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Kardinál Beran v rodné zemi   6–8

Letadlo, vezoucí ostatky kardinála Josefa Berana z Vatikánu, přistálo v Praze 
v pátek 20. dubna v 18.00 hod. Rakev vynesla Čestná stráž Armády České re-
publiky. Automobilovou kolonu provázeli motocyklisté Hradní stráže. Za dvě 
hodiny byla rakev dovezena do strahovského kláštera. Bratři Božetěch Kostelka  
a Jan Cholewa v historických stejnokrojích drželi orelskou stráž u rakve v pátek  
večer už zde, v mariánské bazilice na Strahově. 
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Zprávy z ústředí   4–5

V září oslaví významné životní jubileum František Kolařík, žijící v Sydney, člen  
Svatováclavské župy v exilu. Generální sekretářka Marie Jurečková využila  
soukromé cesty a osobně mu předala vyznamenání, udělená Výkonným  
předsednictvem. 

Vášeň pro Ježíše  
a jeho lid
Papež František vyhlásil Mimořádný mi-
sijní měsíc na říjen 2019. Chce, aby se do 
přípravy zapojily nejen struktury círk-
ve, ale i všechna hnutí a spolky spojené 
s církví, takže jde i o katolický spolek 
Orel. Papež nemyslí jen na podporu mi-
sií v dalekých zemích, ale na misijní za-
pojení všech věřících. Pán Ježíš přikázal 
nejen apoštolům: Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! 
Misie jsou povinností každého křesťana.  
V dokumentu Radost evangelia papež 
píše: misijní zájmy musí stát na prvním 
místě. Nebojme se s důvěrou v Boha  
a s odvahou učinit rozhodnutí, které 
bude schopné všechno proměnit, aby 
církev byla více misijní, otevřená, aby 
ti, kterým nabízíme své přátelství, Ježíši 
snadněji odpovídali. 
Dnes je třeba s obnoveným nadšením 
hlásat světu radostnou zvěst, že v Ježíši 
zvítězilo odpuštění nad hříchem, život 
nad smrtí a láska nad strachem. Je tře-
ba si hlásání evangelia vzít k srdci a růst  
v misijní horlivosti, aby v nás rostla vášeň 
pro Ježíše a jeho lid.
To je úkol pro každého člena, pro ka-
ždou jednotu Orla. Jeden z letošních 
konvertitů mi napsal: Poznal jsem kně-
ze, který mě přímo oslovil a pozval do 
katolické církve. Jiná napsala: K mému 
obrácení stačila jediná věta, kterou jsem 
na radu kněze zašeptala ve svém srdci: 
Ježíši, dej se mi poznat. 
Těším se, že Orli oživí svou misijní hor-
livost a rozdělí se s námi o své misijní 
zkušenosti.

+ JAN GRAUBNER
duchovní rádce Orla

Vzpomínka 
Text písně: Aneta Schiffnederová, 17 let

S tou vzpomínkou loňského léta teď domů se vracím.
Ač cestu znám, najednou nechtě se v pěšinách ztrácím.
Chci rovně jít, a přesto oklikou největší kráčím.
Jdu dlouho, svým dechem sotva stačím.
Jsem blíž a blíž, však najednou se dál a dál cítím.

Svou vzpomínku stále živěji, živěji vidím.
Čím déle teď vzpomínám, tím více si připadám cizí.

Však náhle ta vzpomínka přede mnou mizí.

Víš, ty víš, že mi chybíš.
Vím, já vím. Co s tím?

Sním či bdím? To nevím.
Tak vrať se mi…

Znovu si přemítám a divit se nestačím,
jak krásně nám bylo. Z toho teď se jen v slzách smáčím.
Chtěla bych to překonat, sotva slova ze sebe páčím.
To vše je však minulost, co za sebou vláčím.

Víš, ty víš, že mi chybíš.
Vím, já vím. Co s tím?
Sním či bdím? To nevím.

Tak vrať se mi… Prosím.
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Běh v Olešnici tak trochu jiným pohledem  17

Na start se postavili všichni. Kryštof i Anežka doběhli shodně šestí, Toník do-
cupkal někde na konci startovního pole. Jejich rozběhy byly první, otevřelo se 
nám tedy celé dopoledne, než odstartuje hlavní závod. Starosta města Olešnice 
Zdeněk Peša nám poradil, kam jít s dětmi na Babiččinu farmu, kam na krásné 
dětské hřiště.

V rámci Orla se dostanu na spoustu vašich 
akcí a setkávám se s mnoha lidmi. Snažím se 
místa střídat, abych se podívala, jak a v čem 
orelská činnost probíhá…zkrátka, abych byla 
v obraze. Těší mě, že pozvánek mám hodně, 
což dokazuje, že Orel letí, ale na druhou stra-
nu mě mrzí, že nemůžu být všude. Většinou 
ani nepíši, kde jsem koho navštívila, ale dnes 
udělám výjimku.
„Milo, přijeď v neděli k nám do poroty, v Bo-
řitově budeme hledat talent“. Mám to za 
humny, tak jako vždy, slibuji. Jako vždy také 
před odjezdem hledám důvody, proč se omlu-
vit. To ale Jirkovi Sedláčkovi nemůžu udělat, 
tak jedu. Orlovnička malá, ale naše, útulná 
s pěkným venkovním atriem a pódiem. Honí 
se bouřkové mraky, tak akce Bořitov hledá 
talent, probíhá uvnitř. Zaplněný sál a přítom-
nost mnoha hudebních nástrojů slibují nabitý 
program. Vystoupit může kdokoliv s čímkoliv, 
což dokazuje uskupení tatínků, kteří secviči-
li několik písní, doprovázející se při tom na 
nástroje. U některých je vidět, že je nedrželi 
hodně dlouho. Smekám. Pro jejich děti úžasný 
příklad a příklady přece táhnou….
A proč to vlastně píši. Bořitov má talent. Vlast-
ně hodně talentů. Takových, že jsem si jistá, 
že o nich jednou uslyšíme všichni. Zpěváků, 
hudebníků i mladou Anetu, která zazpívala 
vlastní píseň s vlastním 
kytarovým doprovo-
dem. A až je jednou 
uvidím v televizi, řek-
nu si, že jsem ráda, že 
jsem tehdy nenašla dů-
vod k omluvě a že jsem 
měla tu čest být u toho, 
když se rodily hvězdy.  
 M. MACKOVÁ
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Orel opět sází Stromy svobody     12–13

Tak jako Orlové stáli u dějinných milníků naší historie a několikrát čelili per-
zekucím a útlaku, tak i Stromy svobody byly vysazovány v dobách nesvobody i 
radosti. Řada z nich upadla v zapomnění, musela být vysazena potají nebo do-
konce skácena. Jiné i díky Orlu pevně zakořenily a zdobí naše města a vesnice 
jako živá připomínka překotných československých dějin dodnes.

Gymnastické hry      16

Dne 3. března 2018 se v žatčanské orlovně opět po roce pořádaly gymnastic-
ké hry. Letos šlo již o 14. ročník. Soutěž, která vznikla v roce 2005 na popud 
Rady mládeže a pořadatelsky ji zajišťuje jednota Žatčany, se těší velké oblibě.  
Na zdárném průběhu všech ročníků má obrovský podíl hlavní organizátorka 
Zdenka Dokoupilová.
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7.–14.7. Cyklopouť Maďarsko

11. 8. Horská kola Valašské Klobouky

18. 8. Horská kola Kašava

18. 8. Běh k Božímu hrobu, Sv. Hostýn

19. 8. Orelská pouť na Sv. Hostýně

25. 8. Nohejbal muži Ratíškovice

25. 8. Horská kola Bořitov

 8. 9.  Stolní tenis jednotlivci  
Ostr. Nová Ves

13. 9. setkání jubilantů pro rok 2018

15. 9. SOBK Vyškov

22. 9. Běžecká liga Čes. Třebová

28. 9. národní pouť Stará Boleslav

28.–30. 9. Víkend pro rodiny s dětmi  

  Výtvarná a literární soutěž KR  
„Orel a já“  
(uzávěrka posunuta na 30. 9.)

 6. 10. Horská kola Drnovice

13. 10. Svatováclavská réva Lubina

13. 10.  Florbal (turnaj – 2003 a starší)  
Semily

20. 10.  Florbal (turnaj – 2004–2009) Kněžice

20. 10. Šachy Moutnice

23. 10. setkání seniorů (Brno)

 3. 11. Plavání Blansko

24. 11. Badminton Polná

Zveme Vás na následující ústřední akce

Orel v exilu – Austrálie

V září oslaví významné životní jubileum 
František Kolařík, žijící v Sydney, člen 
Svatováclavské župy v exilu. Generální 
sekretářka Marie Jurečková využila sou-
kromé cesty a osobně mu předala vyzna-
menání, udělená Výkonným předsednic-
tvem. Čestné uznání Orla za celoživotní 
propagaci orelské myšlenky, obnovení 
činnosti Orla po roce 1989 v Šardicích a 
v župě Šilingrově a Čestný zlatý odznak 
Orla za dlouholetou neúnavnou práci 
pro Orla a šíření orelské myšlenky v exilu.
Mezi mnoha mladými členy Orla, kteří 
po orelské pouti na Svatý Hostýn v srpnu 

1948 opustili republiku, byl i František 
Kolařík ze Šardic. Nechtěl být proná-
sledován bezpečnostními orgány, a tak 
volil raději riskantní odchod za hranice 
republiky. V uprchlickém táboře našel 
brzy několik mladých členů Orla a tak 
společně využili možnosti najít nový 
domov v Austrálii. Zde již v roce 1950 
vytvořili základ budoucí Tichomořské 
oblasti Orla v exilu se sídlem v Sydney. 
Spolupracovali s tamní organizací kato-
lické mládeže CYO, postupně uvedli v ži-
vot časopis „Naše peruť“, věnovali čas 
tělocviku, v plavání si vysloužili označení 

„vodní Orli“. Velkou událostí byl v roce 
1953 australský Eucharistický kongres 
v Sydney, kde se také tisícům účastníků 
představila čestná orelská četa v nových 
krojích a s novým orelským praporem.  
V šedesátých letech byl František Kola-
řík starostou Orla v Sydney a také v celé 
oblasti, která přijala jméno „Oblast kar-
dinála Josefa Berana“. Na gratulační list 
a společné foto Orlů z oblasti odpovídá 
kardinál s radostí a poděkováním, že ne-
zapomínají na svůj národ a křesťanské 
tradice svých otců. Děkuje za věrnost  
i lásku a posílá své požehnání jejich čin-
nosti. Po dvaceti letech se australská 
orelská delegace setkala s mnoha členy 
Svatováclavské župy v exilu z celého svo-
bodného světa, aby se zúčastnili svato-
řečení Anežky České při národní pouti 
v Římě v listopadu 1989.  Radostné bylo 
setkání s Františkem kardinálem Tomáš-
kem a mnoha členy Orla z nesvobodné 
vlasti. V předvečer velké naděje, nelze 
zapomenout! I František Kolařík toto 
setkání stále uchovává ve své paměti. Za 
několik roků poté navštívil rodné Šardice 
i orelskou pouť na Svatém Hostýně. Zdař 
Bůh!  BOŽETĚCH KOSTELKA
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n  ÚR/6/94 ÚR ukládá ústřednímu sekretariátu informovat pro-
střednictvím všech informačních kanálů (emailová pošta, časo-
pis, web) a ve spolupráci s ředitelem OBL Petrem Halasem (kon-
takty na běžce) o změně termínu běhu na Petřín na 8. 9. 2018.

n  ÚR/6/96 ÚR souhlasí s posunutím uzávěrky výtvarné a literární 
soutěže „Orel a já“ na 30. 9. 2018.

n  ÚR/6/101 ÚR vyslovuje poděkování ses. Hlavicové a br. Kočímu 
a Duchovní radě za přípravu a organizační zabezpečení setkání 
seniorů v dubnu 2018 na Velehradě.

n  ÚR/6/103 ÚR potvrzuje rozhodnutí ÚRS ze dne 30. 1. 2018 
ohledně 16ti vyškrtnutých členů jednoty Uherské Hradiště 
s tím, že tito členové zůstali členy jednoty Uherské Hradiště 
a jejich vyškrtnutí je od počátku neplatné. Členové mají termín 
pro úhradu členských příspěvků na rok 2017 a 2018 na jednotu 
do 31. 5. 2018. 

n  ÚR/6/104 ÚR ukládá Ústřednímu rozhodčímu sboru při-
pravit Jednací řád ÚRS ke schválení na nejbližší ústřední  
radě. 

n  ÚR/6/106 ÚR schvaluje výsledek hospodaření, účetní závěrku 
a výroční zprávu Orla za rok 2017.

n  ÚR/6/108 ÚR schvaluje koupi pozemku č. 2399 v k.ú. 
Starý Lískovec č.p. 792 (208 m2), ulice Kurská s ce-
nou 5,4 mil. Kč bez DPH s financováním z úvěru do výše  
3,0 mil. Kč.

n  ÚR/6/109 ÚR schvaluje změny ve směrnici č. 10 o přerozdě-
lování finančních příspěvků.

n  ÚR/6/110 ÚR schvaluje směrnici č. 12 k činnosti RK žup  
a jednot.

n  ÚR/6/111 ÚR uděluje vyznamenání bronzovou Medaili  
Za Zásluhy br. Ivu Slavotínkovi a Stanislavu Rolincovi.

Výpis z usnesení z 6. zasedání Ústřední rady Orla

n  VP/391/25 VP schvaluje účastnický poplatek 3.000,-Kč na FI-
CEP hry v Genku.

n  VP/394/25 VP bere na vědomí zprávu DR a souhlasí s poutěmi 
zařazenými do Poutní knížky 2018. 

n  VP/395/25 VP schvaluje účastnický poplatek 5.000,- Kč na FI-
CEP camp a termín pro podání přihlášek do 15. 5. 2018.

n  VP/396/25 VP souhlasí se zařazením nové akce Rady mládeže 
- závod RC modelů. 

n  VP/398/25 VP schvaluje upevnění stuhy PTP na prapor Orla na 
Hostýnské pouti. 

n  VP/402/25 VP nesouhlasí s předloženým návrhem nájemní 
smlouvy Biskupstvím brněnským a pověřuje starostu jednáním 
o podmínkách, nejpozději do 30. 4. 2018. 

n  VP/403/25 VP schvaluje zřízení věcného břemene, které bude 
zatěžovat část parcely č. 236/53 v k.ú. Hradec Králové, zapsané 
na LV 9992 v majetku župy Brynychovy IČO 64808912. 

n  VP/404/25 VP bere na vědomí použití finančních prostředků 
MŠMT program IV určených k vyčerpání ústředí a bere na vědo-
mí seznam jednot a žup, kterým byla původní dotace navýšena.

n  VP/410/26 VP schvaluje pořízení stuh na orelské prapory u pří-
ležitosti 70. výročí orelské pouti v roce 1948.

n  VP/411/26 VP schvaluje program pouti na Sv. Hostýně ve dnech 
18. a 19. 8. 2018.

n  VP/417/26 VP zamítá žádost jednoty Kamenice o mimořádnou 
půjčku. 

n  VP/418/26 VP souhlasí se vzdáním se předkupního práva na 
pozemek stavební parcela č. 209/5 v k. ú. Černilov, LV 686 
o výměře 60 m2, která je součástí stavby č. p. 334.

n  VP/419/26 VP předkládá do jednání ÚR dne 28. 4. 2018 výsle-
dek hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2017 a doporučuje 
ÚR ke schválení. 

n  VP/420/26 VP schvaluje předložení směrnice č.10 a návrh výše 
členských příspěvků ve čtyřech variantách dle přílohy na zase-
dání ÚR dne 28. 4. 2018. 

n  VP/422/26 VP uděluje Čestné uznání a Čestný zlatý odznak 
Orla Mons. Dominiku kardinálu Dukovi, O.P.

n  VP/423/26 VP uděluje Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla 
„in memoriam“ Mons. Josefu kardinálu Beranovi.

n  VP/424/26 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení bronzo-
vé Medaile „Za zásluhy“ br. Ivo Slavotínkovi z jednoty Pro- 
stějov.

n  VP/427/27 VP uděluje Čestné uznání Orla br. Stanislavu Rolin-
covi z jednoty Hranice. 

n  VP/428/27 VP doporučuje ke schválení Ústřední radě udělení 
bronzové Medaile „Za zásluhy“ br. Stanislavu Rolincovi z jednoty 
Hranice. 

n  VP/432/28 VP schvaluje na FICEP hry pořadí atletů 1. Michaela 
Knotková, 2. Dominika Miková, 3. Alexandr Čača, 4. Anna Ha-
lasová, 5. Štěpán Prokeš, 6. Iveta Trojancová, 7. Kristýna Štof-
ková, 8. Aneta Veselá, 9. Jakub Dušek a 10. Jitka Matyášová.

n  VP/433/28 VP souhlasí s tím, aby Orla reprezentovalo prvních 
šest atletů, ostatní jsou náhradníci. 

n  VP/438/28 VP ukládá Duchovní radě formulovat oslovení du-
chovních, aby se zúčastnili letošní orelské pouti na Sv. Hostýně.

n  VP/439/28 VP bere na vědomí účast jedenácti přihlášených 
a dvou vedoucích na táboru FICEP. 

n  VP/440/28 VP schvaluje pořízení setu dvou triček a mikiny do 
1.000,- Kč/set pro každého účastníka a dvě vedoucí s příspěv-
kem 300,- Kč.

n  VP/443/28 VP schvaluje příspěvky župám dle materiálu 7e.
n  VP/444/28 VP uděluje Čestné uznání Orla bratru Ing. Vladimíru 

Blešovi z jednoty Morkovice.
n  VP/445/28 VP souhlasí s tím, aby jednota Nové Město na Mo-

ravě podala žádost o dotaci na MŠMT. 
n  VP/446/28 VP schvaluje přijetí investiční dotace z MŠMT ve výši 

20 mil. Kč pro jednotu Šlapanice.
n  VP/447/28 VP schvaluje uzavření smlouvy jednoty Šlapanice 

s firmou Komfort na stavební úpravy do výše 34.930.607,- Kč.
n  VP/448/28 VP schvaluje zástavní smlouvu s bankou na majetek 

jednoty Moutnice do výše úvěru 9 mil. Kč.
n  VP/450/28 VP uděluje cenu Fair play br. Vlastimilu Mlynářovi 

z jednoty Dolní Dobrouč.

Výpis z usnesení z 25. až 28. výkonného předsednictva
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Orlové přivítali dobrého arcipastýře Josefa Berana
Prapory Orla k poctě ostatků slavného mučedníka, který se vrátil do rodné země

Letadlo vezoucí ostatky z Vatikánu přistálo 
v Praze v pátek 20. dubna v 18.00 hod. 
Rakev vynesla Čestná stráž Armády České 
republiky. Automobilovou kolonu prováze-
li motocyklisté Hradní stráže. Za dvě hodi-
ny byla rakev dovezena do strahovského 
kláštera. Bratři Božetěch Kostelka a Jan 
Cholewa v historických stejnokrojích drželi 
orelskou stráž u rakve v pátek večer už zde,  
v mariánské bazilice na Strahově.  
Hlavní slavnost přenesení ostatků kardi-
nála Josefa Berana se konala druhý den,  
21. dubna. V 10.00 hod. vyšlo od strahov-

ské baziliky procesí, v němž byla nesena 
rakev s Beranovými ostatky. V čele bisku-
pů, kněží i lidu šel Dominik kardinál Duka, 
pokračovatel Josefa Berana a sv. Vojtěcha 
Slavníkovce v úřadu pražského arcibiskupa. 
Třicet jedna orlů ve stejnokrojích a s prapo-
ry šlo v tomto památném procesí a zaujalo 
poté místo orelské stráže ve Svatovítské 
katedrále. Mnoho orlů se modlilo a zpíva-
lo v řadách věřícího lidu. Svého arcipastýře 
vítaly řády a kongregace, spolky i jednot-
livci. Praha zažila krásnou manifestaci na 

počest spravedlivého syna církve a českého 
národa, jemuž se po desetiletích dostalo 
zadostiučinění a slavného návratu.  
V procesí byl nesen prapor slovanského 
orelstva, neboli exilový orelský prapor. Nesl 
jej zasloužilý orel br. Božetěch Kostelka 
s br. Janem Cholewou jako stráží praporu. 
Tento prapor si zaslouží zvláštní pozornost  
a místo v procesí. Má totiž ve své horní 

Letošního 20. a 21. dubna se orlové zúčastnili slavnosti přene-
sení ostatků kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa 
a mučedníka dvou totalit, z premonstrátského kláštera na Stra-
hově do katedrály sv. Víta v Praze. Orlové tak viditelně uctili sva-
tou památku věrného pražského arcibiskupa JOSEFA BERANA  
(29. 12. 1888 – 17. 5. 1969), kterého pro jeho náboženskou 
a vlasteneckou činnost a neotřesitelnou věrnost papežskému 
Římu a nejvlastnějším duchovním tradicím českého národa 
věznili v koncentračních táborech nacisté a ve faktickém vě-
zení (internaci) ho po 16 let drželi komunisté. Obdobně jako 
on trpěli i mnozí biskupové v dalších zemích, ujařmených  
komunisty. 
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Orlové přivítali dobrého arcipastýře Josefa Berana
Prapory Orla k poctě ostatků slavného mučedníka, který se vrátil do rodné země

části uložen ústřižek ornátu sv. Vojtěcha, 
uchovávaného v benediktinském klášteře 
u Lisle u Chicaga v USA. Klášter byl stře-
diskem českého duchovního života a po 
nástupu komunismu v ČSR r. 1948 se stal 

také útočištěm českých emigrantů a mís-
tem jejich setkávání a poutí. Exilový prapor 
je jedinečný svým charakterem – je fakticky 
relikviářem. Má rovněž úzký vztah ke kardi-
nálu Josefu Beranovi, který do něj zatloukl 

první pamětní hřeb při své návštěvě USA, 
poté, co jej komunisté r. 1965 vyhostili 
z Československa. 
Mši sv. sloužil český primas Dominik kardi-
nál Duka. Přítomni byli státní představitelé 

7OREL 2–18www.orel.cz
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a významní hosté. Otec arcibiskup Dominik 
Duka své kázání pojal v beranovském du-
chu, zdůraznil povinnost českého primasa  
i ostatních biskupů zvýšit hlas, kdykoliv 
jde o svobodu církve a vlasti. Své kázání 
D. Duka zakončil slovy: „Nemlč, arcibisku-
pe! Nesmím mlčet, musím varovat, vyzývat 
k rozumnosti a volat ke smíru a k službě 
bližnímu! Především ovšem musím stejně 
jako moji předchůdci sv. Vojtěch, kardinálo-
vé Beran a Tomášek, znovu prohlásit: Církev 
je na straně národa!, to je všech občanů 
České republiky, kteří v ní žijí a pracují pro 
její rozvoj a také ji chrání. Pevně věřím, že 
tato slova a výzva jsou vlastně slovy Ježíšova 
zlatého pravidla a dovolím si na závěr odci-
tovat poslední věty z odkazu kardinála Bera-
na: „I když mé srdce v římském velechrámu 

v prach rozpadne se v chladné zemi cizí, má 
láska k vlasti nikdy nevymizí, za národ svůj 
se modlit nepřestanu. Amen.“
 Po bohoslužbách orlové předali kardinálu 
D. Dukovi čestný zlatý odznak a pamětní 
list Orla u příležitosti této slavnosti. Stejný 
odznak a list udělili prostřednictvím D. Duky 
také zesnulému kardinálu J. Beranovi. Zno-
jemští orlové ve stejnokrojích drželi čestnou 
stráž u katafalku s rakví kardinála J. Bera-
na. Slavnost byla nejvýznamnější událostí 
katolické církve v České republice v tomto 
roce. Orlové splnili svou povinnost. A jako 
se mnoho orlů účastnilo poslední Beranovy 
veřejné bohoslužby o Božím Těle r. 1949  
a sdílelo s ním mučednický úděl, tak jej teď 
orelské řady vítaly ve staré vlasti. 
V orelských stejnokrojích a s prapory šli ná-
sledující bratři a sestry: Božetěch Kostelka 
a Jan Cholewa s praporem exilového Orla, 
Josef Brauner, Marie Braunerová, Vojtěch 
Jelínek (jednota Moravský Krumlov, župa 
Sušilova), Martina Emmerlingová (jednota 
Sázava, župa Svatováclavská), Jan Handl 
(jednota Drnovice, župa Klapilova), Ludmi-
la Jankůjová, Jarmila Nešporová, František 
Nešpor (jednota Šardice, župa Šilingrova), 
Vladimír Kuchař, Jiřina Vaštíková, Antonín 
Zelina (Orel jednota Domanín, župa Vele-
hradská), Josef Kůřil (jednota Kyjov, župa 
Šilingrova), Ludvík Mihola, Marek Venuta, 
Petra Venutová, Eva Zámečníková (jednota 
Znojmo, župa Kosmákova), Miroslav Plun-

drák  (jednota Moravský Písek), Emil Polák 
(jednota Kobylí, župa Šilingrova), Josef Uh-
lík, Luděk Vacenovský (jednota Ratíškovi-
ce, župa Šilingrova), Stanislav Vejvar, Petra 
Vejvarová (jednota Dobříš, župa Svatovác-
lavská), František Vilímek (jednota České 
Budějovice, župa Jirsíkova), Zdeněk Vojtek 
(jednota Staré Město, župa Velehradská), 
Pavel Vykydal (jednota Hovorany, župa Ši-
lingrova), Jiří Zbranek, Marie Zbranková 
(jednota Kašava, župa Velehradská). S úplně 
novým praporem se sv. Václavem a obrazem 
kolínského gotického chrámu nastoupil br. 
Petr Olmr z jednoty Kolín (župa Svatováclav-
ská). Další prapory dovezl Vítězslav Nováček 
(jednota Kuřim, župa Sedlákova). 
Kardinál Josef Beran je před Bohem i svě-
tem vzorem věrného, tichého a obětavého 
katolického kněze a českého vlastence! Za 
života býval příznivcem katolického Orla, 
ať je i na věčnosti přímluvcem za orelské 
hnutí! Zdař Bůh! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.  
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Začátek festivalu byl poznamenán dešťo-
vými přeháňkami a asi díky tomu i velmi 
malou účastí diváků. Přesto jsme měli s po-
časím štěstí – v okolních brněnských čás-
tech padaly i kroupy. Jak program nabíral 
na síle, počasí se umoudřilo, vykouklo na 
nás i sluníčko. Počáteční nervozita z nepříliš 
příznivého počasí brzy opadla a všichni si 
vychutnávali pěkné lidové písničky. Diváků 
nakonec přišlo více než vloni. Pro všechny 
zde byly zajištěné grilované dobroty, neal-

koholické nápoje i nabídka vín, Těšíme se 
na shledanou v Řečkovicích v dalším roční-
ku – 18. května 2019.
Děkujeme Oldovi Gardášovi za obětavost, 
se kterou festival připravil, a také ostatním 
organizátorům z jednoty Brno-Řečkovice.

Z historie festivalů
V roce 1922 se konal v Brně orelský slet. 
Mimo cvičení se zde jednotlivé župy pre-
zentovaly vlastním folklórním vystoupením. 

V roce 1929 se v Praze na Svatováclavských 
dnech orelstva průvodem městem prezen-
tovala Orelská jízda. Bylo to něco obdob-
ného, jako je Jízda králů ve Vlčnově. Pro 
Pražany to tehdy musel být nevšední zá-
žitek. 
Když se podíváme do novodobější histo-
rie Orla, v roce 1996 se v Miloticích (župa  
Šilingrova) konal dvoudenní folkórní festi-
val. Orel má po stránce folkloru na co na-
vazovat.  MARIE JUREČKOVÁ

Orelský Folklórní festival
V sobotu 19. května se konal 2. ročník orelského Folklórního 
festivalu v brněnských  Řečkovicích.
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Kromě přednášek, které pro nás připravili 
P. František Král, P. Petr Dujka a P. Pavel Ko-
pecký, jsme měli možnost se starostou Orla 
Stanislavem Juránkem besedovat na téma 
pouti na Svatý Hostýn v roce 1948. Do-
stali jsme poutní knížky a pozvání k účasti 
na poutích. Naše kroky zamířily tentokrát  

i do nedalekého nového kostela ve Starém 
Městě. Za sloužení mše svaté děkujeme  
i předsedovi Duchovní rady Orla P. Alvare-
zu Kodedovi. Jsme rádi, že se každoročně 
můžeme scházet a určitě nejsem sám, kdo 
se těší na příští setkání. Velké poděkování 
patří ústředí Orla a hlavně ses. Marii Hlavi-
cové za celou organizaci.
A tradičně připojuji pár veršů.

Setkání seniorů 
na Velehradě
Začátkem dubna jsme se jako každý rok potkali na duchovní 
obnově seniorů, tentokrát na Velehradě.

P. Pavel Kopecký
Páter Kopecký, věrný Orel a kněz,
Přijel za námi i dnes.
Slavil šedesát pět let,
ať má život samý květ.
Ať jej milost Boží provází,
Ať mu nic neschází.
Ať má hodné farníky,
Za vše mu buď velké díky.

P. František Král
Padesát pět let v plnosti práce,
oslavil Velehradské župy rádce.
Přejeme mu hodně zdravíčka,
Ať ho chrání svatohostýnská Matička,
kde pracuje ve výboru,
skoro až do úmoru.
Vše ať dělá k Boží chvále!
Máme jej rádi stále.
Ať zazní celým sálem:
Ať je pořád naším Králem!

P. Petr Dujka
Zdravíme také Pátra Dujku,
ze sto let měl jenom půlku.
Chceme Vám dnes přáti, 
ať Vás chrání všichni svatí,
ať Vám oči radostí září,
ať máte úsměv ve tváři.
Ať se při mši svaté,
za nás všechny přimlouváte.

FRANTIŠEK PAVKA, 83 let, Vnorovy
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27. ročník

Ústřední soutěž 
v přednesu křesťanské 

umělecké poezie a prózy

Memoriál 
Bohumila Matuly

sobota 13. října 2018 
v 10:00 hod., 

Katolický dům Lubina

Podmínky soutěže:

Soutěž probíhá 
ve čtyřech kategoriích:

I. kategorie: do 9 let
II. kategorie: 10 – 13 let
III. kategorie: 14 – 17 let
IV. kategorie: 18 a více let

Směrodatný pro zařazení 
do kategorie je věk
 k datu 31. 12. 2018.

Svatováclavská 
réva

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků 
hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže 
se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2018. Bližší informace a přihláška 
na stránkách www.orel.cz, nebo e-mailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. Možnost účasti na mši sv. 

v místním kostele sv. Václava v 8:45 hod (vzdálenost kostela od Katolického domu je 5 minut pěšky).
Pořádá kulturní rada Orla a Jednota Lubina

Ústřední soutěž
v přednesu 

křest’anské umělecké 
poezie a prózy

Maximální délka příspěvku 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení  
jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota, hodnotí se výběr soutěžního textu, 
podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. 
Uzávěrka přihlášek 5. 10. 2018. Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel cz.  
nebo e-mailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. Možnost účasti na mši sv. v místním kostele 
sv. Václava v 8.45 hod. (vzdálenost kostela od Katolického domu je 5 minut pěšky).  

Pořádá kulturní rada Orla a Jednota Lubina.
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Orlové se opět zasazují o demokracii
Spolek Orel společně s Nadací Partnerství vysazuje u příležitosti 100. výročí vzniku republiky Stro-
my svobody na různých místech České republiky, která jsou pro Orel významná a souvisí s jeho 
činností. 
Tak jako Orlové stáli u dějinných milníků naší historie a několikrát čelili perzekucím a útlaku, tak 
i Stromy svobody byly vysazovány v dobách nesvobody i radosti. Řada z nich upadla v zapomnění, 
musela být vysazena potají nebo dokonce skácena. Jiné i díky Orlu pevně zakořenily a zdobí naše 
města a vesnice jako živá připomínka překotných československých dějin dodnes.
Přidejte se k již plánovaným výsadbám na Svatém Hostýně, v Babicích u Třebíče, v Dobré Vodě u Čes-
kých Budějovic, v Kuřimi nebo Bohuslavicích u Náchoda a navažte na stoletou tradici oslav vlaste-
nectví a demokracie. Nezapomínejte na své kořeny. Zaregistrujte svou výsadbu na webu kampaně  
www.stromysvobody.cz 
Ze strany Nadace Partnerství má projekt ve své gesci Miroslava Floriánová, komunikaci v rámci 
Orla zajišťuje Marie Jurečková.

DAVID KOPECKÝ I PR a komunikace, Nadace Partnerství 

Připomeňme si hodnoty,  
na kterých naše země vyrostla.

Oslavte s námi 100 let
 výročí demokracie.

Nezapomínej na své kořeny!

Stromy svobody  
jsou jejím symbolem  
již od první republiky. 
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abc

NÁŠ STROM 
SVOBODY 
pracovní list  
pro 1. a 2. ročník ZŠ

www.stromysvobody.czNáš Strom svobody — pracovní list pro 1. a 2. ročník ZŠ | autorka koncepce: Miroslava 
Floriánová | grafická úprava a ilustrace: Veronika Golianová | Nadace Partnerství 2017

Pokus se najít plod stromu a ten nakresli. Jak mohou být květy 
nebo plody užitečné? Odpověď napiš nebo nakresli.5

6

7

Dřevo dorůstající na jaře je 
světlejší, v létě tmavší. Takto 
vznikají letokruhy. Spočítej 
a zapiš, kolik let měl strom 
na obrázku. 

Škrtni vše, co lidé nemohli používat v době, kdy byl vysazen váš strom. 
Znáš všechny předměty, které lidé používali před 100 lety?
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Pokus se najít plod stromu a ten nakresli. Jak mohou být květy 
nebo plody užitečné? Odpověď napiš nebo nakresli.5

6
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Dřevo dorůstající na jaře je 
světlejší, v létě tmavší. Takto 
vznikají letokruhy. Spočítej 
a zapiš, kolik let měl strom 
na obrázku. 

Škrtni vše, co lidé nemohli používat v době, kdy byl vysazen váš strom. 
Znáš všechny předměty, které lidé používali před 100 lety?

Obtáhni obrys a dokresli korunu stromu 
tak, jak vypadá v tomto ročním období.

Co všechno strom potřebuje k životu? 
Zakresli nebo napiš přímo do obrázku.

Na samostatný list papíru vytvoř 
voskovkou otisk kůry. Vystřihni a přilož. 

Vystřihni a nalep vybarvené obrázky 
zvířat tam, kde by na stromě mohla žít.

NÁŠ STROM SVOBODY

DRUH STROMU:

OTISKNI, NAMALUJ NEBO NALEP 

LIST STROMU:

1

2

3

4

Změřte obvod 
kmene. Kolik dětí 
je potřeba k jeho 

obejmutí? 

počet dětí: 

 5

 1

 2

 3

 4

 6

 7

Stromy svobody  
jsou jejím symbolem  
již od první republiky. 
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je název sbírky vzpomínek, které sepsal 
František Hudeček, člověk, který svůj život 
opravdu žil s Orlem. V roce 2016 převzal 
z rukou starosty Orla Stanislava Juránka na 
Svatém Hostýně nejvyšší orelské vyzname-
nání u příležitosti životního jubilea 100 let. 
Už jen to, že si pro vyznamenání došel až na 
podium, v kondici, kterou mu mohli závidět 
mnohem mladší, dokazuje fakt, že si oceně-

V sobotu 19. května 2018 soutěžilo v Ratíš-
kovicích osm orelských kuželkářských týmů. 
Místní jednota Orla pořádala Ústřední tur-
naj. 
Při slavnostním přivítání a úvodním slově 
starosta jednoty připomněl, že podobná 
akce se v Ratíškovicích konala před šest-
nácti lety. Po té dostala slovo paní starost-
ka obce Ing. Bc. Anna Hubáčková, která 
rovněž přivítala účastníky a popřála hodně 
sportovních úspěchů. A jen co náš duchov-
ní správce P. Jiří Čekal celému zápolení po-
žehnal, vypukly boje o každou sraženou 
kuželku. Soutěž byla vypsána na 100 hodů 
sdružených a probíhala v přátelské a poho-
dové atmosféře.
Nejlepším čtyřčlenným týmem se stalo 
družstvo z Ivančic výkonem 1829 kuželek, 
druhá byla Kelč s 1787 kuželkami a třetí 
Telnice s 1727 sražených kolků. O dvě ku-
želky méně shodili domácí a brali nepopu-
lární bramborovou medaili.
Kategorii mužů vyhrál Dalibor Tuček z Kel-
če novým rekordem drah 490 kuželek. Na 
druhém místě skončil Milan Klika z Ivančic 
a třetí Kamil Bartoš z Hranic. Domácí díky 
dobrému výkonu Luďka Vacenovského 
dlouho drželi naději na medailové umístě-
ní, nakonec z toho bylo 457 kuželek a páté 
místo.

Můj život s Orlem…
ní velmi vážil. Kdo si vzpomínáte a byli jste 
tehdy na pouti, lilo tak, že z podia nebylo 
vidět poslední řady poutníků a vítr šlehal 
provazy deště do všech stran. Symbolika 
k životu, který žil, vskutku nevídaná. A já 
se přiznám, že jsem po pouti neměla od-
vahu zavolat a zeptat se, jak se Františkovi 
Hudečkovi daří. Byla jsem si jistá, že tohle 
přece musí člověk v tak požehnaném věku 
odstonat. Doufala jsem v to, že člověk, kte-
rý toho má hodně za sebou, přece něco 
vydrží……
Na bratra Hudečka jsem si vzpomněla 
později ještě několikrát. Vždy, když jsem 
brala do rukou jeho sbírku a pročítala další 
a další fakta o jednotě Tuřany, župě Sed-
lákové i dění v celostátním Orlu, pěkně 
chronologicky seřazené. Nejsem nejmladší, 
ale některá fakta byla i pro mě nová, a to 
jsem historii Orla studovala z dostupných 
„kanálů“ celkem poctivě. Se svolením ro-
diny chystám do našeho časopisu něco ze 
zajímavých vzpomínek. Myslím, že hlavně 
mladá generace by měla znát fakta z minu-
losti, zvláště v dnešní době.
Další vzpomínku jsem Františkovi Hudeč-
kovi věnovala v březnu, kdy bohužel došla 
zpráva o tom, že ukončil svoji pozemskou 
životní cestu. Odešel do Boží náruče ve 
věku 101 let. Jako Orlové jsme se s ním 
důstojně rozloučili se všemi poctami. Zdař 
Bůh!  M. MACKOVÁ

V Ratíškovicích v kuželně padl nový rekord
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Poř. Jméno hráče Družstvo Dor. Nához
 1. Tuček Dalibor Kelč 167 490
 2. Klika Milan Ivančice 178 469
 3. Bartoš Kamil Hranice 170 460
 4. Klika Jaromír Ivančice 156 460
 5. Zemek Jiří Ivančice 168 458
 6. Vacenovský Luděk Ratíškovice 156 457
 7. Mikáč Milan Telnice 152 456
 8. Klvaňa Miroslav Hranice 137 455
 9. Bábíčková Jarmila Ratíškovice 166 451
10. Mašlaňová Anna Kelč 148 445
11. Dvořák Vojtěch Blažovice 144 445
12. Pokorný Zdeněk Telnice 165 442
13. Maša Martin Ivančice 142 442
14. Vybíral Tomáš Kelč 132 437
15. Dvořák Jiří Blažovice 141 435
16. Hájek Josef Telnice 122 422
17. Svoboda Vít Bohuslavice 113 422
18. Pavelka Petr Kelč 122 415
19. Dvořáková Alena Blažovice 128 413
20. Vývoda František Hranice 113 413
21. Zýbal Antonín Ratíškovice 134 410
22. Doušek Milan Telnice 123 407
23. Koplík Václav Ratíškovice 112 407
24. Svobodová Zdeňka Bohuslavice 116 405
25. Petera Milan Bohuslavice 108 397
26. Matúš Miroslav Lichnov 108 390

Kategorii žen vyhrála domácí Jarmila Bábíčková výkonem 451 ku-
želek, druhá skončila Anna Mašlaňová z Kelče  s 445 kuželkami 
a bronz získala Alena Dvořáková z Blažovic za 413 kuželek.

„Hodu zdar“ VAŠEK KOPLÍK, hlavní rozhodčí.

Pořadí jednotlivci 4 x 100 HS

V Ratíškovicích v kuželně padl nový rekord

Poř. Jméno hráče Družstvo Dor. Nához
27. Mikáč Mirek Blažovice 116 388
28. Koudelák Jaroslav Lichnov 107 374
29. Smola Jan Bohuslavice 102 366
30. Špaček Jakub Lichnov 79 358
31. Gilarová Bibiána Lichnov 101 354
32. Bartošová Marie Hranice 86 339

Poř. Družstvo Nához Dor.
1. Ivančice 1829 644
2. Kelč 1787 569
3. Telnice 1727 562
4. Ratíškovice 1725 568
5. Blažovice 1681 529
6. Hranice 1667 506
7. Bohuslavice 1590 439
8. Lichnov 1476 395
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Dne 3. března 2018 se  v žatčanské or-
lovně opět po roce pořádaly gymnastic-
ké hry. Letos šlo již o 14. ročník. Soutěž, 
která vznikla v roce 2005 na popud Rady 
mládeže a pořadatelsky ji zajišťuje jednota 
Žatčany, se těší velké oblibě.  Na zdárném 
průběhu všech ročníků má obrovský podíl 
hlavní organizátorka Zdenka Dokoupilová. 
V místní jednotě vede kroužek aerobiku 
a jiných pohybových aktivit pro děti. Letos 
k nám přijeli účastníci ze šesti jednot –  

Jiříkovice, Vnorovy, Vyškov, Pozořice, Stráž-
nice a Žatčany. Celkem soutěžilo 52 dětí 
ve věku 2–13 let. V úvodu zazněla orelská 
modlidba a duchovním slovem přítomné 
obohatil místní duchovní správce P. Petr 
Hošek. Jako každý rok se soutěžilo v těchto 
disciplínách: kotoul, hvězda, šňůra, šplh na 
laně, skákání přes švihadlo, chůze po kla-
dině, shyb a prolézání tunelem. Atmosféra 
byla výborná, nikdo se nenudil ani nezranil.  
Všichni byli po zásluze odměněni.

Velké díky patří mládeži, která se zapojila 
a pomohla při přípravách a organizaci sou-
těží. Také děkujeme  maminkám, které se 
ujali jednotlivých skupinek dětí a provedli 
je po jednotlivých stanovištích. Závěrem 
nutno dodat že se plně podařilo to nejzá-
kladnější. A to je rozpohybovat naše děti. 
V příštím roce se těšíme i na vás.

Za Orel Žatčany VOJTĚCH DOKOUPIL

Gymnastické hry

Benjamínci 2–3 roky chlapci:

1. Daniel Schwarzer Jiříkovice 

2. Adam Dokoupil Žatčany 

3. Richard Štěpánek Jiříkovice 

Benjamínci 4–6 let chlapci:

1. Václav Mikloška Žatčany 

2. Marco Magnin Žatčany 

3. Vojtěch Hylmar Pozořice 

Nejmladší chlapci 7–8 let 

1. Viktor Brázda Vnorovy 

2. Adam Zapoměl Žatčany 

3. Dominik Hanák Jiříkovice 

Starší žáci 11–13 let

1. Ondřej Zapoměl Žatčany 

2. David Jagoš Vnorovy 

3. Marek Kratěna Pozořice

Benjamínci dívky 4-6 let

1. Viktorie Fišerová Jiříkovice

2. Viktorie Krčková Žatčany

3. Aneta Schwarzerová Jiříkovice

Nejmladší dívky 7–8 let

1. Eva Machálková Pozořice

2. Julie Omastová Vyškov

3. Denisa Pavelková Žatčany

Mladší žákyně 9–10 let

1. Ella Baldock Strážnice

2. Petra Machálková Pozořice

3. Šárka Filková Žatčany

Starší žákyně 11–13 let

1. Amálie Ďásková Žatčany

2. Michaela Kalvodová Žatčany

3. Eliška Hozáková Strážnice

UMÍSTĚNÍ
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Že pojedu 19. května na běh do Olešnice, 
jsem věděla dlouho dopředu. Věděla jsem, 
že budu mít na hlídání vnoučky, tak proč 
nepřidat pro kuřimskou jednotu nějaký ten 
bodík v hodnocení jednot. „Hoši, poběžíte! 
Poběží i teta Markéta, přece se nenecháte 
zahanbit“. Celkem pravidelně bereme do 
auta i starostu Orla Standu Juránka. Rezer-
voval si místo v autě i pro sedačku a tak jsem 
byla ráda, že budou mít kluci kámošku. „Já 
jsem Anežka a to je můj děda“. „Já Kryštof 
a tohle je mladší bráška Toník, já mám 5, 
on 3 roky“. Cesta plynula, děti si evidentně 
padly do oka a než jsme dojeli do Olešnice, 
už i naši kluci říkali starostovi „dědo“. Stan-
da statečně dělal, že mu to nevadí. 

Na start se postavili všichni, Kryštof i Anež-
ka doběhli shodně šestí, Toník docupkal 
někde na konci startovního pole. Jejich 
rozběhy byly první, otevřelo se nám tedy 
celé dopoledne, než odstartuje hlavní zá-
vod. Starosta města Olešnice Zdeněk Peša 
nám poradil, kam jít s dětmi na Babiččinu 
farmu, kam na krásné dětské hřiště. Ne-
máte tušení, jaké starosti ti malí mají. Jen 
tak z povzdálí jsem sledovala, jak si Anežka 
omotává moje kluky kolem prstu. Během 
dne všichni pochopili, že Anežka je vnuč-
ka starosty. Na rozdíl od našich kluků je 
ona takový malý živel. Nastal okamžik, kdy 
jsme společně přihlíželi startu hlavního zá-
vodu a povzbuzovali dědu. Ti nejrychlejší 

už začínali dobíhat do cíle a Anežka netr-
pělivě vyhlížela. Stále dobíhali jiní, Anežka 
nevydržela a hodně nahlas pronesla větu: 
„Teda tomu našemu dědovi to nějak trvá!“ 
Slyšeli to téměř všichni a téměř všichni se 

Běh v Olešnici
tak trochu jiným pohledem

také upřímně zasmáli. Dobíhali další a další 
a věřím tomu, že starosta dodnes netuší, 
proč se při jeho průběhu cílem spousta lidí 
usmívala.
Tak to byl můj pohled na olešnický běh. 
Nádherné počasí a spousta fajn pořadatelů, 
bez kterých bychom tyhle zážitky neměli. 
My, ani všech 208 účastníků ze čtrnácti jed-
not. Možnost setkat se se starými známými 
a jen tak si povykládat. Zase jeden skvěle 
prožitý den. V poslední době jsem začala 
používat výraz…takový nabíjecí….
Patří vám všem můj velký dík.
Podrobné výsledky jsou na webu 
www.orel.cz. MILUŠE MACKOVÁ



Pravdu nezmeníš! 

ORELSKÁ POUŤ 
    na Svatém Hostýně 18. a 19. srpna



ORELSKÁ POUŤ 
    na Svatém Hostýně 18. a 19. srpna

Program sobota  
18. srpna 2018
 9.15 hod.      

11.00 hod. 
16.00 hod.  

18.00 hod.  

20.30 hod. 
21.30 hod. 

Program neděle 
19. srpna 2018
10.00 hod.  

11.30 hod. 
13.30 hod. 
15.00 hod. 

Výstavy v Jurkovičově sále 
po oba dva dny.
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Poděkování patří samotným hráčům, tre-
nérům, rodičům, rozhodčím a hlavně všem 

ky, aby přeskočila Vyškov, který už jen čekal, jak zápas dopadne. 
Florbal Hodonín vyhrál jasně 8:0 a mohl se radovat z třetí příč-
ky. Čtvrtý díky horšímu skóre zůstal Vyškov, pátá Kuřim, šesté 
Boskovice
Nejlepšími hráči turnaje byli zvoleni:
•   útočník: Vojtěch Jež (Florbal Hodonín)
•   obránce: Matěj Chovanec (Brno-Řečkovice)
•   brankář: Vojtěch Pavelka (Fbc Floorbee Orel Uherský Brod)

Gepardi DDM Helceletka Brno obhájili 
titul v mladších žácích
Svátek práce se po roce nesl ve znamení finále mladších žáků. 
V Uherské Brodě se sešlo osm nejlepších družstev.

Skupina A Skupina B

Šlapanice Uherský Brod

Nivnice Sokol Adamov

Olešnice FbC Aligators

Vyškov Gepardi DDM Helceletka Brno Gold

Skupina A vyhrála stoprocentní Nivnice. Druhá skončila Olešni-
ce se šesti body. O třetím místě rozhodlo pro Vyškov lepší skóre,  
Šlapanice skončily čtvrté.
Skupina B a podobně jako Nivnice stoprocentní domácí Uherský 
Brod. Druzí skončili obhájci titulu Gepardi. A opět skóre rozhodlo 
o pozici tři a čtyři. Dívčí družstvo Aligators předčilo Sokol Adamov 
a obsadilo třetí příčku, Adamov zůstal čtvrtý.

V XI. ročníku Orelské  
florbalové ligy je dobojováno

pořadatelům.Rád bych také poděkoval 
partnerovi soutěže e-shopu eflorbal, který 

poskytoval během roku slevové akce pro 
členy OFL a na finálové turnaje dodal od-
měny pro nejlepší hráče, vítěze bodování, 
pro družstva míčky a trička mistrů OFL 
v jednotlivých kategoriích. 

Uherský Brod završil zlatý hattrick 
v kategorii elévů
Šest nejlepších družstev z jednotlivých divizí se sešlo 21. 4. 2018 
v Tišnově na finálovém turnaji elévů.
•   východ – Fbc Floorbee Orel Uherský Brod, Florbal Hodonín
•   západ – FBO Orel Boskovice, Kuřim
•   střed – Vyškov, Brno–Řečkovice 
FbC Floorbee Orel Uherský Brod za zlatým hattrickem vykro-
čil hned od prvního zápasu, ve kterém porazil Vyškov 1:6. Ani 
s ostatními soupeři neměl moc slitování a s plným ziskem 15 bodů 
při skóre 27:3 ovládl finálový turnaj a stal se mistrem OFL pro 
rok 2017/2018. Druhé místo si díky vynikajícímu vstupu do tur-
naje a vyhraným prvním třem zápasům zajistily Brno-Řečkovice. 
O bronzové příčce rozhodl poslední zápas turnaje mezi Kuřimí 
a Florbalem Hodonín. Obě družstva musela vyhrát o dvě bran-

Florbalisté byli rozděleni do šesti mužských a jedné ženské 
kategorie. V XI. ročníku bojovalo celkem 123 týmů, bylo ode-
hráno přes 120 turnajů s více než 750 zápasy.

Brno-Řečkovice 

Hodonín

Fbc Floorbee Orel Uh. Brod

2.

1.

3.
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První čtvrtfinále mezi Uh. Brodem a Šlapanicemi vypadalo na jas-
nou záležitost. Brod vedl 4:0 a mířil za jasným postupem. Šlapanice 
se ovšem nevzdaly a třemi brankami snížili. Domácí těsnou výhru 
v dramatickém závěru uhájili a postoupili do semifinále. Olešnice 
přešla po výsledku 4:2 přes nadšeně bojující Aligátorky. Nivnice si 
po zlepšené druhé půlce poradila se Sokolem Adamov 5:2 a Ge-
pardi porazili Vyškov 4:1.
Uherský Brod si v prvním semifinále lehce poradil s Olešnicí, vyhrál 
9:0. Druhý zápas byl mnohem zajímavější. Nivnice bojovala jak 
s Gepardy, tak hlavně s jejich brankářem. Za jeho záda dostala 
pouze jeden míček a i přes mnoho dalších šancí musela zkousnout 
prohru 1:2. Gepardi se tak po roce dostali opět do finále a opět 
proti Brodu.
V souboji poražených semifinalistů si lépe vedla Olešnice. Po výhře 
6:3 se mohla radovat ze zisku třetí příčky, Nivnice po prohře brala 
nepopulární čtvrté místo. Opakování loňského finále mezi Gepardy 

a Brodem mělo trošku jiný vývoj. Brod šel dvakrát do vedení, ale 
Gepardům se povedlo dvakrát srovnat. Po řádné hrací době byl 
stav 2:2. Prodloužení nerozhodlo a početné publikum se mohlo 
těšit na nájezdy. V nich se dařilo lépe Gepardům DDM Helceletka 
Brno, kteří po roce obhájili titul mistra OFL pro rok 2017/2018, 
Uherský Brod bral na domácím turnaji druhé místo. Pátý skon-
čil Vyškov, šesté hráčky Fbc Aligators, sedmý Sokol Adamov, 
osmé Šlapanice.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
•  Nejlepší brankář – Lukáš Šikuta (Gepardi DDM Helceletka Brno)
•  Nejlepší obránce – Petr Knotek (Olešnice)
•  Nejlepší útočník – Filip Hegr (Fbc Floorbee Orel Uherský Brod)

Uherský Brod získal historicky první 
titul ve starších žácích
Dolní Bojanovice hostily o víkendu 28.–29. 4. 2018 finálový turnaj 
starších žáků. Osm nejlepších družstev z jednotlivých divizí bylo 
rozděleno do dvou skupin.

Skupina A Skupina B

FbC Aligators Kašava

Žďár nad Sázavou FBO Orel Boskovice

Fbc Floorbee Orel Uherský Brod FbC Slovácko

Dolní Bojanovice U15 Brno-Židenice

Skupinu A vyhrál bez ztráty bodu Uherský Brod. Druhé místo díky 
výhře nad Aligators obsadily Dolní Bojanovice, třetí Aligators a čtvr-
tý bez bodu Žďár nad Sázavou.
Skupina B byla mnohem vyrovnanější. O pozici na prvním až tře-
tím místě rozhodoval v minitabulce větší počet vstřelených branek 
a vzájemný zápas. Nejlépe z těchto kritérií vyšly Boskovice. Druhé 
místo obsadila Kašava a třetí Slovácko. Všechny tyto týmy získaly 
6 bodů. Bez bodu zůstaly čtvrté Židenice.
Vítězové skupin prošli do semifinále po hladkých výhrách. Brod si 
poradil se Židenicemi 13:0 a Boskovice se Žďárem nad Sázavou 
11:1. Zbylé dvě čtvrtfinále byly mnohem dramatičtější. Obhájce 
titulu ze Slovácka vypadl po jednobrankové prohře s Dolními Bo-
janovicemi. Aligators přetlačili Kašavu, když dvoubrankovou ztrá-
tu smazali až v závěru zápasu a v prodloužení Aligators rozhodli 
zlatým gólem.

Olešnice Fbc Floorbee Orel Uh. Brod

Fbc Floorbee Orel Uh. Brod

Gepardi DDM Helceletka Brno1.

2.

1.3.
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První semifinále přineslo vyrovnaný souboj mezi Bojanovicemi a Bo-
skovicemi. Domácí vedli, ale Boskovice se nevzdaly a vyrovnaly. 
Stav 2:2 vydržel i přes pětiminutové prodloužení. V nájezdech se 
z postupu do finále radovali domácí. Druhé semifinále mělo jasný 
průběh. Aligators nemohli v malém počtu hráčů vzdorovat běhavé-
mu Brodu, který po hladké výhře 18:2 postoupil do finále.
Boj o třetí místo pro sebe získaly Boskovice po výhře 9:3, na Ali-
gators zbylo čtvrté místo. Finále přineslo pěkný florbal, ve kterém 
Uherský Brod tahal za delší konec. Vedení 6:1 se sice několik minut 
před koncem smrsklo na 6:3, ale i to bohatě stačilo k tomu, aby 
se Uherský Brod stal poprvé v historii OFL mistrem v kategorii 
starších žáků. Dolní Bojanovice se musely spokojit s druhou 
příčkou. Pátá skončila Kašava, šesté FBC Slovácko, sedmé 
Brno-Židenice, osmý Žďár nad Sázavou.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
•  Nejlepší brankář – Marián Šubrt (Dolní Bojanovice U15)
•   Nejlepší obránce – Ladislav Knap (FbC Floorbee Orel Uherský 

Brod)

Titul v kategorii dorostenců putuje 
do Kněždubu
Netradičně dorostenci otevírali finálové turnaje OFL ročníku 
2017/18. Šest nejlepších družstev z divizí jih, východ a západ  
(TJ Oslavany – Chřestýši Oslavany, Vyškov, FBC Slovácko, Kněždub, 
Kunštát, Nové Město na Moravě) se sešlo ve Velké nad Veličkou, 
kde přátelskou atmosféru vytvořili pořadatelé z Kněždubu.

Hned první zápasy pomyslně rozdělily šestku na dvě trojky. Nové 
Město, Kněždub a Slovácko se prali o umístění na podiu, Kunštát, 
Vyškov a Oslavany naopak o 4. až 6. místo. Vzájemné zápasy mezi 
první trojkou přinesly vyrovnaná a krásná utkání. Nové Město na 
Moravě proti Slovácku dlouho drželo vedení, ale srovnání čtyři 
vteřiny před koncem je připravilo o dva drahocenné body, a když se 
k tomu přidala prohra s Kněždubem 2:3, tak z toho nakonec bylo 
třetí místo. O titul se v posledním zápase turnaje utkal Kněždub 
se Slováckem. Dorostencům Kněždubu stačila i remíza a tu na-
konec udrželi a po výsledku 2:2 slavili titul mistra OFL pro rok 
2017/2018. FBC Slovácko se ziskem 11 bodů skončilo druhé. 
O dalším pořadí rozhodla minitabulka druhé trojice a skóre ze 
vzájemných zápasů. Nejlépe z toho vyšel Vyškov, který obsadil 
čtvrté místo, páté skončily TJ Oslavany – Chřestýši Oslavany, 
šestý Kunštát.
Nejlepšími hráči turnaje byli zvoleni:
•  útočník: Jan Lukeš (Nové Město na Moravě)
•  obránce: Lukáš Chudíček (Kněždub)
•  brankář: David Číž (FBC Slovácko)

Kněždub

Slovácko

Nové Město na Moravě

Dolní Bojanovice

FBO Orel Boskovice

2.

1.

2.

3.

3.
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Obhajoba juniorů Dolních Bojanovic
Florbalisté Dolních Bojanovic opět po roce nepoznali hořkost 
porážky a s 12 výhrami obhájili titul mistra OFL v kategorii ju-
niorů pro rok 2017/2018. Na posledním turnaji se ještě bojovalo 
o druhou a třetí příčku mezi Kuřimí a Vyškovem. Lépe dva zápasy 

Skupina A Skupina B

Zlín Kuřim

Dolní Bojanovice Sweedland Sokol Val. Klobouky

Fbc Floorbee Uherský Brod Hranice

FBO Orel Boskovice B Sokol Hodonín

Skupina A vyhrál Uherský Brod s plným počtem 9 bodů. Druhé 
skončily Dolní Bojanovice se 6 body, třetí Boskovice B se 3, Zlín 
zůstal na 0.
Odpolední skupinu B vyhrála Kuřim a získala stejně jako Brod 
9 bodů. Druhé místo obsadily Valašské Klobouky se 6 body, Hrani-
ce s jednou výhrou třetí a čtvrtý Sokol Hodonín.

na turnaji zvládl Vyškov a o bod se dostal na druhé místo. Třetí 
příčka po špatném závěru sezóny patřila Kuřimi. Čtvrté skončily 
Koryčany díky lepším vzájemným zápasů s Boskovicemi, které 
se musely spokojit s pátým místem. Šestá pozice patřila Sokolu 
Hodonín a sedmá Brnu-Židenicím.

Finálový turnaj mužů vyhrála 
domácí jednota Dolní Bojanovice
Poslední turnaj jedenácté sezóny OFL patřil o víkendu 19.–20. 5. 
2018 mužům v Dolních Bojanovicích. 

Dolní Bojanovice

Vyškov

Kuřim

Dolní Bojanovice

Uherský Brod

Valašské Klobouky

2.

3.

1.

2.

3.

1.



sport

24 OREL 2–18

V prvním čtvrtfinále si Dolní Bojanovice poradily 7:1 s Hranicemi. 
Druhý zápas vyřazovacích bojů mezi Kuřimí a Zlínem byl podstat-
ně vyrovnanější. Zlín vítěze skupiny B trápil a podlehl těsně 6:8. 
Vítěz skupiny A Uh. Brod přehrál Sokol Hodonín 6:2, výsledek ale 
byl dlouho vyrovnaný a Brod se více prosadil až v poslední třetině 
zápasu. V posledním čtvrtfinále postoupily Valašské Klobouky díky 
skvělé třetí třetině přes Boskovice výsledkem 10:5.
Semifinále Dolních Bojanovic s Kuřimí bylo po prvních dvou tře-
tinách stále 0:0. Tlak domácích ovšem přinesl v poslední části tři 
branky, a jelikož Kuřim zaznamenala pouze jedinou, mohli se do-
mácí radovat ze zaslouženého postupu do finále. Druhé semifinále 
bylo na branky bohatší. Uherský Brod porazil Val. Klobouky 6:3 
a postoupil do třetího finále v řadě. 
Zápas o bronz se změnil v přestřelku. Valašské Klobouky i přes 
několik obdržených branek v posledních minutách v pětiminuto-
vém oslabení udržely vedení a po vítězství 11:10 obsadily třetí 
místo, Kuřim se musela spokojit se čtvrtou pozicí. Finále nabídlo 
opatrnější podívanou, ve které dlouho tahal za delší konec provazu 
Uherský Brod. Domácí si vzali tři minuty před koncem oddechový 
čas a krátce po něm dvakrát udeřili a otočili výsledek z 2:3 na 4:3. 
Brodu se i přes závěrečný tlak vyrovnat nepodařilo, a proto titul 
mistra OFL pro rok 2017/18 získala domácí jednota Dolní Bo-
janovice. Uherský Brod obsadil již po třetí v řadě druhé místo. 
Páté skončily Hranice, šesté Boskovice B, sedmý Zlín a osmý 
Sokol Hodonín.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
•  Nejlepší brankář – Filip Hubačka (Dolní Bojanovice)
•   Nejlepší obránce – Michal Kundrata (Fbc Floorbee Orel Uherský 

Brod)
•    Nejlepší útočník – Lukáš Bližňák (Sweedland Sokol Val. Klo-

bouky)

Kategorii žen ovládly FbC Aligators C
Bez ztráty jediného body získaly mistrovský titul ženy FbC Aligators 
C. Během sezóny si připsaly 12 výher a skóre 62:9. Druhou pozici 
s 23 body obsadily FBO Orel Boskovice. Třetí a čtvrté místo dělil 
pouze jediný bod, nakonec šťastnější byly ženy Kuřimi, které na 
posledním turnaji vybojovaly jeden bod a s celkovým se ziskem 
11 bodů skončily na třetím místě. O bod za nimi zůstaly čtvrté  
Brno-Židenice. Pátá příčka se 6 body připadla Šlapanicím.

Přihlásit se do XII. sezóny OFL mohou zájemci do 18. 7. 2018. 
Veškeré potřebné dokumenty jsou dostupné na webu ligy  
www.orel.cz/nofl. Startovné je zachováno ve stejné výši jako  
minulý rok. Novinkou ve dvanáctém ročníku budou nájezdy při 
nerozhodném výsledku v řádné hrací době.

Ročníky OFL vypsané pro sezónu 
2018/2019  

KATEGORIE ROČNÍKY

Předpřípravka 2010 a mladší 
(dívky 2009 a mladší)

Elévové 2008 a mladší
(dívky 2007 a mladší)

Mladší žáci 2006 a mladší
(tři dívky 2005 a mladší)

Starší žáci 2004 a mladší
(dvě dívky 2003 a mladší)

Dorostenci 2002 a mladší 
Junioři 2000 a mladší
Muži Doporučený věk 15 let

Veteráni 1984 a starší
Žákyně 2004 a mladší

Dorostenky 2002 a mladší
Ženy bez omezení

Ing. MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL

FBO Orel Boskovice

Kuřim

FbC Aligators C1.

2.

3.



25OREL 2–18www.orel.cz

ze žup a jednot

Z činnosti žup a jednot

Běh Václava Kosmáka 
po sedmnácté
V sobotu 18. listopadu 2017 uspořádal 
moravskobudějovický Orel další ročník půl-
maratonu Václava Kosmáka. Jde o závod 
zařazený do Orelské běžecké ligy, ale je 
otevřený všem závodníkům. Po požehnání 
od P. Pavla Krejčího vyrazili jako první na 
nejkratší trať o délce 50 m dva nejmladší 
účastníci, narození v roce 2016. Následo-
valy rozběhy dalších věkových kategorií na 
tratích od 50 do 2 000 m. Celkem se pro-
běhlo 55 mladých běžců a běžkyň. Juniorky 
a junioři v počtu šesti absolvovali společně 
s účastníky lidového běhu trasu dlouhou 
5 275 m. Z juniorek byla nejrychlejší Zuzana 
Doležalová z klubu Biatlon Třebíč a z juni-
orů Michael Jakůbek ze Spartaku Třebíč. 
Nejlepším orlem byl celkově druhý Jaroslav 
Říha z Kuřimi. Mezi dvanácti účastnicemi 
lidového běhu zvítězila Šárka Horáková 
z Orla Silůvky a z dvaceti mužů byl jako 
první v cíli Petr Halas z Orla Vyškov.
V jedenáct hodin byl odstartován hlavní 
závod. Na trať dlouhou 21 100 m vyběh-
lo za přejícího počasí 43 mužů a 11 žen. 
Absolutním vítězem s časem 1:18:49 se 
stal Jakub Exner z P-Teamu. Nejrychlej-
ší závodnicí byla s časem 1:47:13 Petra 
Kosová z Jihlavy. V jednotlivých kategori-
ích se nejúspěšnějším orlem a orlicí stali:  

muži A - Lukáš Nevařil z pořádající morav-
skobudějovické jednoty, muži B - Lukáš 
Kocur za Šitbořice, muži C - Josef Zálešák 
za Vyškov, muži D - Pavel Kubíček za Žďár 
nad Sázavou, muži E - Josef Holý za Židenice 
a Martina Svobodová za Obřany v ženách B. 
Za zmínku stojí vynikající výkony nejmladší-
ho a nejstaršího účastníka půlmaratonu, je-
denáctiletého Floriana Králíka z Bad Vöslau 
a tradičního účastníka našeho závodu pěta-
sedmdesátiletého Josefa Holého. (Podrob-
né výsledky a fotodokumentaci najdete na  
www.orelmb.cz.)   LENKA JIČÍNSKÁ

Maraton Jana Buly  
po osmé
Ani nepřívětivé počasí nezabránilo v sobotu 
17. února 47 mužům a třem ženám vyrazit 
na 42195 m dlouhou trať maratonu Jana 
Buly, který již po osmé pořádal Orel Mo-
ravské Budějovice na památku lukovského 
rodáka a kněze popraveného komunistic-
kým režimem. Nechyběli tradiční účast-
níci z orelských jednot či vytrvalci z Brna, 
Ostravy, Liberce, Kladna a z dalších měst 
a obcí. Velmi pestrá byla v letošním roce 
také zahraniční účast, a to ze Slovenska, 
Rakouska, Nizozemska a Itálie. Nejrychleji 
uběhl osm úseků mezi moravskobudějovic-
kou orlovnou a lukovskou sochou anděla 
brněnský vytrvalec Daniel Orálek v čase 
2:49:23. Za dobu kratší než tři hodiny se 
do cíle dostali ještě Michal Glier z Doubrav-
níku a Konstantin Kasík z Tábora. Nejrych-
lejší ženou byla Lenka Horáková z Brna za 
3:21:17. Jediným domácím maratoncem 
byl tentokrát Jaroslav Scherrer, člen pořá-
dající orelské jednoty a jeden z organizá-
torů závodu.
Běžcům, kteří si netroufali na maraton, byl 
určen lidový běh – 5275 m, který absol-
vovalo 19 žen a 25 mužů, včetně poslan-
ce a starosty celostátního Orla Stanislava 
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Juránka. Zvítězil domácí závodník Lukáš 
Nevařil z Orla v čase 18:40 a mezi žena-
mi Soňa Švestková ze Znojma 22:56. Děti 
mohly změřit síly v několika kategoriích na 
tratích od 50 do 600 m, starší žáci a žáky-
ně na 1 km, dorostenci a dorostenky na 
2 km a junioři a juniorky na stejné vzdále-
nosti jako v lidovém běhu. Těchto klání se 
zúčastnilo 44 dětí do patnácti let, z nichž 
bylo 23 domácích, a ve starších kategori-
ích závodilo 13 dívek a šest chlapců, z toho 
čtyři místní. Na bezpečnost při závodech 
dětí dohlížela městská policie. Skvělé první 
místo v kategorii juniorek vybojovala Anež-
ka Kotrbová z Orla Moravské Budějovice 
v čase 23:18. Zbývá ještě doplnit, že v rám-
ci Orelské běžecké ligy, jejíž součástí Mara-
ton Jana Buly je, se moravskobudějovická 
jednota umístila na třetím místě za Žideni-
cemi a Vyškovem. (Výsledky a rozsáhlá fo-
todokumentace ke všem orelským běhům 
je k dispozici na www.orelmb.cz.)
Nejen závodníci, ale především jejich do-
provod oceňovali příjemné zázemí, které 
jim ve velmi chladném počasí poskytla 
zdejší orlovna. Těšíme se na shledanou 
na startu Půlmaratonu Václava Kosmáka  
17. listopadu 2018.  LENKA JIČÍNSKÁ

Sjezd župy Sedlákovy
V pátek 23. března letošního roku se v naší 
Orlovně uskutečnila významná orelská akce 
– sjezd Sedlákovy župy. Naše župa zasahuje 
územně přes polovinu okresu Brno-venkov 
od Kuřimi, Bukovinky a Křtin až po Velké 

Němčice a zabírá polovinu města Brna – od 
Bystrce po Černovice. Jednání sjezdu bylo 
přítomno 89 delegátů z 33 orelských jed-
not. Osobní pozvání obdržel rovněž staros-
ta naší obce Ing. R. Staněk, který na sjezdu 
rovněž vystoupil a účastnil se i celého jeho 
jednání. Sjezd nebyl volební, byly projed-
návány organizační záležitosti a předány 
informace z ministerstva školství a tělový-
chovy ve vztahu ke sportovním organiza-
cím. Byla rovněž řešena otázka ochrany 
osobních dat podle nařízení EÚ. 
Na závěr byly vyhlášeny výsledky župních 
sportovních aktivit za rok 2017. Podle 
hodnotících kritérií, kdy se bodují aktivity 
a výsledky v župních soutěžích (zahrnují 
se plavecké, běžecké a atletické soutěže 

a další přebory). Naše jednota Orla Jiříko-
vice se umístila na krásném 3. místě z 33. 
Toto umístění je obrovskou zásluhou sestry 
Heleny Dvořáčkové a všech ochotných rodi-
čů, kteří své děti na tyto závody dopravují. 
A není to vždy jednoduché, protože se zá-
vody konají převážně v sobotu a na různých 
místech nejen našeho okresu, ale i v Blan-
sku, Vyškově i v širším okolí. Všem díky.

PAVEL ŠTĚPÁNEK, 
starosta jednoty Jiříkovice

Master Class Aerobic
V sobotu 24. 3. 2017 Orlovna v Jiří-
kovicích hostila 70 soutěžících na již  
14. ročníku nepostupové otevřené soutěži 
Master Class Aerobic. Ve čtyřech katego-
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riích soutěžila děvčata za Zlína, Žatčan, 
Šumperka, Pozořic, Sivic, Jiříkovic, Tel-
nice, Sokolnic, Šlapanic a Viničných Šu-
mic. V nejmladší kategorii 5 – 7 let cvičily 
cvičenky sestavu podle lektorky pouze 
v aerobicu, starší kategorie měly přidáno 
i posilování. Celý průběh soutěže hodno-
tilo 5 porotců. V hodnocení bylo zahrnuto 
jak technické provedení, tak i umělecký  
dojem. 
Jednotlivé kategorie byly odměněny za prv-
ní místo pohárem a další dvě místa medai-
lí. I ostatní soutěžící dostali malou sladkou 
odměnu. Ředitelka soutěže paní Magda-
lena Buchtová a kuchařka v jedné osobě 
připravila se svým kolektivem pro účastníky 
i výborný oběd – slepičí vývar s mušličkami 
a kuřecí řízečky obalované v křupinkách 
s bramborami a zeleninový salát. Všichni 
pomlaskávali.
V průběhu soutěže, když se kategorie stří-
daly, byly v horním sále připravené „ru-
kodělky“ a děti si mohly vyrobit velikonoč-
ního zajíčka ze sena, ozdobit mašličkami 
a nebo si zahrát florbal.
Celá akce byla velmi povedená. Děkujeme 
všem účastníkům a také členů Orla Jiříko-
vice za zorganizování soutěže, lektorkám 
a rozhodčím za vedení soutěže a také spon-
zorům za jejich podporu. Přejeme hodně 
elánu při dalších akcích a jistě se všichni těší 
na 15. ročník Master Class Aerobic.
Srdečně zveme na novou podzimní soutěž 
„Netradiční víceboj“, kterou připravujeme 
na 20. 10. 2018 v Orlovně Jiříkovice.
 Orel jednota Jiříkovice 

Pouť do Žarošic
O Velikonocích se tradičně zúčastňuji v Bla-
žovicích pomlázky. Letos mne oslovil nej-
starší bratr Alois: „pojď s námi v sobotu do 
Žarošic na pouť“.
V průběhu týdne jsem si upřesnil, že jde 
skutečně o sobotu po Velikonocích, tak 
jsem to přislíbil. 
Koncem týdne jsem bojoval, zda jít či nejít. 
„Stačí jeden telefonát a nemusíš nikam“ 
nabádal mne vnitřní hlas. Vzápětí druhý 
oponoval: „půjdeš s poutníkem, který má 
za sebou pěší poutě Santiago de Compo-
stela, Řím, Mariazell, Křtiny, Turzovku ….. 
a co víc – je tvůj brácha!!

V sobotu ráno, v 8.00, jsem připraven před 
jeho domem. Pozvání na kafíčko jsem ne-
odmítl (Marto díky). Po půlhodince vyráží-
me, bratr zavírá dveře, cvaknutí kliky, sle-
duji pečlivě každý pohyb a v hlavě mi běží 
představa: tak takhle to vypadá, když vyráží 
na své cesty! První společné kroky, zadem 
kolem křížku přes Díle k nádraží a na Kře-
novice. Ač rodák, nešel jsem tudy více jak 
30 let. Stále se otáčím, pohledy na vesnici, 
pole, zahrady.
Zastavujeme se u památníku Krhůvek, mís-
to společného hrobu oběti Napoleonských 
válek. Ztišení, krátká modlitba a pokraču-
jeme dál. 
Krásné počasí, svěží východní větřík, bra-
tr určuje tempo a oznamuje, kde bude 
první přestávka na občerstvení. Dle tra-
dice, ve Vážanech na hřbitově. Zdravíme 
místní tetičky upravující hroby a usedáme 
na lavičku, před námi kostel, kolem nás 
hroby a já jím bagetu koupenou na ben- 
zince.
Po chvíli pokračujeme směrem na Kobeři-
ce, na horizontě se objevuje kříž s nápisem: 
Poutníče kolem jdoucí, vzpomeň na duše 
v očistci. Krátké ztišení a pokračujeme ke 
kapličce nad Kobeřicemi s nádherným vý-
hledem na Slavkov, sídliště Líšeň, Vinohrady 
a dominující Mohylu Míru.
Následuje Bílý Vlk, cesta lesem ke kapličce 
Zdravá Voda, zde probíhá občerstvení. Pro 
vodu sem jezdí ze širokého okolí. Objekt 
je nádherně opraven. Zde se setkáváme 

s poutníky z Blažovic a Tvarožné. Společně 
pokračujeme necelé 4 km do Žarošic.
„V kostele bude chladno, je potřeba se ob-
léci“ upozorňuje bratranec Vladimír (nej-
starší pěší poutník). Hřejivými a hezkými 
slovy nás vítá místní farář. 
Poutní písně, atmosféra skvělá, místa se 
zaplňují, následuje mše a požehnání. 
Autobus pojede na zpět za 20 min. Ještě 
máme chvilku a tak si dáváme jedno pivko 
v místní hospůdce. Jsme unaveni, pouť je 
u konce.
Jsem plný dojmů a přemýšlím, co poutě 
znamenaly pro naše předky a co znamená 
tato malá ochutnávka pro mne …..
Bratře DÍKY

 JIŘÍ KALÁB

Klapilova župa uctila 
Josefa kardinála Berana
V sobotu 21. dubna se zástupci naší župy 
vydali do Prahy, aby se poklonili památce 
člověka, kterého nezlomilo ani nacistické 
ani komunistické bezpráví. Bratr Kostelka 
(z jednoty Vyškov) s praporem Orla v exilu, 
kde první štítek symbolicky přidělal právě 
otec kardinál Beran. A čtyři zástupci z jed-
noty Drnovice u Vyškova v čele s br. staros-
tou Janem Handlem – poprvé v orelském 
kroji a s praporem. Naše skupinka nebyla 
početná, v tom obrovském davu lidí snad-
no přehlédnutelná, ale byli jsme u toho! 
Děkujeme touto cestou bratru Nováčkovi 
z jednoty Kuřim za bezpečnou dopravu 
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tam i zpět a za to, že jsme se mohli, díky 
jeho obětavosti, návratu Josefa kardinála 
Berana zpět do vlasti zúčastnit.

 Ing. MARIE KRÁLÍČKOVÁ,  
sekretář jednoty Drnovice u Vyškova

Mistrovství republiky 
starších žáků v kuželkách
Ve dnech 21.–22. dubna se na kuželně 
v ivančické orlovně konalo mistrovství 
České republiky starších žáků v kuželkách. 
V konkurenci 28 nejlepších chlapců z celé 
republiky prokázal nejjistější ruku David 
Holý z Českých Velenic před prostějovským 
Maxem Trunečkou a ostravským Davidem 
Starečkou. V nedělním sprintu se nejvíce 

dařilo Tomáši Kopáčkovi z Nové Bystřice, 
který ve finále zdolal Jana Lahutu z Bojko-
vic. 
Orelská kuželna funguje v současné po-
době od roku 2014, kdy proběhla rekon-
strukce budovy a úprava vnitřních prostor 
kuželny. Od té doby se zde konala řada 
významných kuželkářských turnajů. Víken-
dové mistrovství republiky je již pátá akce 
republikové úrovně, která na orelské kužel-
ně proběhla. Vzhledem k tomu, že ohlasy 
účastníků byly velmi kladné, věříme, že se 
podobné akce budou v Ivančicích konat 
i v budoucích letech. 

FRANTIŠEK ZEMEK a MARTIN BUBLÁK,  
KK Orel Ivančice

Návrat kardinála 
Berana a Orlové
V sobotu 21.4. letošního roku doprovodi-
li naši Orlové, a to nejenom oni, jednoho 
z největších Čechů 20. století na jeho po-
slední cestě, tedy uložení jeho ostatků v ka-
tedrále sv. Víta v Praze. Kardinál Beran zde 
tak došel svému poslednímu přání podle 
jeho poslední vůle – vrátit se zpět do své 
rodné země. 
Zemřel 17. 5. 1969 v Římě. A komunistic-
ký režim, který z něj měl asi opravdu velký 
strach mu zakázal jeho návrat do vlasti, ať 
již živému nebo mrtvému. Dostalo se mu 
tak velké pocty, jako málokomu – jeho 
ostatky byly uložené v katedrále sv. Petra 
v Římě, vedle papežů. 
K jeho návratu do vlasti a na cestě na mís-
to jeho posledního odpočinku jej tak přišla 
doprovodit široká veřejnost. Slavnostního 
průvodu jsme se mezi zástupci různých 
spolků, za doprovodu řeholnic a řehol-
níků, duchovních z baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie ve strahovském klášteře do 
Svatovítské katedrály, zúčastnili i my, Or-
lové. Stejně jako čestné stráže ve Svatoví-
tské katedrále. 
Tuto událost snad zaznamenal každý občan 
naší vlasti. V této souvislosti bychom si ur-
čitě mohli připomenout, že podobný osud 
jako kardinála Berana, postihlo v pováleč-
ném Československu hodně dalších našich 
spoluobčanů. Někteří byli stejně jako on 
„vystěhováni“ bez možnosti návratu, ně-
kteří byli donuceni odejít tlakem okolností, 
protože jejich další setrvání v Českosloven-
sku by bylo doslova bojem o život. 
A tak z poválečného Československa 
„utekli“ tisíce našich spoluobčanů. Může-
me si připomenout, že členové Českoslo-
venského Orla patřili mezi nejvíce stíhané 
osoby. Samozřejmě osud každého z nich 
je samostatným příběhem. Mezi nimi za 
dramatických okolností tak museli odejít  
i Ing. Arch. Vladimír Richter, jedna z vůd-
čích osobností Čs. Orla, doprovázený při 
jeho odchodu přítelem Prokopem Střel-
ským. Zde je potřeba připomenout i ne-
zištnou pomoc, kterou jim poskytl při útě-
ku z republiky lidový zpěvák a Orel, Jožka 
Severín. A to přesto, že i on sám zaplatil 
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za pomoc bližnímu svému pobytem v ko-
munistickém vězení. Dodnes dcera arch. 
Richtera, Mlada Rozsypalová, nezapomněla 
na jeho jméno a vzpomíná, jak její tatínek 
mu byl vděčný za jeho pomoc při odchodu 
z republiky. I to by bylo na samostatný pří-
běh. Ale stejně Mlada Rozsypalová říká, že 
si její tatínek velice vážil i Josefa kardinála 
Berana a jeho obrázek byl na čestném místě 
v kanceláři jejího tatínka. A jejich cesty se 
potkaly právě při cestě kardinála Berana na 
cestě za krajany v Americe. 
Při své cestě v 60. letech minulého století 
byl kardinál Beran v Chicagu slavnostně při-
vítán a přijat českými dalšími exulanty bez 
možnosti návratu do rodné země, tedy čle-
ny Čs. Orla v exilu. Orlové v zahraničí svo-
bodně žili svými orelskými ideami, a to ne-
jenom v Americe, ale třeba také v Austrálii. 
Přestože mnozí z nich byli v době nacismu 
pronásledováni a vězněni v koncentračních 
táborech, po únorovém převratu byli opět 
pronásledováni. A při návštěvě Orlů v Chi-
cagu se kardinál Beran setkal i s přáteli, se 
kterými strávil své věznění v koncentračním 
táboře za války. 
V Chicagu se tak mezi Orly setkávají opět 
vyhnanci ze země, ze které nikdy odejít 
nechtěli a kde chtěli žít, ale kde byli pro-
následováni, a to už našimi lidmi, nikoliv 
cizími okupanty, a to do té míry, že ve sna-
ze uchránit vlastní život a své rodiny museli 
odejít do emigrace.

 JARMILA NEŠPOROVÁ

Rozchodili jsme 
Vyškov podruhé
První máj se dá oslavit různými způso-
by. Atletický oddíl Orel Vyškov pořádal 
na tento svátek 2. ročník mezinárodní-
ho chodeckého závodu „Rozchodíme 
Vyškov“. Počasí chodcům přálo a slu-
níčko se na ně usmívalo. Tento ročník 
se nesl ve znamení osobních rekordů. 
V chůzi na 1 km se nejdřív vydalo 12 děti-
ček z kategorie minipřípravek, to je ročník 
2009 a mladší. Malá 5 letá Dominička se 
po výstřelu rozběhla toužící po vítězství, ale 
hned byla rozhodčími pozdržená a oprave-
ná. Ano, v chodeckém závodu se běžet ne-
smí. Je to jedna z podmínek, které se musí 
dodržovat. Malá Dominička si ponaučení 
vzala k srdíčku a pak se snažila napodo-

bit ostatní děti, které šly technicky dobře. 
Krásný pohled byl na Majušku Tomano-
vou, která s Metodějem Kraisem udávali 
tempo, měnili vedoucí pozice a chůzi na 
1 km dali v krásném čase pod 6 minut. 
Po nich šly na stejnou délku tratě 1 km 
kategorie přípravek. Zde už měli domá-
cí, malí chodci soupeře i se Slovenska 
a Brna. S přehledem zvítězila domácí 
Stelinka Tomanová před soupeřkou ze 
Slovenska Liliánou Holkovou a další do-
mácí Monikou Trojancovou. Stela si vy-
chodila osobní rekord i rekord závodu, 
který upravila na 5:29.0. Potěšily nové 
tvářičky Markétka Kučerová, Veroni-
ka Trnavská, které se s chůzí teprve se-
znamují, ale technicky je na ně radost 
pohledět. Protože je chůze baví, je vel-
ký předpoklad, že se budou zlepšovat. 
Další kategorie a to mladší žákyně se vy-
daly na 2 km trať. Zde dominovaly slo-
venské chodkyně a především Maruška 
Gazárková ukázala, že je to už zkušená 
závodnice a dobrou technikou se pro-
chodila k vítězství i k svému osobáku. 
 Starší žákyně se vydaly společně s do-
rostenkou na 3 km trať. Dorostenka Lea 
Hanulíková se ujala vedení už od startu. 
Z důvodu hlavního pořadatele jsem na 
holky neměla čas si s nimi dopředu pro-
mluvit a poradit na taktice. V koutku 
duše jsem doufala, že Lea si bude s Ter-
kou Račanskou pomáhat a tak si udělají 
pěkný čas. Nebylo to tak. Terka tentokrát 
na Leonku nestačila. Terka nezopakovala 
to, co předvedla před dvěma týdny v Brně 
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a Lea se musí těšit na další závod, aby pře-
konala náš sen – hranici 18 minut.
Na poslední 5 km trať se postavilo víc 
kategorií. Od staršího žáka Jardy Morav-
ce a jeho trenéra, loňského mistra ČR na 
50 km až po Tomáše Hlavenku z Moravské 
Slávie. Tomáš udělal i rekord závodu, který 
je 22:38.1. Pětku šla i slovenská juniorka 
Ema Hačundová, stejně jako veteráni, mezi 
kterými nechyběl skvělý bývalý olympionik 
Jan Záhončík. Co jméno, to osobní rekord. 
Také trenér chodkyně Hačundové neskrýval 
velkou radost s pokřikem, „my budeme Vy-
škov milovat“.
Ano, rekordů padlo hodně. Jen ten, o kte-
rém jsem snila já, nepadnul. Že přijde více 
závodníků, chodců. Tak snad napotřetí. 

 ANNA MÁLKOVÁ 

Členka Orla Silůvky, 
Linda Záděrová  
získala titul na MČR 
staršího žactva  
v Ústí nad Labem
Šampionát se konal netradičně v hokejové 
hale 5.- 6. 5. 2018 v Ústí nad Labem. Hrálo 
se na 16 stolech. Dominovala hráčka Mo-

ravské Slavie Brno, která získala titul mist-
ryně ČR v singlu, ve smíšené čtyřhře s Ma-
tějem Stachem z pražské Kotlářky a třetí 
místo v deblu se spoluhráčkou Andreou 
Hnojskou z Klatov. Linda se přesouvá na ev-
ropskou scénu, kde se zúčastní mezinárod-
ních turnajů ve Španělsku a Polsku. Potom 
následuje příprava na evropský šampionát 
MEJ v Rumunsku ve městě Kluž, kde bude 
bojovat o medaile.

LUBOŠ ZÁDĚRA

Orelské kolečko 
v Českém Krumlově
Orelská jednota Český Krumlov pod zá-
štitou Jirsíkovy župy pořádala v úterý 
8.5.2018 veřejné závody horských kol 
„Orelské kolečko“ pro děti a mládež 
v Novém Spolí u Českého Krumlova. Mla-
dí závodníci byli rozděleni podle věku do 
dvanácti kategorií, aby poté absolvovali 
příslušně dlouhou trať v převážně travna-
tém terénu. 
Závodilo se od nejmenších předškoláků 
(nejmladší dva dokonce jeli jen na odrá-
žedlech) až po juniory. Pro rodiče a další 
adrenalinuchtivé dospělé fanoušky byly 
vypsány i dvě „dospělácké“ kategorie 
a velkému zájmu se těšil také závěrečný 
štafetový závod, ve kterém startovaly děti 
se svými rodiči.
Všichni závodníci obdrželi medaile a diplo-
my a vítězové „na bedně“ ve všech katego-
riích navíc i poháry a věcné ceny. 
Pořadatelům nakonec přálo i počasí, když 
pořádná bouřka, která hrozila celé odpole-
dne, přišla až večer zhruba dvě hodiny po 
skončení závodů. 
Akce se pořádala za finanční podpory 
Města Český Krumlov ve spolupráci s fir-
mou HM SPORT plus manželů Modlitbo-
vých a KDU-ČSL zdarma zapůjčila velkou 
dětskou atrakci - nafukovací skákací hrad. 
Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na úspěšném průběhu sportovního odpole-
dne patří velké poděkování.
 PETR MIKEŠ
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OREL, jednota  
Starý Jičín-Vlčnov 

V sobotu 12. května se v 8.00 hodin 
před kostel sv. Václava ve Starém Jičíně 
sjeli cyklisté všech věkových skupin, od 
rodičů po předškoláky, aby se vydali na 
cyklopouť rodin, která měla svůj cíl na 
Svatém Hostýně. Účastníkům této tra-
diční akce, kterou pořádají místní orlové, 
požehnal duchovní rádce zdejšího Orla 
a místní farář P. Petr Dokládal. Poté se za 
nejistě vyhlížejícího počasí vydali poutní-
ci na cestu směr Sv. Hostýn. Brzy se ale 
ukázalo sluníčko, které nás doprovázelo 
po celý Boží den. Po cestě s mnoha za-
stávkami jsme dorazili na ono posvátné 
místo, na které před 70ti lety začali Or-
lové navzdor režimu putovat s každoroč-
ní pravidelností. Po malém odpočinku 
a ubytování většiny z více než 50 pout-
níků, jsme se těšili na mši svatou v bazi-
lice, kterou pro nás sloužil P. Petr Dujka, 
člen duchovní rady Orla ČR. Poté jsme 
se všichni setkali u společného táborá-
ku s opékáním špekáčků od Váhaly a po 
náročném, ale požehnaném dni jsme se 
někteří rozjeli do svých domovů, jiní se 
chystali k noclehu v jednom z poutních 
domů. V této akci nás podpořila také 

župa Bauerova. Letošní počasí i celá cy-
klopouť prostě byly vymodlené. Děku-
jeme 

PAVEL VAHALÍK, 
starosta jednoty Starý Jičín-Vlčnov

Orlové putovali ke  
sv. Janu Nepomuckému 
Orelská župa Svatováclavská na 15. května 
2018 svolala členy a příznivce naší orga-
nizace k účasti na každoroční Svatojánské 
pouti a slavnostech Navalis do Prahy. Orel-
skou poutnickou skupinu tvořilo 25 orlů, 
část z nich byla v historických stejnokro-
jích a s prapory. Čtyři členové nesli nosítka 
s atributem sv. Jana Nepomuckého - biret 
a knihu. Mnoho orlů bylo opět mezi věří-
cím lidem v katedrále i procesí. 
Mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého 
sloužil ve Svatovítské katedrále olomouc-
ký arcibiskup a hlavní duchovní rádce Orla 
Mons. Jan Graubner. Letošní pouť měla 
pro Orla zvláštní význam, neboť v závěru 
mše sv. pražský arcibiskup Dominik kar-
dinál Duka požehnal nový prapor Orelské 
jednoty Kolín. Otec kardinál vlídnými slovy 
vyhověl naší prosbě pronesené ve velechrá-
mu. Před benedikcí zavěsil pamětní stuhu 
s věnováním a datem žehnání. Starosta 
kolínské jednoty br. Petr Olmr a dva členo-

vé jako stráž praporu poděkovali otci kar-
dinálovi, ukázali prapor shromážděnému 
lidu a odešli ke sloupu v přesbytáři, kde po 
celou bohoslužbu drželi stráž. 
Přijali jsme požehnání a vykročili po sva-
tojánské mši svaté v procesí nádvořími 
Pražského hradu na Malou Stranu a Kar-
lův most, kde jsme spolu s biskupy, kně-
žími, řeholníky, zástupci spolků a věřícím 
lidem zpěvem a modlitbou uctili sv. Jana, 
hlavního patrona české země. Své prapory 
jsme sklonili před křižovnickým kostelem 
sv. Františka, abychom v tichosti přijali 
závěrečné poutní požehnání ostatkem 
sv. Jana. Následovaly slavnosti Navalis 
s hudebním a dalším kulturním progra-
mem na Vltavě, jichž jsme se rovněž  
zúčastnili. 
Shromáždili jsme celkem 7 orelských pra-
porů, což je zatím nejvíce za dobu, kdy se 
spolkově pouti účastníme. Vedle jmenova-
ného kolínského praporu nesl br. Petr Šáro-
vec (Orel jednota Kolín) nedávno objevený 
krásný historický prapor žactva Jednoty 
Čs. Orla v Předhradí u Kolína. Velice nás 
posílili moravští orlové pod vedením br. 
Josefa Častulíka s pěti prapory, mezi nimi 
nad Hradčanami zavlály prapory župy Ve-
lehradské, jednoty Vizovice nebo Morav-
ského Písku. 
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Svatý Jan Nepomucký buď veleben a osla-
vován věrnými Čechy! Orelským poutní-
kům patří dík za obětavou a aktivní účast 
na pouti! Zdař Bůh!

PhDR. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
starosta župy Svatováclavské 

Povedený atletický 
trojboj
Orlíci mají rádi svátky. To proto, že se 
mohou sejít a společně soutěžit ve spor-
tu, který trénují. Tentokrát se v úterý 
8. května sešli na sportovním orelském 
areálu, kde Orel Vyškov pořádal Atletic-
ký trojboj pro děti do 15 let. Nejmladší 
byla dvouletá Johanka Grec. Trojboje se 
zúčastnilo 118 (loni 61) dětí, převážně 
z domácího Orla Vyškov, ale podpořit 
a zasoutěžit si přišli i malí atleti z ASK 
Blansko, JAC Brno a AK Blansko Dvorská. 
Krásné májové dny dávají velké naděje na 
krásné atletické výkony. Opravdu se bylo 
na co dívat. A když nějaký ten osobáček 
padl, děti, jejich trenéři i rodiče neskrývali 
svoje emoce. 
Ano, radost, úsměvy a pochvaly válcova-
ly dobrou pohodu, která tam panovala 
První disciplína 60 m překážek. Viděli 
jsme závodníky rychlé a s dobrou techni-
kou, ale i ty, kterým se to nepovedlo dle 
představ, nebo běželi překážky poprvé.  
O Maximovi Fedkiv a Honzíkovi Do-

nnebergrovi víme, že mají parádní 
skoky, ale že se povede Ivetce Trojan-
cové a Stelince Tomanové o hodně vy-
lepšit osobák, to netušily ani ony samy. 
Poslední disciplínou byl běh na 60 m. 
Atleti si nechtěli nic mezi sebou daro-
vat. Vyhrávali ti rychlejší, nebo ti, co měli 
více štěstí. Ale tak to ve sportu chodí. 
Při atletickém trojboji, kde děti běhaly, 
skákaly i překonávaly překážky nakonec 
všechny zářily radostí. Odměnou jim byly 
medaile, diplomy a pamlsek. A nám orga-
nizátorům byly odměnou úsměvy šťastných 
dětí, které se hýbou a nevysedávají doma 
nad hrou v počítači.

ANNA MÁLKOVÁ

Děkujeme maminkám
V neděli 13. 5. se v Kuřimi konal již osmý 
ročník akce Děkujeme maminkám. U příle-
žitosti svátku matek kuřimští orli a skauti 
vytváří celodenní program, na který jsou 
zváni samozřejmě i tatínci i děti. Začíná se 

mší svatou a pokračujeme kulturním pro-
gramem. Vystoupili skupina Tom Sawyer 
Band a Cimbálová muzika Kyničan a muž-
ský pěvecký sbor. Pro děti byly připraveny 
hry a soutěže. Skauti si nachystali různá 
stanoviště, jako poznávání rostlin, překáž-
kovou dráhu, test paměti, poznávání savců 
podle srsti a ptáků podle peříček, a tak si 
mohly (nejen) maminky s dětmi užít pěk-
né odpoledne. Celý den neúnavně svítilo 
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sluníčko, a tak bylo na místě se občerstvit 
kofolou nebo rodiče pivkem a klobáskou. 
Odpoledne jsme na orelském hřišti přiví-
tali i starostu Orla ČR Stanislava Juránka 
s manželkou.
Doufáme, že si maminky užily svůj den, 
přejeme jim vše nejlepší a děkujeme!

PETR MACEK, orel a skaut

Úspěchy dobříšského 
aerobiku
V Orlu Dobříš jsme zahájili v letošním roce 
již 14. závodní sezónu v různých disciplí-
nách závodního aerobiku. Za těch několik 
let jsme dokázali v našich tělocvičnách vy-
chovat nemálo závodnic, které doprovázel 
aerobik životem mnoho let a stal se pro ně 
doslova srdcovou záležitostí. „Jsem velmi 
ráda, že holky u aerobiku zůstávají a deno-
denně chodí na tréninky s chutí a radostí. 
To je pro nás trenéry ta největší pocta a ten 
největší „hnací motor“, říká s vděčností 
Klára Jandová, vedoucí trenérka. 
I v tomto roce jsme se závodními týmy 
projeli nemalou část České republiky. 
Naši jednotu reprezentovalo celkem pět 
závodních fitness týmů, dva Zumba týmy, 
sportovní dvojice a jedna jednotlivkyně 
soutěžící ve sportovním aerobiku. Během 
jarní sezony jsme se vydali celkem na tři-
náct víkendových závodů. Během závodů 

dokázaly týmy vybojovat nespočet medailí 
a krásných umístění. Každým závodem 
jsme vždy zkušenější a samy závodnice si 
sestavu více užívají. Ty nejmenší závodnice 
v letošním roce, fitnessky a mini step, se 
vydaly na své první velké závody a odnesly 
si z nich především velké zážitky a motivaci 
do dalšího trénování. Během jarní části se-
zóny jsme dokázali vybojovat celkově přes 
dvacet medailí. 
Po jarní závodní sezóně čeká týmy zaslou-
žený odpočinek a společně se začneme 
připravovat na podzimní část na tradičním 
srpnovém soustředění, konaném ve Štěd-
roníně, kde nejen makáme na nové for-
mě, ale hlavně si užíváme spoustu zábavy 
a společných prima dní.

KLÁRA JANDOVÁ

Čtvrtá etapa poutě  
do Santiaga  
de Compostella
Na začátku července 2017 se poutníci 
z jednoty Uherské Hradiště vydali na další 
etapu poutě do Santiaga de Composte-
lla, kterou jsme započali v květnu 2015. 
Měli jsme v plánu pokračovat tam, kde 
jsme loni etapu zakončili, tedy v Českém 
Krumlově. V tomto krásném městě jsme se 
všichni poutníci setkali a vyrazili společně 
na 8 denní putování s cílem přiblížit se co 

nejblíže Santiagu de Compostella. Na cestu 
se vydalo deset dospělých a dvě děti.
Letošní etapa měla pro nás velké kouzlo 
v tom, že jsme se napojili na svatojakub-
skou cestu, značenou přes Český Krumlov, 
Pasov, Tyrolsko a Bavorsko. Ještě než jsme 
překročili území našeho státu, museli jsme 
přenocovat u Lipna v penzionu U Přívozu. 
Všichni jsme se těšili na ten okamžik, kdy 
poprvé překročíme hranice našeho státu 
a vydáme se dál po značené svatojakub-
ské cestě. Proto jsme si při loučení s Čes-
kou republikou všichni zazpívali českou 
hymnu a vydali se směrem do Rakouska. 
Zde nás velmi ohromila četná hospodář-
ství, která byla pokaždé vzorně upravená. 
V každé vesničce byly vždy otevřené kos-
tely, bez jakéhokoliv strachu před vandaly. 
První dvě noci za hranicemi jsme strávili 
u Dunaje v městečku Engelhartszell, kde 
jsme mimo pouti obdivovali také zdejší 
krásné prostředí. Zde také část poutníků 
navštívilo ranní bohoslužbu, abychom si 
připomenuli svaté věrozvěsty Cyrila a Me-
toděje. Třetí a čtvrtou noc jsme strávili 
v překrásném Schärdingu v tamním inter-
nátě, kde obdivovali naše nadšení a také 
nám zde místní kuchařky připravovaly 
výbornou stravu. Přes Rakousko jsme se 
dostali až do Německa, kde jsme poprvé 
uviděli onu poutnickou mušli… najednou 
ta cesta nabrala jiný rozměr a my jsme 
poprvé měli pocit, že jdeme správnou 
cestou... V první vesničce v Německu nás 
zastavila policie. A začala se nás vyptávat 
odkud jsme a co tam děláme. Měli po-
cit, že jsme migranti. Dalších podobných 
zkušeností jsme zažili i s obyvateli Němec-
ka. V těchto krajích jsme v dálce uviděli 
Alpy. V Německu na rozdíl od Rakouska 
už nebyly otevřené kostely, ale nechávali 
nám u kostela alespoň razítka, abychom si 
mohli dát razítko do kredenciálu. Během 
cesty jsme potkali mnoho ochotných lidí, 
kteří se nám chtěli poradit i pomoci. Na 
naší pouti nechyběla modlitba, prohlídka 
kostelů a razítka v našich kredenciálech. 
V Německu nás zasáhly vysoké teploty, 
kdy ve stínu bylo i 36 stupňů Celsia, což 
nám cestu značně ztěžovalo. V Německu 
jsme přespávali v lázeňském městečku 
Bad Griesbach im Rottal, kde jsme si za 
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odměnu na konci naší pouti dopřáli ter-
mální bazény, abychom alespoň částečně 
tělo zregenerovali na cestu domů. Cestu 
jsme zakončili v Altöttingu. Za Osm dnů 
jsme ušli cca 200km. A proto jsme se ne-
obešli bez puchýřů, bolavých noh i zad, 
ale i přesto můžeme říci, že se už těšíme 
na další etapu, která proběhne příští rok 
na přelomu dubna a května, kdy bychom 
chtěli dojít k hranicím se Švýcarskem.
Za poutníky

PETR PAVLACKÝ s dcerou MICHAELOU
Jednota Orla Uherské Hradiště

Petr Halas a Anička 
Málková na HMČRV 
v Praze
Halová sezóna 2018 je skoro za námi. Petr 
Halas a Anička Málková se vypravili do Pra-
hy na Halové Mistrovství České republiky 
veteránů, aby reprezentovali vyškovské 
orly, ale i orly z celé republiky a veterány 
z Moravy. To proto, že tam převažovali at-
leti z Prahy a Čech a moravských bylo po-
skromnu. Původně nás vyškovských taky 
mělo jet víc, ale chřipkové onemocnění 
ještě není zažehnáno a tak Daniele Pevné, 

Ivaně Škařoupkové, nebo Petrovi Taušovi 
bylo líto, že nejeli.
Cesta po dálnici Vyškov – Praha byla bez-
problémová a dojeli jsme včas. Já na halu 
v Praze Stromovce nedám dopustit, mám 

tu odchozeno a odběháno několik startů, 
ale pro Petra Halase to byla premiéra. Už při 
vchodu do haly jsem uviděla jeho rozesmá-
tou tvář, tak moc se těšil, že si zde zaběhá. 
Při prezenci potvrdil tři starty v běhu 
na 3000 m, 800 m a 1500 m a já chů-
zi  na 3000 m a běh na 1500 m. 
Utábořili jsme se při cílové rovince, aby-
chom měli dobrý výhled na ostatní doběhy. 
A bylo se na co dívat. Na republice mohou 
startovat sportovci od 35 let až do neko-
nečna. Spousta z těchto sportovců už ne-
chodí na závody pro vavříny, ale pro spor-
tovní zážitek a setkání s kamarády. Měla 
jsem možnost poznat 80 letého tyčkaře, 
který začínal v mládí skákat o tyči, kterou 
si sám vyrobil z břízy (mimochodem teď 
v Praze skočil 2 m), nebo 70 letého běžce, 
který povzbuzoval každého závodníka jmé-
nem, tak dobře se s každým znal.
Na tabuli už svítily disciplíny, jak jdou za se-
bou a chůze na 3000 m byla mezi prvními. 
A tak jsem se rozcvičená postavila na start. 
Šlo se mi dobře. Poprvé v závodě jsem do-
stala dva žluté terčíky za kontakt. Nevyved-
lo mě to z rytmu. Musela jsem se snažit 
zajít dobrý čas. Povedlo se! Čas 17:53.07 
min. po přepočtu znamenal zisk stříbrné 
medaile a titul halové veteránské vícemis-
trině ČR v chůzi na 3 km.
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Petr Halas kromě rozcvičení do sebe cpal 
dobrůtky, které si zakoupil u našeho tre-
néra Petra Tauše (doporučujeme v ob-
chůdku Fitnes), aby měl pocit, že bude 
mít energii na rozdávání. Běžel pěkně, 
držel se ve skupince se dvěma soupeři, 
kde Petr měl nakonec nejvíc sil do cíle. 
Čas 11:12.05 min ho po přepočtu posu-
nul na 6. místo. Tak to pokračovalo dál. 
Chvíli odpočinek, další rozcvičení, další 
Taušův dopink a start na 800 m. To už 
běžel Petr v tretrách a bylo to znát. Lehčí 
krok, víc dřiny a výsledek? Péťa mi uka-
zoval stopky, čas 2:27, 15 min, že jeho 
dcera Anička (jedna z našich nejlepších 
běžkyň ve starších žákyních) ještě na 
něho nemá. Nakonec jsme si dali běh na 
1500 m oba. První jsem běžela já. V ba-
ťohu jsem už schovávala medaili, tak 
jsem to chtěla pojmout jako vyklusání. 
Jenomže závod je závod, pustila jsem se 
za ostatními jako o duši a to jsem neměla 
dělat. První tři kola ze sedmi se běžely 
krásně, pak mi nohy ztuhly a se zbytkem 
jsem se protrápila. Čas 7:11.94. Čtvrté 
místo, bramborová medaile po přepočtu 
taky dobrá. To Petr se netrápil. Dobrůtky 
od Tauše ještě pořád dodávaly energii 
a tak i potřetí měl Péťa z tohoto běhu 
dobrý pocit a pěkný čas 5:13.54, po pře-
počtu 9. místo.
Po svých odchozených a odběhaných disci-
plínách jsme si dali něco normálního. Petr 
bramborový salát a řízek a já oblíbený kefír. 
S novými kamarády si slíbili brzké shledání 
na dalším startu a vyrazili směr Vyškov. Ur-
čitě tento výlet do Prahy na HMČRV stál za 
to. ATLETIKA je láska na celý život!

 ANIČKA MÁLKOVÁ

Blahopřejeme…
Určitě se každý z vás alespoň někdy po-
zastaví nad poutavým titulkem v novinách, 
na internetu nebo v televizi, že vědci přišli 
na způsob, jak si zaručit dlouhověkost, že 
rozluštili klíč věčného mládí. Ano, většina 
z nás asi hledá univerzální radu na spoko-
jený dlouhý život, ale nakonec je ta rada 
velice prostá, každý dlouhověký člověk vám 
ji řekne a my mu stejně nevěříme.
Chtěli bychom vám proto představit člově-
ka, jubilanta a osobu, která svá vyprávění 

o tom, jak žil, skromně zakončuje slovy, 
že všechno zlé ho naučilo dívat se na ži-
vot s optimismem a ten jediný ho vždy 
zachránil.
Drazí přátelé, jedná se o váženého člena 
naší lukavské orelské jednoty, pana Leo-
polda Paďoura nejstaršího. Člověka, který 
svým osobitým humorem, vlídností a bás-
nickým umem rozzáří každé setkání.
Malý Leopold se narodil 28. prosince 1927 
jako prostřední ze tří dětí do rodiny s hos-
podářstvím. Obecnou školu navštěvoval 
v rodné vesnici Lukavici. Po ukončení zá-
kladní školy nastoupil do učení v Ústí nad 
Orlicí obor zemědělské práce. Konec války 
ho tedy zastihl na prahu dospělosti.
Jednota Orla byla v Lukavici založena 
v roce 1924 jakýmsi panem Matyášem, 
není tedy divu, že se mladý Polda v Orlu 
angažoval již ve svých raných letech, tím 
spíš, když byl pan Matyáš jeho strýcem. 
Orelskou náplní nebyla pouze tělovýcho-
va, ale pořádala se také divadelní před-
stavení, besídky, recitovaly básně. Bohu-
žel začátkem II. světové války se situace 
změnila a i Orlové v Lukavici se museli 
stáhnout do ústraní. Ale jak sám pan Pa-
ďour často vzpomíná, orelské myšlenky, 
soudržnost, kamarádství a hlavně sdílení 
stejných postojů vůči Němcům, však drže-
ly lukavské Orly pohromadě. Po skončení 
války, kdy všichni hleděli s nadějí k novým 
zítřkům, přišlo další rozčarování, kdy měl 
být Orel nahrazen Svazem mládeže. Před 
úplným ukončením činnosti se ještě luka-
vákům podařilo v čele s panem Paďou-
rem účastnit v roce 1947 sjezdu mládeže 
v Praze.
Pan Paďour se po ukončení školy mu-
sel vzdát lákavé myšlenky na emigraci 
a zůstal na rodném statku, aby pomohl 
s hospodařením nemocnému otci, který 
se vrátil z fronty s podlomeným zdravím. 
V roce 1948 se nad ním pro jeho kritické 
myšlení vůči socialistickému zřízení začala 
stahovat mračna. Dostával se do konflik-
tů s ostatními lidmi z vesnice, hospodaře-
ní mu bylo ztěžováno neustálými útoky 
a nepřiměřenými nároky na odváděné do-
dávky. Díky neúměrnému zvyšování daní 
byl posléze donucen vstoupit do JZD. Ani 
zde jeho životní cesta zpestřená socialis-

tickou filosofií, nebyla jednodušší. Vnímán 
jako nekalý živel, kterého nebude škoda, 
se k němu také přistupovalo. Podřadná 
práce, podřadné stroje a o podřadném 
jednání ani nemluvě, ani když ho po těž-
ké práci zradilo zdraví a zůstal upoután 
na lůžko, nikdo s ním neměl slitování 
a jeho stav byl spíše kýženým výsledkem. 
I přes veškerá úskalí, se díky lásce k životu 
a zemi znovu postavil na nohy a po roce 
1989 se vrátil zpět k soukromému hos-
podaření.
Pan Leopold se také stihl oženit. Se svojí že-
nou Boženou vychoval 2 syny a za zmínku 
určitě stojí, že je již pyšným pradědečkem.
V roce 1994 byla v Lukavici obnovena čin-
nost Orelské jednoty. Leopold Paďour se ak-
tivně zapojil do dění, účastní se kulturních 
akcí Orla a seniorských setkání. Díky svému 
recitačnímu nadání a zálibě v psaní poezie 
se 20 let účastnil recitační soutěže Svato-
václavská réva v Lubině. V loňském roce byl 
na Hostýně oceněn za celoživotní práci pro 
Jednotu Orla.
Závěrem bychom tedy za nás všechny chtěli 
popřát Vám, pane Paďoure, k těm krásným 
90. narozeninám, aby Vás humor neopou-
štěl, zdraví se drželo jako klíště a na svoji 
jednotu jste nezanevřel. 

Orel jednota Lukavice 



Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2018

•   postřehy z cest cyklopoutníků z Maďarska
•  prázdniny patří FICEP hrám i FICEP kempu“ 
•  pouť na Sv. Hostýn 1948–2018

… a další zajímavé čtení
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