských jednot: Bystřice n.P.,
Nové Město na Moravě, Dolní a Horní

Loučky, Jimramov, Čebín, Rovné a Lomnice a dále řada zájemců o stolní tenis
mimo orelské jednoty. Všech 6- ti turnajů
se zúčastnili tři zástupci Orla Nové Město
na Moravě: Pustina Jiří, Kula Jiří, Miko
Marek, pěti turnajů dva zástupci Orla
Jimramov: Pavel Šikula ml a st. a tři zástupci Orla Bystřice n.P: Zítka Ladislav,
Zítka Jan a Kopecký Rostislav.

Pořadí stolních tenistů župy dle výsledků župních turnajů v roce 2007:

1. Pustina Jiří
2. Zítka Ladislav
3. Kula Jiří
4. Balabán Jaroslav
5. Kopecký Rostislav
6. Zítka Jan
7. Šikula Pavel ml.
8. Miko Marek
9. Svoboda Jiří
10. Jakubec Břetislav
11. Pololáník Karel
12. Šikula Pavel st.
13. Plánka Ladislav
14. Růžička Milan
15. Bradáč Jaroslav
16. Mašek Martin
17. Hák Vojtěch
18. Mičunek Pavel
19. Basovník Martin
20. Šikulová Markéta
(celkem 41. účastníků)

Orel Nové Město na Moravě
Orel Bystřice nad Pernštejnem
Orel Nové Město na Moravě
Sokol Rozsochy
Orel Bystřice nad Pernštejnem
Orel Bystřice nad Pernštejnem
Orel Jimramov
Orel Nové Město na Moravě
Orel Nové Město na Moravě
Orel Bystřice nad Pernštejnem
Orel Horní a Dolní Loučky
Orel Jimramov
Orel Bystřice nad Pernštejnem
KST Borovnice
Sokol Rozsochy
Orel Horní a Dolní Loučky
Orel Nové Město na Moravě
Orel Bystřice nad Pernštejnem
Orel Jimramov
Orel Jimramov

550 bodů
345
285
200
185
170
125
115
110
105
100
90
85
80
70
65
60
60
50
46

V kategorii žáků se uskutečnily tři turnaje: v Jimramově (16 účastníků), v Rovném
(13 účastníků) a v Bystřici n.P (6 účastníků). Celkem se zapojilo do turnajů 25 dětí
z Orelských jednot Jimramov, Bystřice n.P, Rovné a příchozí z Jimramova a okolí.
Pořadí nejúspěšnějších žáků župy dle výsledků župních turnajů v roce 2007:

1. Šikula Vojtěch
2. Riesner Bohumil
3. Suchý Lukáš
4. Bradáčová Alžběta
5. Buchta Jan
6. Jelínek Tomáš
7. Smejkal Tomáš
8. Vraspír Krištof

Orel Jimramov
Orel Jimramov
Orel Bystřice n.P.
Orel Jimramov
Jimramov
Orel Bystřice n.P.
Orel Bystřice n.P.
Orel Jimramov
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280
120
110
105
100
85
75
70

9. Bradáčová Magdalena
Orel Jimramov
60
10. Novotný Tomáš
Nová Ves
50
(celkem 25 účastníků)
Poprvé jsme uspořádali Letní župní li- reprezentovali naši župu zástupci z Orla
gu ve stolním tenise družstev, do které se Jimramov a to ve všech kategoriích – žázapojili: Orel Dolní a Horní Loučky, Orel ci, žákyně, juniorky, junioři, muži i ženy.
Nové Město na Moravě, Orel Bystřice n. V kategorii juniorek obsadila Markéta
P. a Orel Jimramov. Vítězem prvního Šikulová 2. místo, v kategorii žen 9. -10.
ročníku se stalo družstvo Orla Dolní a místo. V mužích postoupil Mgr. Milan
Horní Loučky, které zvítězilo ve všech Těžký mezi nejlepších 16, kde byl vyřatřech utkáních.
zen. Ostatní účastníci byli vyřazeni v záV kvalifikaci na ústřední turnaj ve stol- kladních skupinách.
ním tenise se zapojili muži z Orla JimraOrelské jednoty z naší župy se zapojují
mov a Orla Bystřice n.P. Do finálového do soutěží družstev v soutěžích ČSTV –
turnaje se kvalifikoval Mgr. Milan Těžký jedná se o družstvo Orla Nové Město na
(Orel Jimramov).
Moravě, které již zahájilo třetí sezonu,
V kvalifikaci v žákovských a junior- Orla Dolní a Horní Loučky, které má
ských kategoriích se účastnili zástupci v soutěži již dvě družstva a nově družstvo
Orla Jimramov, z nichž postoupil jeden Orla Bystřice n.P. Dva členové Orla Jimjunior a jeden žák do finálového turnaje.
ramov hrají nově za družstvo KST BoNa finálovém turnaji Orla v Polné tedy rovnice.
Ing. Pavel Šikula

Duchovní obnova
Dalo by se říci, že duchovní obnova se
v župě stává, pro adventní období, již jistou každoroční tradicí. Po jednotách Rožné (2x), Bystřici n. P. a Novém Městě n.
Mor., pomyslnou štafetu v letošním roce
převzal žďárský Orel. V sobotu 15. prosince, po duchovních obřadech v kostele
sv. Prokopa, pokračoval program rozjímáním nad články z Bible v nové žďárské Orlovně. V příjemném prostředí Orlovny se sešla téměř třicítka účastníků,

aby rozjímala nad články o životě proroka Eliáše (Starý zákon) a Jana Křtitele
(Nový zákon). Zajímavou promluvu vedl,
jako každoročně, duchovní rádce župy,
jáhen Lad. Kinc. Zastoupení účastníků
bylo ve většině z místních členů, v menšině byli již zástupci ostatních jednot a to
z Rožné, Rozsoch a Bystřice n.P. Škoda
jen, že účast „přespolních“ se týká vždy
jen několika jednotlivců a mála jednot.
Vždyť duchovní obnova má vždy hodnotnou náplň, zajímavá témata na rozjímání,
kvalitní přípravu, vhodně doplňuje adventní dobu a účastníkům otvírá nové obzory poznání Písma svatého Stojí za to,
udělat něco pro sebe a svoji duši a obětovat tomuto tento jeden den v roce.
Velké poděkování za hluboké myšlenky náleží jáhnu Lad. Kincovi, organizátorům žďárské jednoty za pohostinné prostředí a farnosti za možnost konání církevních obřadů v jejich kostele.
Kučerová M.
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Zhodnocení činnosti jednot
Celoroční práce s mládeží
Orel jednota Bystřice nad Pernštejnem v roce 2007

I přes počáteční organizační problémy
se sportovní činnost v jednotě zdárně rozběhla s příchodem jarních měsíců. Nezůstali jsme nic dlužni z plánu akcí, který
byl na letošní rok připraven. Veřejnosti
jsme se opět představili několika zdařilými sportovními akcemi pro děti a mládež.
Nově se prezentoval oddíl badmintonu
turnajem, který budeme opakovat každoročně s rozšířením okruhu pozvánek. Dále pak poprvé vystoupil na veřejnosti se
svým programem i oddíl historického
šermu. Další akce byly již opakováním
těch z předešlých let pouze s několika novinkami v soutěžních disciplínách.
Dospělí si vychutnali každý měsíc pěkné turistické vycházky do okolní přírody.
Průměrný počet účastníků se pohyboval
převážně kolem deseti.
Pozadu nezůstal ani hudebně dramatický oddíl se svými pravidelnými vystoupeními k nejrůznějším výročím či svátkům v roce.
Počet oddílů se stabilizoval a jejich
práce se zdárně rozběhla. Jen lyžařskému
oddílu nepřejí povětrnostní podmínky,
takže děti jsou odkázány pouze na pohybovou činnost v Orlovně. Díky dotaci
kraje Vysočina došlo k dovybavení mládežnických oddílů nejnutnějšími sportovními potřebami. Činnost oddílů dětí a
mládeže podporuje velkým podílem
svým grantem i MěÚ v Bystřici. V oddílech však přetrvává stále ten problém,
kromě fotbalového oddílu žáků, že je
mládež zastoupena různými věkovými
kategoriemi, které ale nepostačují k vytvoření družstva jedné věkové kategorie,
aby se členové mohli zapojovat do vyhlašovaných turnajů.
Cílem práce s dětmi a mládeží je pod-

chytit u této věkové kategorie lásku ke
sportu, zdravému soutěžení a vyplnit jejich volný čas potřebným pohybem. Proto
velký důraz klademe i na hodiny cvičení
rodičů s dětmi předškolního věku, kdy
pravidelným cvičením u dětí v tomto věku dochází také k rozvoji smyslového
vnímání, rozumového chápání a potřebné
komunikace. Při turistických vycházkách
se děti kromě pobytu a pohybu na zdravém vzduchu učí poznávat krásy okolní
přírody a různé pamětihodnosti kraje.
Naše činnost je ve všech směrech otevřená, různorodá a zaměřená i na širokou
veřejnost. Umožňujeme tak zapojit se do
nabízených aktivit také případným zájemcům z řad obyvatel. Snažíme se podchytit také ty, kteří se nemohou v žádném
směru měřit svými výkony s druhými
sportovci, ale přitom by se rádi v některém druhu sportu uplatnili a nepřipadali
si při tom méněcenní či méně zdatní. Zde
u nás mají také oni šanci.
Orelská jednota nezapomíná ani na
dospělé a seniory. Velké oblibě a zájmu
se těší zdravotně rehabilitační cvičení
různého druhu, a to především u žen každého věku. Své příznivce si získalo cvičení s velkými míči, ale i s overbally a
posilovacími gumami a to i u starších
žen.
Dotace kraje Vysočina značně přispěla
svým podílem k realizaci činností ve
všech těchto popsaných mládežnických
aktivitách.
Všechny akce, pořádané orelskou jednotou jsou prezentovány na internetových
stránkách MěÚ Bystřice n. P., o činnosti
organizace, včetně pozvánek, je veřejnost
pravidelně informována články v měsíčníku Bystřicko, taktéž prostřednictvím
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Informačního centra, dále v župním Zpravodaji, plakátky ve vývěskách, pozvánkami, hlášením městského rozhlasu, ohláškami v kostele a ve vlastním Zpravodaji

orelské jednoty. Je-li akce podpořena jakoukoli dotací, je vždy příslušný odkaz
na tento grant uveden.
Kučerová M.

Činnost s dětmi a mládeží v Orelské jednotě Jimramov

Orel jednota Jimramov se celoročně
věnuje práci s dětmi a mládeží. Rok 2007
byl v této oblasti opět rokem se spoustou
aktivit. Sportem číslo 1 je v naší jednotě
stolní tenis. Pravidelně, minimálně 1x
týdně, po celý školní rok probíhá trénink
v pronajaté sokolovně. Každý rok pořádáme otevřený turnaj. V letošním roce se
turnaj uskutečnil v sobotu 13. ledna a zúčastnilo se jej 16 žáků.
7. března jsme uspořádali „Jarní prázdninový turnaj“, kterého se zúčastnilo rovněž 16 žáků a žákyň. Pravidelný trénink a
hra se projevila i na výsledcích našich dětí a mládeže při turnajích, kterých jsme se
účastnili. V sobotu 3. března se z kvalifikačního turnaje pro Mistrovství Orla
v žácích Vojtěch Šikula kvalifikoval do
celostátního kola. Rovněž v kategorii juniorů zástupce naší jednoty postoupil do
ústředního turnaje. Na Mistrovství Orla
v Polné, které se konalo 14.4.2007 jsme
v kategorii juniorek získali druhé místo.
V kategoriích žáků, žákyň, juniorů naši
zástupci ze základních skupin do vyřazovací části nepostoupili. Dva župní turnaje
žáků vždy vyhrál zástupce naší jednoty.
Dalším hlavním sportem v naší jednotě
se v mládežnické kategorii stal fotbal.
V zimních měsících využíváme místní

halu k tréninku i přátelským utkáním.
Naši specifikou je, že významnou část
žákovského a dorosteneckého družstva
tvoří děvčata. V turnaji o pohár předsedy
okresního výboru KDU-ČSL, který se
uskutečnil v Písečném, naše družstvo žáků do 12- ti let vyhrálo a získalo pohár
pro vítěze. Družstvo žáků do 15-ti let své
zápasy ve skupině prohrálo a do bojů o
stupně vítězů nezasáhlo. V letošním roce
poprvé jsme začali i s hrou florbalu.
Snažíme se, aby sportovní činnost
s dětmi byla všestranná, a tak se rovněž
účastníme závodů v přespolním běhu, běhu na lyžích, střelbě ze vzduchovky.
V přespolním běhu v Olešnici v kategorii
juniorů vyhrál náš člen Michal Žák a
v kategorii juniorek jsme získali druhé
místo.
Hlavním trenérem a organizátorem
sportovních aktivit je ing. Pavel Šikula a
Antonín Bradáč.
Sportovní aktivity jsou financovány
z několika zdrojů. Kromě vlastních příjmů a dotace ze zdrojů Sazky, poskytnuté
prostřednictvím Ústředí Orla, se v letošním roce významnou mírou na podpoře
sportu dětí a mládeže podílel také kraj
Vysočina poskytnutím dotace.
Ing. Pavel Šikula
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Práce s mládež v jednotě Nové Město na Moravě

Pravidelné sportovní aktivity pro mládež probíhají v novoměstské jednotě v
pronajatých sportovních zařízeních, zejména pak v tělocvičně místního gymnázia. V rámci těchto pohybových aktivit
fungují dva žákovské oddíly florbalu a
fotbalu. Díky finanční podpoře grantu
kraje Vysočina a Národního programu
rozvoje sportu pro všechny mohou tyto
aktivity probíhat v odpovídajících sportovních zařízeních.
Žákovský fotbalový oddíl již úspěšně
funguje několik let pod vedením Pavla
Peňáze. Kromě previdelné týdenní činnosti se kluci účastní regionálních turnajů
pro mládež.
Žákovský florbalový oddíl oslavil svoji
dvoletou činnost a družstvo žáků se
účastní letos založené ústřední Orelské
florbalové ligy. Během roku se podařilo
uspořádat několik přátelských turnajů ve
florbale mezi naší jednotou a jednotou
Bystřice nad Pernštejnem.
Žáci se po překročení 15 let zapojují do
činnosti ostatních oddílů (rekreační spor-

ty, florbal a stolní tenis).
V roce 2007 se novoměstská jednota
zapojila do pořádání žákovské soutěže ve
fotbalových dovednostech.
Vít Německý

Zhodnocení činnosti orelské jednoty ve Žďáře nad Sázavou v roce 2007

Během roku uspořádala naše jednota
řadu akcí, jednak menšího rázu pro vlastní členy, ale také projekty větší, tradiční a
každoročně se opakující, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Mnoho těchto
aktivit je již pravidelnou součástí sportovního a kulturního kalendáře mnoha
žďárských rodin.
Některé aktivity jsou pravidelné, ať již
se jedná o cvičení žen, tréninkové hodiny
volejbalu, florbalu, kopané žáků a míčových her pro nejmladší. Mnoho členů
jednoty využívá rovněž možnosti naší nové posilovny a hojně ji navštěvují. Účastníci těchto cvičení se schází pravidelně
každý týden v posilovně ( i několikrát
týdně).
Další akce jsou již jednorázové a pro-

bíhají podle ročního kalendáře:
- naše hodnocení začneme měsícem
lednem, kdy se měly uskutečnit lyžařské
závody pro děti, bohužel nám nepřálo počasí a tak jsme tuto sportovní aktivitu
museli zrušit .
- v měsíci únoru, přesně v neděli
18.února, jsme se při pořádání další akce
již na počasí ohlížet nemuseli, protože
tradiční dětský karneval se uskutečnil
v Sokolovně. Každoročně se opakující
akce a každý rok jiný program, jiní moderátoři, ale stále stejná rodinná atmosféra, která přitahuje nové návštěvníky této
akce.
- další akcí, kterou naše jednota kompletně, jako pořadatel, zajišťuje je turnaj
žáků v sálové kopané, který se uskutečnil
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17.2. s areálu V.ZŠ.
- v měsíci březnu se řada našich členů
zapojila, jako každý rok, do nácviků pašijové hry, která se poté odehrála v úterý
3.dubna.
- na druhou neděli v květnu, připadá
svátek našich maminek. Pro ně si naše
děti připravují program a jednota také zajišťuje prostory a pohoštění, jak pro maminky, tak i pro účinkující.
- sobota 9.června byla pro naši jednotu
obzvlášť radostná, protože se nám podařilo, po dlouhé době snah o vrácení orelského majetku ve Žďáře n.S. a po ještě
delším úsilí o vybudování nového zázemí
pro naše členy, tento sen uskutečnit a právě v sobotu 9.6., za účasti mnoha hostů,
otevřít nový Orelský dům ve Žďáře n. S.
- na začátku prázdnin byl trochu nával,
1. července proběhl turnaj v malé kopané
mužů- memoriál Jana Pulkrábka v areálu
za II.ZŠ.
- hned týž den odpoledne probíhá farní
pouť u sv. Prokopa, která pokračuje i
v neděli odpoledne. Zde máme na starost
sportovní soutěže pro děti, je připravena
řada výher a ke všeobecné spokojenosti
nikdo neodchází s prázdnou, večer potom
zajišťujeme utkání v malé kopané, ženatí
proti svobodným.
- o prázdninách se všichni rozjedou po
táborech a na dovolené a tak jsou
přizpůsobeny i prázdninové aktivity . Věnujeme se zejména turistice a cykloturis-

tice
- v listopadu, přesně 24. 11., se uskutečnila přehlídka hudebních skupin La
Festa, letos již jako 12. ročník, opět v naplněném Městském divadle, za účasti
zástupců města i kraje a deseti souborů
z města i okolí.
- zbývá nám poslední měsíc, tedy prosinec - advent , zde bychom rádi přispěli
ke zklidnění a pozvednutí mysli k věcem
duchovním a proto organizujeme 15. 12.
duchovní obnovu pod vedením duchovního rádce župy, jáhna Ladislava Kince
Na závěr se dá říci, že naše jednota, i
přes potíže, které v současné době má,
(odchod řady členů a vytížení jiných
v souvislosti se stavbou Orlovny ) vše
zvládá, zkvalitňuje a rozvíjí, i za pomoci
grantů z města Žďár n.S. a kraje Vysočina, a to především ty akce, které jsou nastartovány a pokračují z let minulých.
V útlumu jsou naše účasti na ústředních
aktivitách a podobná situace je i v župě.
Právě pasivita jednoty v činnosti župy
nás mrzí a hledáme možnosti její nápravy. Bohužel, situace se zřejmě zlepší až
postupně doroste naše další orelská generace.
Přes výše zmíněné problémy si myslím,
že naše jednota i svými dnešními aktivitami přispívá k dobrému jménu Orla, jak
ve městě, tak i v jeho okolí.
Bohuslav Kotík

Střípky z historie župy – 6. pokračování
OREL, číslo 5., rok 1927
ORLÍ POŠTA
„Bratřím a sestrám orelských žup Klapilovy, Krekovy,
Methodějovy, Sedlákovy, Sušilovy a Šilingrovy!
V radostných vzpomínkách žije v duších všech účastníků rušný obraz velkolepých
slavností sletových v Brně před pěti roky. Po mohutném tomto vypětí mladých sil orelské organizace, nastala řada let klidu a obtížné organizační práce.
- 14 -

Nyní po pěti letech Orelstvo opět volá po větší manifestaci, kterou by se projevil
před národní veřejností její život, její práce a výsledky. Rok 1927 jest určen ústředním
vedením orlí armády k uspořádání několika větších projevů orelských na různých místech republiky, které mají býti jakousi průpravou ke generálnímu nástupu všeho Orelstva roku 1929 v Praze.
Rok 1927 patří v Orelstvu krajským sletům!
Jedním z největších těchto krajských sletů bude krajský slet orelských žup: Klapilovy, Krekovy, Methodějovy, Sedlákovy, Sušilovy a Šilingrovy v Brně 26. června 1927
pod názvem: Orelský den v Brně 1927.
Jak už vzpomenuto, jest nutno po pěti letech od památného sletu 1922 v Brně opět
upozorniti veřejnost na Orla a to slavností větších rozměrů a tam, kde ji široká veřejnost opravdu uvidí a si povšimne: na ulicích velkoměstského střediska, jímž je u nás
v našem kraji jedině Brno. Tento význam naší krajské manifestace 26. června 1927 je
samozřejmý.
Užší Brněnsko, kolébka orelské organizace na Moravě, má však i ještě jednu příčinu k manifestaci – jubilejní . Právě před 25 lety uzrál v Líšni u Brna vývojem poměrů
úmysl, založiti tělocvičný odbor křesťansko – sociální. Odbor tento byl ustaven dne 5.
července 1902 a líšeňská Jednota, která je přímým pokračováním tohoto odboru, slaví
tak čtvrtstoleté jubileum svého trvání a s ní veškeré Orelstvo na Brněnsku a na Moravě vůbec.
Máme tedy opravdu vážné příčiny letos manifestovati na veřejnosti. Rozhodnutí už
padlo a nyní je na Vás, bratři a sestry v Jednotách všech uvedených žup, abyste mravenčí pílí a obětavostí připravili naší veřejnosti velký radostný svátek orelský v den
26. června 1927 a tak opět slavně před celým národem dokázali trvalost a nezničitelnost bašty katol. hnutí lidového, jíž široké Brněnsko ode dávna bylo a je a bohdá i bude. Zdař Bože spolupráci všech!“
vvvvv

OREL, číslo 7.-8., rok 1927
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Čebín. Považuji za svoji povinnost podati referát o naší škole orelského uvědomění,
nařízené pro všechny Jednoty valným sjezdem Orla čsl. Ačkoli povinností všech Jednot bylo tuto školu uspořádati, jsem přesvědčen, že ne mnoho jich tak dosud učinilo.
My však přes značné překážky přece jsme své povinnosti dostáli. V devíti přednáškových hodinách probrali jsme podle indexu, naznačeného v „Orlu,“ z orelského katechismu a čítanky vše, co členstvo věděti nejen má, ale bezpodmínečně věděti musí.
Přednášky svoje započínali jsme obyčejně zpěvem orelských písní a těmi též končili.
Návštěva, ač z počátku slabší, stávala se později pravidelnější a početnější, neboť i
látka přednášek stávala se poutavější. V poslední přednášce jsme si materiál shrnuli
v jednotný celek a zakončili národní hymnou a orelským pochodem „Vzhůru, Orle“ a
v nadšení nad vykonanou prací jsme se rozešli. – Nuže všichni vzdělavatelé, kteří jste
ve svých Jednotách přednášky dosud nezapočali, s chutí k dílu na líše orelského uvědomění. Vykonáte tím víc než tušíte!
Vzdělavatel.“

vvvvv
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OREL, číslo 10., rok 1927
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Vdp. Václav Musil, bývalý konsist. rada a farář v Čebíně, zemřel 23. dubna ve věku
63 let v Brně, kde dlel na odpočinku. Pohřben byl za velké účasti 26. dubna v Čebíně.
Zesnulý byl velkým příznivcem Orla od samého počátku jeho vzniku. Jednota čebínská
měla v něm vždy dobrého rádce a podporovatele, který měl vždy velkou radost z toho,
že čebínská Jednota po válce první z okolních obcí se opět probudila k životu a byla
příkladem celému okolí. Jeho posledním a opravdu cenným darem Jednotě je překrásná knihovna, čítající přes 200 čísel. Jediným jeho přáním bylo, aby vystavěn byl v Čebíně Katolický dům, kterýž by byl ústředím, z něhož na všechny strany by se šířily paprsky orelského hnutí. V zesnulém ztratilo Orelstvo výborného pracovníka a Církev
sv. vzorného kněze. Ať o. v p.!“
vvvvv

OREL, číslo 14., rok 1927
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Návštěvu Orlů u Husovy hranice ve Žďárci u Tišnova velice si libuje „Nár. Osvobození“ (14.7.). Šli z Tišnova z orelské slavnosti v krojích (byla 5.7.) a „nelenili zajíti si
k hranici.“ „N. O.“ nazývá to „pozoruhodným zjevem.“ Radost „N. O.“ nad tím je
trochu udýchaná, ale plyne z ní naučení: Nedělejte protivníkům štafáž nikde, ani ne
jako diváci ze zvědavosti. Zvláště pak, jste-li v krojích. Jak toho dovedou protivníci využít a zneužít, vidíte právě z uvedeného příkladu.“
vvvvv

OREL, číslo 2., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Toto také není výchova sokolská? Lidová jednota ve Štěpánově u Nedvědice pořádala svůj věneček v sále hostince, kde cvičí místní Sokol. Pořadatelé pověsili si do sálu
chvojím ozdobený kříž, který při uklízení sálu zapomněli odnést. V úterý večer cvičili
v sále žáci Sokola. Kříž, který byl v ozdobě dosti skrytý, neušel jejich pozornosti. Zámečnický učeň A. P., jinak vyznání československého, sňal kříž se stěny se slovy „ten
zde nemá co dělat,“ vyzdvihl oponu jeviště, na dlouhém motouzu pověsil kříž na oponu, vybídl hochy, aby poklekli kolem kříže k modlitbě a kteří nechtěli, byli od něho mrskáni řemínkem. (Dále pak zneuctili kříž takovým způsobem, který si tu netroufáme více z příspěvku opisovat). Tentokráte snad bratři nebudou popírati, že jde o výsledky
sokolské výchovy!“
vvvvv

OREL, číslo 8., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Tišnov. Zdařilou akademií zahájena byla 18. března obnovená činnost naší Jednoty.
Zahájil ji starosta Jednoty br. PhDr. Handlíř – Mouřínovský nadšeným proslovem.
Po Beethovenově sboru „Sláva Boží“ následovala velice pěkná těl. čísla, střídaná
s recitacemi. Vedoucí všech kategorií mohou býti hrdi nad výsledkem své neúnavné
práce. Prostná nejmenších žáčků byla odměněna bouřlivým potleskem. Mocně působilo cvičení žaček s věnečky, jichž stříbrem protkávaný šat ladně se odrážel v záplavě
světel. Druhá skupina žáků zacvičila prostná velmi zdařile a zakončila je skupinkou.
Šestnáctka žaček zatančila velmi přirozeně rej. Prostná dorostenců byla provedena
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velmi dobře, takže musela být opakována. Taktéž báseň br. náčelníka byla nadšeně
přijata. Rytmická rej dorostenek v národních krojích zřejmě upoutala diváky. Též kužely byly zdařilé. Šestce na bradlech scházelo lepší procvičení (pro krátký čas). Při
volných cvicích se však dorostenky ukázaly na pravém místě. Velice pěkně působila
vložka zpěvní: „Z tvých písní trůn si udělám“ od Smetany. Další skupinová šestka byla odměněna neutuchajícím tleskotem, takže musela cvičení opakovat. Rytmická rej
dorostenek provedena též dobře. Útvarová prostná i další číslo mužů ve cvičení prostných byla zacvičena rázně a mile přijata. Velice zdařilá poklusová rej členek velmi
pěkně se vyjímala v hýřivých barvách světel. Velmi pěkné cvičení mužů a žen: Tři doby země české, zakončilo zdařilou akademii. Veškeré cviky doprovázela na klavíře
řed. kůru sl. Stejskalová, která ochotně téměř po celý měsíc navštěvovala cvičení a tak
seznamovala cvičence s lahodnou hudbou br. dra. Šetiny a tak jistě velkou měrou
přispěla k neočekávanému úspěchu. Na horké půdě jste, milení bratři a sestry pracovali, ale neúnavná vaše práce byla korunována překrásným zdarem!“
vvvvv

OREL, číslo 9., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Kurs pro cvičitele se zvláštním zřetelem pro cvičitele žactva uspořádala župa ve
dnech 29., 30. dubna a 1. května v Nov. Městě n. M. Kurzu zúčastnila se horní část župy kolem Nového Města n. M. 40 členy a členkami. Účast by byla zajisté větší, kdyby
byl kurz organizačně pečlivěji připraven. Byla probírána v hlavních rysech celá soustava teoreticky, prakticky pak ony partie, které nejvíce se vztahují k výchově žactva a
dorostu (hry, pořadová, různosti, lehká atletika atd.). Dále byl brán zvláštní zřetel ku
nácviku povinných sestav a konečně bylo možno jím doplniti pojem o způsobu výchovy
žactva podáním, sice pro krátkost doby jen stručným, přece však velmi důležitým,
pojednáním o fyziologii dítěte. Na kurzu přednášel br. MUC. Vl. Raclavský a RNC.
Lad. Kristek. Základy účastníků kurzu byly slabé, přesto však jejich silná vůle dopomohla jim alespoň ku větší orientaci o této tak důležité práci – cvičitele-vychovatele.
Ku členstvu měl na rozloučenou promluvu br. župní starosta, který je nadchl k této
vychovatelské práci jak náleží. Doufáme, že župa tato technicky oživne a podá nám ve
svém předsletovém župním sletě krásnou ukázku zdatnosti tělocvičné.
Čebín. Na svátky svatodušní chystá čebínská Jednota otevření své Orlovny, zbudované značným nákladem tak, aby opravdu vyhovovala po stránce tělovýchovné i společenské, neboť má dvoranu divadelní s rozlehlým jevištěm a kromě toho tělocvičnu,
která bude sloužit výhradně účelům tělovýchovným. V neděli 27. května zahraje
v Orlovně vyspělý divadelní ensemble z Lomnice slavnostní zahajovací představení,
Jiráskovu „Lucernu,“ 28. května, v pondělí svatodušní dopoledne bude Orlovna vysvěcena, odpoledne pak zacvičí na přilehlém cvičišti místní i cizí cvičenci vybrané
ukázky orelského tělocviku. Očekává se také účast župy Sušilovy.
Lomnice u Tišnova. Po kratičké nemoci zemřel dne 11. dubna ve věku 56 let bratr
Bohumír Klement, ředitel měšťanské školy na Lomnici. Zesnulý byl po dlouhá léta
účasten nejen činnosti v katol. spolcích, hlavně jako obezřetný vedoucí Raiffeisenovy
záložny, ale zastával také vzorně místo ředitele kůru a obecního kronikáře, všude
radil, pomáhal nebo alespoň utěšoval svým fondem zdravého humoru.
Čest jeho památce!
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OREL, číslo 11., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
V Čebíně byl 28. května otevřen slavnostním způsobem Lid. dům s Orlovnou.
V předvečer slavnosti byla zdařile sehrána v novém sále domu Jiráskova hra „Lucerna,“ za pohostinného vystoupení bratří z Lomnice. V den slavnosti sloužil slavnou mši
sv. ndp. kanovník Tenora z Brna. Po mši sv. odebral se velký průvod do zahrady, kde
bylo vykonáno slavnostní otevření domu a pověšení křížů. Pak byl tábor lidu, na němž
promluvil posl. Šamalík . Mezi řečí zavítal na slavnost ministr dr. Šrámek, který byl
nadšeně uvítán. Ve svém proslovu poděkoval všem, kdož se o vystavění domu zasloužili a zároveň vzdal dík za čestné občanství, kterého se mu již před lety dostalo. Odpoledne po sv. požehnání konalo se v zahradě zdařilé veř. cvičení. Velká účast dosvědčila, že Orel na Tišnovsku roste a mohutní.“
vvvvv

OREL, číslo 14.-15., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
Prvním vystoupením v II. okrsku bylo letos veř. cvičení ve Ž ď á r c i u Tišnova 29.
června. V průvodě bylo 169 bratří a sester v krojích, na tuto vesnici počet nevídaný.
Cviky secvičeny na ponejprv dosti obstojně. Jenom ty žačky! V nových krojích byly
nádherné, ale cviky moc slabo nacvičeny. Sestry vedoucí věnujte jim více péče! Žáci,
dorostenky a členky cvičili bezvadně. Též dorostenci se vyznamenali. Cvičení s kopím
se vskutku pro ně hodí. Členi cvičili pouze 3 oddíly prostných sletových. Jinak průběh
cvičení byl dobrý. Zvláštní dík a pochvalu zasluhuje Jednota z Tišnova. Její pohostinské vystoupení - „Tři doby země české“ – obecenstvo přímo uchvátilo.“
vvvvv

OREL, číslo 19., rok 1928
„ZE ŽUPY SV. METHODĚJE
V Radešínské Svratce oslavila Jednota svátek svatováclavský tím, že zasadila v místním farním chrámu Páně pamětní desku padlým vojínům ve světové válce, kterýžto památník byl 28. září slavnostně posvěcen. Pamětní deska je dílem sochaře A. Kravka ze
Žďáru n.S. Slavnosti posvěcení památníku zúčastnilo se velmi mnoho občanstva. Slavnostním kazatelem byl br. prof. Žák z Nového Města n. M., památník posvětil náš
vdp. farář Fr. Svoboda.“
vvvvv

Zprávy z jednot let 1927 a 1928 jsou velmi rozmanité. Dozvěděli jsme se např.
hned v úvodu o výzvě župám k přípravě velkolepé akce a to orelského sletu, v krátkých článcích bylo vzpomenuto úmrtí významných osobností z Čebína a Lomnice,
proběhly vzdělávací kurzy v Čebíně a N. Městě n. M., ale zaznamenáno bylo i svědectví o nevraživosti Sokolů té doby ve Štěpánově vůči všemu křesťanskému. Potěšila
nás zpráva o obnově činnosti jednoty v Tišnově, i když jsme z dostupných článků informaci o útlumu ani nezaznamenali. V Čebíně byl zbudován Lidový dům s Orlovnou
a proběhlo jejich slavnostní vysvěcení. Žďárec uspořádal úspěšné veřejné cvičení a
Radešínská Svratka zřídila pamětní desku vojínům světové války. Pomalu se v nadpisech mění název župy, kdy se v některých zprávách již vynechává písmeno „h“ ve slově „Metoděje“ a někdy se i vypouští název „sv.“
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Jak mnoho se dá vyčíst z krátkých článků orelského tisku o tehdejší činnosti jednot.
Pisatelé se nebrání vedle chvály ani pokárání za případné neúspěchy či nedostatky.
Tím jsou zprávy autentičtější a věrně vykreslují atmosféru tehdejšího orelského života
a dění.

Sportovní akce v roce 2008
Tabulka kvalifikací na ústřední turnaje v roce 2008

datumsport
13.1. florbal
9.2. sálová kopaná
16.2. stolní tenis
8.3. stolní tenis
1.3. florbal
17.5. florbal
18.10. kuželky
? stolní tenis

kategorie
mladší žáci
starší žáci
muži
žáci, dorost
junioři
muži
smíšené
družstva

pořádající jednota/župa
finálový turnaj
Bohunice
Sušilova
2.2. 2008
Ořechov
Sušilova
8.3. 2008
Ivančice
Sušilova
19.4. 2008
Silůvky
Sušilova
19.4. 2008
Bohunice
Sušilova
29.3. 2008
Rovné
Metodějova
31.5. 2008
Bohunice
Sušilova
15.11. 2008
Kněžice
Kubišova
8.11. 2008

Župní turnaje a sportovní akce v jednotách

11. 1. stolní tenis
12.1. stolní tenis
??23.2. stolní tenis
březen bowling
duben stolní tenis
květen stolní tenis
září stolní tenis
říjen stolní tenis
listopad stolní tenis

žáci
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.
jednotná kat.

Jimramovská liga
Jimramov
župní turnaj Rovné
Nové Město na Moravě
župní turnaj Dolní Loučky
župní liga družstev - 1. kolo
župní liga družstev - 2. kolo
župní turnaj Čebín
župní turnaj Bystřice

Oznámení, pozvánky
Orel jednota JIMRAMOV pořádá v sobotu 12. ledna 2008 turnaj ve stolním tenise

Místo: Sokolovna JIMRAMOV
Prezentace: 8:00 – 8:30 hod.
Začátek turnaje: 8:30 hod.
Turnaj se koná v jednotné kategorii.
Srdečně zvou a na účast se těší pořadatelé
garant turnaje : Ing. Pavel Šikula – mobil 737 202544
Zimní silniční běh – Moutnice - 12.01.2008

Ústřední finálová akce (bez postupu)
XV. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál
účastníků II. zahraničního odboje.
Prezence: 09:00 – 10:30, mše svatá: 09:30
první utkání nebo závod: 11:00
organizuje: Tělovýchovná rada Orla
místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Pavel Dohnálek, 544248521
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Diskuzní fórum Orla - www.orel.cz/forum/
Na ústředních stránkách je dostupné diskuzní fórum, kde je možné diskutovat o
Orlu, župě a víceméně o čemkoliv. Stačí zadat víše uvedenou adresu.

Pro další využití je třeba zaregistrovat si jméno, pod kterým budete přispívat.
Vyplňte požadované informace a poté opište ověřovací kód. Po odeslání se budete pod
zvoleným jménem moci přihlásit a libovolně používat diskuzní fórum.

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

