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Vzpomínka na Hostýn 1948  11

„Sám za sebe musím poděkovat za dar života, že jsem se dožil devadesáti let a mohl 
po sedmdesáti letech navštívit naši orelskou pouť k Panně Marii bez problémů, které 
jsme tenkrát zažívali.“ Píše Josef Černý ze Silůvek. 
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Antonín Panenka na fotbalových dovednostech slavil 70 let  8–10

Na fotbalové dovednosti se do finále sjelo 72 fotbalistů. Záštitu nad fotbalo-
vými dovednostmi převzal opět Antonín Panenka, který v letošním roce slaví 
70. narozeniny. Využili jsme jeho přítomnosti na hřišti ke gratulaci a předali mu 
originální dort. 

Radujte se a jásejte,
tak nazval papež František svou novou 
knihu, v níž vyzývá všechny ke svatosti. 
Máme úžasný cíl a to je důvod k rados-
ti. Svatost je pro všechny a dokonce k ní 
můžeme jít společně. Díky křtu patří-
me k církvi. Nejsme tuláci či samotáři. 
Máme domov a velkou rodinu. Víme, 
kdo jsme: Boží děti.
V církvi jsou sice hříšníci, ale ona je sva-
tá. Svatost je nejkrásnější tváří církve. 
V církvi najdeme všechno, co potře-
bujeme k růstu ve svatosti. Jde o to, 
aby každý poznal svou cestu a vydal 
ze sebe to nejlepší, co do něho Bůh 
vložil, aby poznal to Ježíšovo posel-
ství, které Bůh touží říct světu jeho ži-
votem. Neměj strach ze svatosti, říká 
papež. Staneš se člověkem, jakého si 
Otec představoval, když tě stvořil. Zů-
staneš věrný sám sobě. Neměj strach 
zamířit výš, nechat se Bohem milovat,  
být osvobozen.
Nabídky konzumu (stále dokonalej-
ší technika, zábava a cestování) nám 
nenechávají prostor, abychom moh-
li slyšet Boha. Honička za zábavou 
a volným časem oslabuje naše poslá-
ní. Pak slábne ochota a velkodušná 
služba. Hledejme chvíle ztišení a na-
slouchejme hlasu Boha ve svém srdci. 
Hledejme častěji dobro druhých. Bu-
deme blíž velkému cíli, poroste v nás 
duch svatosti a krásnější bude i naše  
orelská rodina.

+ JAN GRAUBNER
duchovní rádce Orla
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Netradiční závody v Tvarožné  26–27

Sport nemusí být pouze fyzickou záležitostí. Soutěžit lze například i v jízdě 
RC modelů a nemusí to být ani záležitost čistě chlapecká. Orel se snaží svoji 
nabídku pro členy stále rozšiřovat a po prvním zkušebním ročníku letos zařadil 
tyto závody již „naostro“ mezi ústřední akce.

NÉKDE NAD SVATÝM HOSTÝNEM se 
nese orelský pochod „Vzhůru orle slo-
vanský“. Zpívají ho zástupy orlů z roku 
1948. Nejsou na hřbitově, jsou s námi. 
Máme dokonce stejné prapory. Odváž-
ně je někdo schoval 
před komunisty a hlí-
dal. Dnes znovu vla-
jí. Noví praporečníci 
je zdvihli nad hlavu, 
noví poutníci jdou 
poděkovat Královně 
orlů za zázrak.
70 let ještě někdo pamatuje. Přesto prá-
vě teď je čas vydat se na novou pouť. Lé-
táme do vesmíru, stoupli jsme na Měsíc, 
letadla, vlaky, auta nebo autobusy nás 
dopraví kamkoliv. Rychle a hned. Šetří-
me čas. Někdy pro nudu, někdy pro za-
hálku, někdy pro práci a jen někdy pro 
hledání správné cesty.
Zkusme si sestavit NÁVOD od těch, kteří 
jdou a hledají:
NEODKLÁDEJ POUŤ NA ZÍTRA.
Včera už bylo a zítra nikdy nebude. Vyjdi 
teď hned.
NECHOĎ DO OBCHODU kde podle rekla-
my mají všechno.
Stačí mušle, abys zaslechl svůj sen. Stačí 
sandály, abys pocítil zem, stačí šaty, které 
rychle oschnou a hůl nebo dvě na zdolá-
vání překážek.
NEBOJ SE ZASTAVIT, aby duše doběhla 
tvoje nohy.
NEBOJ SE SLZ. Slza za slzou rozbije i nej-
tvrdší kámen kolem srdce.
JDI. KROK ZA KROKEM. Dávej nohu před 
nohu. Jinak zakopneš a nameleš si.
JSI OREL. MÁŠ KŘÍDLA. Křídla svoje i kří-
dla anděla, který tě doprovází.
A HLAVNĚ: Bůh - otec na tebe čeká s ote-
vřenou náručí.
Stojí za to HLEDAT.

STANISLAV JURÁNEK, poutník
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FICEP kemp letos v Rumunsku   18–19

Bylo nebylo… 13 mladých dobrodruhů se setkalo uprostřed léta v moravské 
metropoli s chutí vyrazit vstříc těm nejlepším letním zážitkům, tedy táboro-
vým. A protože léty ověřená značka funguje nejlépe, na letošní 43. ročník 
tábora FICEP leckdo z přítomných nejel poprvé, což vzájemné stmelení velice  
ulehčilo.

Letos na kola do Maďarska jela skupina šedesáti tří cyklistů  22–25

Cílem letošního putování bylo lázeňské městečko Harkány poblíž chorvat-
ských hranic. O naše putování je čím dál větší zájem. V roce 2012 jsme 
poprvé vyjeli na Ukrajinu ve dvaadvaceti. A kolik nás pojede příští rok  
do Polska?
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Cantate v Luhačovicích 
vychovalo již celou generaci

Mottem bylo: „Svatý Václave, nedej zahy-
nouti nám ni budoucím. Tam, kde chvála 
nepřestává…věčného Boha.“
Celá akce začala krásnou mší svatou 
v chrámu Sv. Rodiny, kterou celebroval  
P. František Král. Libozvučnými zpěvy do-
provázela schola Cvrčci ze Starého Jičína.
Program vlastní přehlídky na kolonádě za-
hájila dechová hudba Nivničanka. Moderá-
toři Nelly Olbertová a Viktor Kovařík se ujali 
svých funkcí a přivítali všechny hosty. Poté 

již jeden za druhým vystupovaly jednotlivé 
soubory. Cvrčci ze Starého Jičína, Scholička 
ze Starého Města, Slavičínské cérky, Chrá-
mový sbor při kostele Nanebevzetí Panny 
Marie z Kobeřic, Schola z Křenovic, Hiacyn-
tus – chrámový sbor při kostele sw. Jacka 
město Rydultowy – Radosz z Polska, SPS 
Florián Domanín, Schola Římskokatolické 
farnosti Slavičín a Podolský chrámový sbor. 
Všechny soubory krásně zazpívaly a hladily 
svým zpěvem po duši všechny diváky.

Počasí bylo letos letní, kdo však nechtěl 
být na přímém sluníčku, mohl se přesu-
nout do kolonády nebo pod stromy. Pro 
lázeňské hosty bývá naše přehlídka víta-
ným zpestřením a pro Orel určitě dobrou 
propagací. 
Poděkování za krásnou první červnovou 
sobotu a pečlivě připravenou organizaci 
patří všem, kdo k němu přispěli, ale zejmé-
na ses. Marii Habartíkové a jejímu týmu 
spolupracovníků. Poděkování patří ústředí 
Orla i Zlínskému kraji za finanční výpomoc.
Jsme rádi, že orelská tradice je zachová-
na, že máme novou generaci, která má 
o duchovní hudbu zájem a těšíme se na 
ročník další.
 ZDEŇKA DŘÍNKOVÁ, foto: RADEK HŮRKA

V sobotu 2. června 2018 se v Luhačovicích na Lázeňském ná-
městí uskutečnil již 28. ročník mezinárodní přehlídky duchov-
ních písní Cantate, kterou organizuje Orel ČR a župa Velehrad-
ská. Za tu dobu nám vyrostla celá generace a ti, kteří začínali 
jako malí zpěváčci, přijeli letos už se svými svěřenci.
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Boleradice přivítaly  
mladé divadelníky

Roli odborného lektora přijal osvědče-
ný Jurka Háder, absolvent JAMU a člen 
Divadelního spolku bratří Mrštíků Bo-
leradice. Jeho úkolem bylo ve skupině 
starších dětí objevovat právě kouzlo 
improvizace. Druhou skupinu mladších 
dětí si vzaly do „parády“ dvě velice ši-
kovné lektorky Karolína Mezuláníková 
a Kateřina Pluhaříková. Podařilo se jim 
během jednoho dne nazkoušet s dětmi 

V neděli 17. 6. se zavřely brány brněnské-
ho výstaviště a po třech týdnech skončil 
Festival RE:PUBLIKA. Zahájen byl v sobotu  
26. 5., tedy přesně 90 let od otevření brněn-
ského výstaviště a výstavy soudobé kultury 
v Československu. Navštívily jej desetitisíce 
lidí z Brna, Česka i zahraničí, aby oslavili  
100. výročí založení Československé republi-
ky. Největším lákadlem festivalu byla Slovan-
ská epopej Alfonse Muchy. Oblíbeným mís-
tem setkávání byla gigantická socha TGM od 
Maxima Velčovského. Re:lax zónu navštívila 
řada vzácných hostů a denně stovky spor-
tovních fanoušků. Aby ne – jedno ze stano-
višť zajišťoval společně Orel a Sokol. Orelské 
stanoviště ožilo dvěma sportovními disci-
plínami, které si mohli návštěvníci vyzkou-
šet. Jednalo se o stolní tenis a stolní hokej 
– šprtec. Obě sportoviště zajistila bohunická 
orelská jednota. Stolní hokejisté jsou pro 
bohunickou orlovnu nejúspěšnějším oddí-
lem a to především po vítězství ve světovém 
poháru z ruského Petrohradu v roce 2012 
a následnou obhajobou o dva roky později. 
V rámci oslav 25 let od založení oddílu stol-
ního hokeje a též 780 let od první písemné 
zmínky o obci Bohunice uspořádali loni tří-
denní program zaměřený na stolní hokeje 
CZECH OPEN 2017. Jak již název napovídá, 
nejednalo se o místní turnájek v uzavřené 
společnosti, ale pozvánky obdrželi i zahra-

několik velice vtipných a herecky poda-
řených etud.
V sobotu měli všichni účastníci možnost 
v rámci Divadelní dílny shlédnout krás-
né představení „Strašidlo cantervillské“, 
které nám přijeli zahrát herci z Blažovic. 
Diváci, kteří zaplnili téměř celé divadlo, 
je odměnili velkým potleskem. 
V neděli děti již tradičně předvedly 
všechno to, co se v průběhu dílny na-
učily a nazkoušely. Na výsledek práce 
našich lektorů a snažení mladých her-
ců se přišlo podívat několik desítek fa-
noušků našich mladých herců, kterým 
se představení moc líbilo. Doufáme, že 
se dětem u nás líbilo a že měly možnost 
poznat nové kamarády, užily si legraci 
a ještě se něčemu zajímavému naučily. 
Zároveň bych tímto chtěla poděkovat 
všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomo-
hl s přípravou i realizaci akce. Především 
však členům jednoty Orla a Divadelního 
spolku Boleradice.
 Děkujeme a těšíme se na další ročník.
  POŘADATELÉ

V pátek 20. dubna si v boleradickém divadle dalo dostave-
níčko na 2 tucty mladých herců z Blažovic, Telnice a Bolera-
dic. Při dalším ročníku akce, nazvané „Divadelní dílna,“ si 
děti opět připomněly a oživily základy divadelních technik 
a vyzkoušely improvizaci. 

Festival RE:PUBLIKA skončil



z ústředí

niční výpravy. Hlavního turnaje se zúčastnilo 
přes 120 účastníků z pěti různých zemí.
Právě stolní hokejisté se na brněnském vý-
stavišti v Re:lax zóně starali tři týdny o ná-
vštěvníky, kterým vysvětlovali pravidla a pro-
vázeli je hrou známou většině ze školních 
lavic. Nejednomu rodiči, mládežníkovi či 
dítěti, tak vykouzlili radost na tváři dřevění 
hráči s plastovými hokejkami. Pro výstaviště 
bohuničtí orli vyrobili speciální sady hráčů 
s logem Orla a slavnými jmény orelské spor-
tovní historie. Zvukovou kulisu zajišťoval na 
místní projekci Miroslav Horníček, jenž v rá-
diové smyčce popisuje první zmínky o šprtci 
v ČR. Do vitrín zapůjčili bohuničtí mistři vy-
brané poháry ze svých světových i republi-
kových úspěchů. Výstavu doplnili i o ukázku 
sportovního náčiní. Pořadatelsky náročnou 
akci si hráči šprce zpestřili ještě na domá-
cí půdě při spolupořádání dne dětí, kde na 
dalších stolech obsloužili další stovku dětí. 

Jelínkovou, drželi čestnou stráž s prapory při 
mš sv. a položili kytici k památníku třetího 
odboje vedle lesního hřbitova. Za doprovodu 
Vojenské armádní hudby z Olomouce a vo-
jáků Posádkového velitelství Praha pokládali 
květiny zástupci KPV i veřejní činitelé. Hlav-
ním celebrantem mše sv. byl letos Dominik 
kardinál Duka. 
Je nutné udržovat tradice a připomínat si 
bezpráví, napáchané předchozím totalit-
ním režimem na lidech, zejména v pade-
sátých a šedesátých letech minulého sto-
letí. Těch, kteří tuto dobu prožili v lágrech, 
neustále ubývá. Na závěr pietního aktu 
zazněla hymna České i Slovenské repub-
liky a účastníci byli pozváni do Jurkovičova 
sálu, kde KPV společně s Orlem uspořádali 
výstavy Orel v proměnách času, Setkání 
v pekle – příběhy třetího odboje, Babice – 
perzekuce, tragédie, lidské osudy P. Václav 
Drbola – rodák, který měl být zapomenut 
a P. Jan Bula – Věřím, že můj krátký život 
nebyl nadarmo.
Děkuji všem, kdo svojí účastí reprezento-
vali Orla a vzdali tak hold všem, kteří tímto 
nelehkým obdobím, které poznamenalo 
celé rodiny, prošli. I zde platí, že pravdu je 
potřeba mezi mladou generací stále šířit. 
Zvláště v současné společnosti, protože 
prostě „Pravdu nezměníš!“
  M. MACKOVÁ

Festival RE:PUBLIKA skončil
Zakončený tří týdenní maraton po té vyšper-
kovaly Bohunice v Praze, kde získaly bron-
zové medaile na Českomoravském poháru 
družstev 2018.
Orel nabídl možnost si vyzkoušet sporty, 
o které byl velký zájem, ale i dozvědět se 
o pohnutých osudech členů Orla, jejich za-
pojení v boji za svobodu a sportovních úspě-
ších v minulosti a současnosti. Velkou záslu-
hu na této důstojné a inspirativní prezentaci 
Orla všem návštěvníkům akce měl především 
nestárnoucí a stále velmi činorodý br.Bože-
těch Kostelka. Z ústředí velmi děkujeme 
bohunické jednotě za velmi aktivní přístup 
k oslavám 100. výročí v Brně.

Orli na Muklovské pouti
Nebylo snad jediné Muklovské pouti na sv. 
Hostýně, kde by chyběli Orli. Nejinak tomu 
bylo i 1. září, kdy po dvacáté šesté naši bratři 
ve stejnokrojích, v čele se senátorkou Šárkou 
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ze společnosti

V soutěži Propinkejte se na Velehrad se 
ve finálovém turnaji ve stolním tenise 
utkalo pět smíšených čtyřčlenných druž-
stev. Letos bylo v soutěži zapojeno nej-
méně týmů, ale doufáme v lepší budouc- 
nost…..

Ve fotbalových dovednostech se do finále 
sjelo 72 fotbalistů. Záštitu nad fotbalovými 
dovednostmi převzal opět Antonín Panen-
ka, který v letošním roce slaví 70. naroze-
niny. Využili jsme jeho přítomnosti na hřišti 
ke gratulaci a předali mu originální dort. 

Na Velehradě má OREL svoje místo
Jako každoročně  

i v letošním roce se Orel 

podílel na organizaci 

Dnů lidí dobré vůle  

na Velehradě.
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Na Velehradě má OREL svoje místo
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6. 10.  Horská kola, Drnovice,  

areál Ploština
13. 10.  Jednorázový turnaj ve florbale, 

ročník 2003 a starší,  Loukov u 
Semil

13. 10.  Svatováclavská réva,  
Lubina

20. 10.  Jednorázový turnaj ve florbale, 
ročník 2004–2009, Kněžice

20. 10. Šachy, Moutnice
23. 10.  Jednodenní sportovně vzdělávací 

setkání seniorů, Brno
3. 11. Plavání, Blansko
24. 11. Badminton jednotlivci, Polná

Zveme Vás na následující ústřední akce

Chutnal všem, zvláště malým fotbalistům.
Letošní ročník Dnů lidí dobré vůle byl 
zvláštní také tím, že u příležitosti 100. 
výročí od vzniku republiky byla vystavena 
lebka svaté Ludmily. Je součástí Svatoví-
tského pokladu a běžně je ke spatření 
pouze jednou v roce na svátek svaté Lud-
mily na Pražském hradě. Svatá Ludmila je 
vnímána jako matka národa. Její manžel, 
kníže Bořivoj, je první historicky doložený 

Přemyslovec. Svatá Ludmila byla na Vele-
hradě pokřtěna. Orlové se aktivně zapojili 
do držení čestné stráže v královské kapli 
velehradské baziliky, kde byla lebka vy-
stavena. 
Každoročně se také scházíme na svátek 
svatých Cyrila a Metoděje u hrobu mons. 
Jana Šrámka, zakladatele Orla, abychom 
uctili památku položením květin, krátkou 
rozmluvou a modlitbou. 

Děkujeme Kamilu Basovníkovi za organi-
zaci turnaje ve stolním tenise a za krásný 
dort pro Antonína Panenku a Jirkovi Třinác-
tému za organizaci fotbalových dovednos-
tí. Děkujeme všem dalším organizátorům, 
zvláště ze župy Velehradské a poděkování 
patří také praporečníkům, kteří svou účastí 
přispěli k důstojnosti národní pouti.

MARIE JUREČKOVÁ, 
generální sekretářka
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Co předcházelo pouti na Svatý 
Hostýn v roce 1948 v organiza-
ci Orel a 2. skautském oddílu 
v Ivančicích?
Po zákazu činnosti Orla jsme mohli dále 
fungovat jako skauti. Zatím. Začátkem srp-
na již bylo jasné, že i skautská organizace 
Junák bude rozpuštěna a proto jsme se 
dohodli, že konec naší činnosti ukončíme 
poutí na sv. Hostýně v termínu konání pou-
tě. Tak se i stalo.
V sobotu, kdy pouť začínala, bylo krásně 
slunečno. Celá cesta vlakem i vlastní výstup 
nahoru lesem probíhala v pohodě. Po pří-
chodu k bazilice nás překvapilo nebývale 
velké množství poutníků jak venku, tak 
uvnitř baziliky. Rozhodli jsme se počkat na 
večerní světelný průvod. Uchýlili jsme se až 
na konec křížové cesty, odkud jsme viděli 
celý prostor až k bazilice.

Konečně se začalo stmívat, a když se se-
tmělo, počalo se kolem baziliky rozsvěcovat 
světla, my jsme se chystali sejít na začátek 
křížové cesty, když se náhle objevily světla 
mnoha aut. Jedno zatarasilo cestu k bazi-
lice, jedno zastavilo u křížové cesty, další 
u schodů. Najednou světla aut zhasla a 
postupně zhasínala i světla kolem baziliky. 
Byla tma. Nic jsme neviděli ani neslyše-
li. To ticho bylo zlověstné…..Potkali jsme 
další poutníky a ti nám řekli, že všechna 
auta jsou policejní a příslušníci VB rozhání 
shromáždění. Utekli jsme až na kraj lesa za 
námi, abychom byli mimo dosah a v bez-
pečí. Stráň, tehdy zarostlá malými smrčky 
nám byla útočištěm. S takovou situací jsme 
nepočítali, měli jsme s sebou jen trochu jíd-
la a deku. Nalámali jsme si smrkové větve  
a uložili se ke spánku. Koncem srpna již 
bývá v noci chladno a tak jsme vstali časně 

ráno. Auta hlídek VB byla stále na místě  
a bránila možnosti přiblížit se k bazilice. Roz-
hodli jsme se vyhnout střetu s příslušníky VB  
a vydali se lesem zpět dolů. Rozdělili jsme 
se, ale ve městě byl klid a po cestě na ná-
draží jsme téměř nikoho nepotkali. Počkali 
jsme na posledního účastníka naší poutě  
a vydali se zpátky do Ivančic. Až později 
jsme se dozvěděli, co se vlastně během 
těchto dvou dní událo.
Za několik dnů byla zrušena i organizace 
Junák. Touto poutí k Panně Marii Svatohos-
týnské skončila naše společná činnost na 
dlouhých 40 let.
Sám za sebe musím poděkovat za dar ži-
vota, že jsem se dožil devadesáti let a mohl 
po sedmdesáti letech navštívit naši orelskou 
pouť k Panně Marii bez problémů, které 
jsme tenkrát zažívali.

JOSEF ČERNÝ, Silůvky

Svatohostýnská pouť 
v roce 1948
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Milý otče arcibiskupe Jene, drazí poutníci, 
sestry a bratři, ale především orlice a orli,  
vznesme se tedy vzhůru a hleďme na tu, 
kterou nazýváme naší Matkou, kterou na-
zýváme Bohorodičkou, naší Přímluvkyní.
A jenom tak, abychom vzbudili pozor-
nost a usmáli se. Smáli se z důvodu, že 
se máme proč radovat. Protože zamýšlí-
me-li se nad prvním čtením, pak je třeba 
si uvědomit, že celou Biblí prochází jedna 
červená nit a tou je žena, která stojí na 
počátku historie a její rozhovor s Bohem 
bude pokračovat. Vyvrcholí narozením 

Ježíše Krista. To je onen potomek, který 
rozdrtí hlavu onoho rudého ďábla. Vzpo-
mínám na návštěvu na poutním místě  
a paní církevní tajemnici, která mně pak 
řekla: „To jsem byla já ten rudý ďábel, to 
jste kvůli mně četli?“ Říkám: „Ne, paní ta-
jemnice, to se čte už mnoho staletí.“ 
Ale co je potřeba si uvědomit. Ne, kniha 
Zjevení nebyla psána na obhajobu orelské 
pouti v roce 1948. Ale je v ní vyjádřena ta 
skutečnost, se kterou se musíme vypořádat 
i dnes. Rudá barva je především barva krve. 
Je to zápas s tím, kde je člověk připravován 

o život, kde je člověk připravován o svoji 
lidskou důstojnost. A chceme-li takto po-
chopit i dnešní připomínku slavnosti Nane-
bevzetí Panny Marie, pak je třeba si uvě-
domit, že jsme na začátku celé prehistorie 
lidstva. A v této prehistorii promlouvá Bib-
le, promlouvá řečí symbolů. Ano, jsme v té 
zahradě, kde roste strom poznání dobra 
a zla. Tedy zápas mezi dobrem a zlem. Ale 
k tomu, abych mohl zápasit, musím mít 
svobodu. Svoboda není v tom, že si dělám, 
co chci. Dnes je běžné, že v tak pohnuté 
době jsou mnozí přesvědčeni, že svoboda 

Tisíce poutníků se sešlo 
během soboty a neděle 18. a 19. srpna na Svatém Hostýně

Bohatý dvoudenní program přilákal členy i příznivce 
  Orla, aby si připomněli pouť před 70 lety, která 
  byla poslední velkou akcí před likvidací Orla ko-

munisty. Nedílnou součástí bohatého programu byla ne-
dělní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál 
Dominik Duka. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner na 
závěr bohoslužby požehnal pamětní stuhy pro orelské 
prapory a také novou pamětní desku na 3. zastavení kří-
žové cesty. Následovalo Orelské shromáždění, kde byly 
stuhy předány praporečníkům, byla předána nejvyšší 
vyznamenání a vystoupili hosté s krátkými zdravicemi, 

koncert Pavla Helana na vedlejším podiu a celé oslavy 
70. výročí památné pouti zakončila křížová cesta. Pout-
níci mohli v Jurkovičově sále shlédnout výstavy. Neděl-
nímu vyvrcholení předcházel tradiční program v sobotu. 
Mše sv., Běh k Božímu hrobu a světelná křížová cesta. 
Připravit vše tak, aby akce mohla úspěšně proběhnout, 
stála hodně sil. Zaměstnanců i dobrovolníků. Všem za 
to patří velký dík.
Pro ty z vás, kteří se nedělní bohoslužby nemohli zú-
častnit, přinášíme zajímavé myšlenky z kázání kardinála 
Dominika Duky.
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Tisíce poutníků se sešlo 
během soboty a neděle 18. a 19. srpna na Svatém Hostýně

je právě v onom „cochcismu“. Vůbec ne! 
Hitler, Stalin, soudruh Gottwald i všichni 
ostatní diktátoři byli přesvědčeni, že mají 
právo vést boj s životem, proti životu.
Bůh stvořil člověka, říkají první stránky  
Bible, jako muže a ženu. Všimněte si 
a musíme si uvědomit, milí pánové, že je 
tam řečena jedna myšlenka, že nemůžeme 
sebe příliš považovat za důležité, protože 

kdo chrání novorozence? Ochrání ho ona 
žena, která se stává Matkou toho, který 
je naše záchrana. A ta naše záchrana se 
odehrává v rozhovoru, kde poslední slovo, 
a proto pánové nemáme nikdy poslední 
slovo, zazní od ženy. Staň se mi podle tvé-
ho slova. Budiž tak.
Milé sestry, milé dámy, milé maminky, ba-
bičky, uvědomujete si, jak důležitou roli 

v životě lidstva, v životě člověka, v životě 
každé rodiny, každé obce, každého spole-
čenství, záleží na vás, na vašem svobod-
ném rozhodnutí pro život, pro budoucno? 
Protože celá Bible říká, že budoucnost se 
právě opírá o toto svobodné rozhodnutí 
dát život dítěti, na kterém pak spočívá bu-
doucnost. Tam na začátku je muž a žena. 
Manžel a manželka. To proto, že hebrej-
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ština nedokáže říct slovo člověk. Ona musí 
říct: muž a žena. Íš, išá. Jak to přeložit? 
No nejrůznějším způsobem. Svatý Jeroným 
to přeložil tak, že se to nedá ani opako-
vat: muž a mužatka, Kralická bible muž 
a mužena, ekumeničtí to přeložili manžel 
a manželka a zbavili se problému. Nejde 
ani říci člověk a člověčice. Ono to skutečně 
nejde, protože člověk je muž a žena. Proto 
nemůže existovat manželství mezi dvěma 
muži a mezi dvěma ženami. Protože to je 
něco neúplného. A je to něco, co nevede 
do žádné budoucnosti. Nemůžeme tvrdit, 
že máme šedesát pohlaví, z biologie víme, 
co je skutečnost. Proto rodina musí rodit. 
Bez zrodu neexistuje budoucnost.  Potře-
bujeme, my muži, určitý odraz plného lid-
ství v ženě. Nejprve v matce, pak v manžel-
ce. A naopak, vy ženy, potřebujete tento 
odraz v otci a pak v manželovi. To nejsou 
bajky, to je skutečná věda. Máme antro-
pologii, máme pediatrii, máme dětskou 
psychologii, všechny obory nám říkají, jak 

každé dítě potřebuje otce a matku. A my, 
když víme, jaká máme práva, musíme říct: 
To je teď boj za naši vlast! To je boj za rodi-
nu. Dítě má právo na svého biologického 
otce a matku. To nemusíme číst v Bibli. To 
je zkušenost lidstva, to je biologie, o které 
se můžeme přesvědčit exaktní vědou. 
Jsme zde na Hostýně. Znáte jeho tradici. 
Vždycky jsem měl takový zvláštní pocit, 
když mě vyslýchala mladá dáma v bor-
ské věznici a vyslýchala mě velmi slušně, 
tak jsem jí poděkoval.  Ale potom jsem 
si přečetl, že je to nadporučík Státní bez-
pečnosti. Já jsem se domníval, že je to 
civilní pracovnice, protože jsem si nedo-
vedl představit ženu, matku, jak vykoná-
vá takovéto úkoly. Byl jsem naivní a jsem 
stále konzervativní. Myslím si, že žena se 
samopalem nepatří do první linie. Protože 
žena brání život jiným způsobem. Brno se 
ubránilo Švédům, ale neubrání se urážkám 
Krista a urážkám Jana Pavla II. Přece všich-
ni víme, že ten první, ke kterému máme 

největší důvěru, je naše matka. Jestli chci 
zopakovat novozákonní definici Boha, 
Bůh je láska, ne Bůh lásky! Kde jsme se to 
naučili? Devět měsíců pod srdcem matky. 
A proto k ní má také dítě největší důvěru 
a nemylte se, ono zkracování mateřské 
dovolené a ona otcovská dovolená, ve 
výjimečném případě je třeba nutná, ale ji-
nak to není dobré řešení. Protože dítě má 
první důvěru k matce. Ono ji pozná, ani 
pořádně nevidí. Nepamatujeme si, jak to 
bylo. To si pamatují ti druzí. A co je zde 
zapotřebí říct, no přece jsme se utíkali pod 
máminy sukně, když jsme se báli, když 
jsme potřebovali pomoc. Protože matka 
byla nám stále nejblíž. A na těch frontách 
i v té druhé jako i v té první světové válce, 
na koho vzpomínali ti, kteří tam umírali 
v hrozných podmínkách? Velmi často na 
svoji matku, někteří i na manželku a na 
děti. Tedy v tomto smyslu je Panna Maria 
opravdu ona veliká Ochránkyně. A co nám 
říká papež František, jehož výroky jsou tak 
často zneužívány? „Kdyby někdo urazil 
moji matku, dostane do zubů.“ Divná 
papežská věta. Ale v této době se nedá 
slušně mluvit. Takže vás trochu omlouvám 
a omlouvám i sám sebe. V některém pří-
padě je zapotřebí říci pravdu tak, jak je, 
bez příkras. A ukázat, že v době klidu 
a míru, můžeme. Je to ale pravda? Není! 
Bojíme se, obáváme se a mnoho našich 
obav je odůvodněných. Velmi odůvod-
něných. Protože to, co jsme si natropili, 
nejenom v době svobody, ale neseme si 
v sobě všechny rány druhé i první světové 
války, ale také rány nacistické a komunis-
tické diktatury. A nedokázali jsme je za-
hojit. Otevírají se nám. Proto potřebujeme 
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onu mariánskou pomoc, proto potřebuje-
me vědomí, že Panna Maria nevítězila ani 
mušketou, ani mečem, ani raketou. Vítě-
zila láskou, protože žádná válka neskončí, 
kde není smíření, kde není odpuštění, kde 
není milosrdenství.  A my víme, že do jisté 
míry žijeme v permanentní válce. Ať je to 
třídní boj, ať je to nacionalistický boj, ať 
je to rasový zápas. Ti, kteří staví život na 
síle, na ostrých loktech, nevytvářejí v zemi 
klid. Nenechme se nikdy svést k tomu, 
abychom se domnívali, že můžeme tímto 
způsobem bojovat. Ale přesto, máme-li 
hájit rodinu, musíme se bránit. V té dneš-

ní situaci potřebujete pero nebo propisku 
a podepsat onu petici, ve které říkáme jas-
ně, co je rodina, co znamená manželství, 
co znamená výchova dítěte. Protože to je 
jeden z největších zápasů, který byl před 
nás postaven. Je to nukleární válka pro-
ti rodině. Tak až někteří budou říkat, jak 
ten pražský kardinál se nedokáže vyrov-
nat s papežem, tak vám mohu říci, že tyto 
problémy mezi mnou a papežem oprav-
du nejsou. Zcela jistě, že problémy světa 
a problémy jednotlivých světadílů jsou jiné. 
Evropa dala největší počet mariánských 
svatyní celé církvi. Evropa naučila muže, 

aby si vážil ženy, v Evropě mají muž a žena 
stejnou duši, mají stejná práva. Ale rozdíl-
nost je nutná, abychom vytvářeli skuteč-
ný obraz, obraz Boží. Otec, matka a dítě. 
Podívejte se na vzor svaté rodiny. Kéž si 
toto uvědomíme, když zde na starobylém 
a posvátném Hostýně děkujeme Panně 
Marii za její ochranu vás, Orlů. Nestali jste 
se jenom tělovýchovným a kulturním spol-
kem, ale stali jste se vězeňkyněmi a věz-
ni pro Krista, pro svobodu a pro pravdu.  
A proto vám, vašim rodičům, vaším blíz-
kým, kteří tento prapor zvedli, díky a Pán 
Bůh zaplať! 
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s Mirko, jsi pyšná na jednoho vašeho 
rodáka a vím, že něco chystáš. Můžeš 
se s námi o své záměry podělit?
Ano a ráda. Příští rok si budou nejen věří-
cí, ale i veřejnost, na Boskovicku i v jiných 
místech České republiky a Evropy, připo-
mínat nedožité sté narozeniny kardinála 
Tomáše Špidlíka. 
Narodil se 17. prosince 1919 v Bo-
skovicích a zemřel 16. dubna 2010 
v Římě. V roce 1940 vstoupil do je-
zuitského noviciátu a kněžské svěcení 
přijal v holandském Maastrichtu 22. 
srpna 1949. Vyučoval na univerzitách 
v Římě. Kardinál Tomáš Špidlík byl nej-
významnějším českým teologem, žijícím 
v zahraničí. Je považován za světově 
proslulého znalce spirituality křesťanské-

ho Východu, propagátora české kultury  
a duchovního otce. 

Papež Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmeno-
val kardinálem pro jeho celoživotní úsilí 
ve studiu a praktické službě pro jednotu 
křesťanů. 
s A jak Tě znám, nezůstane toto vý-
znamné výročí nepovšimnuto….
Samozřejmě. Kardinál Tomáš Špidlík patří 
k nejvýznamnějším rodákům města Bos-
kovice a jeho odkaz si připomínáme vzpo-
mínkovými besedami, výstavami i dalšími 
akcemi. Jednota Orel Boskovice osobu 
kardinála Tomáše Špidlíka připomněla 
například výstavou, která je nyní stálou 
součástí poutního místa na Velehradě, 
publikací, vzpomínkovými setkáními, kte-
rých se účastnili zástupci Centra Aletti, 
nebo jeho přátelé z Itálie. Připomínkou, 
že kardinál studoval na místním gymná-
ziu, je pamětní deska umístěna u vstupu 
do školy. 
s To všechno bylo, nebo je. A pojď-
me tedy k tomu, co bude?
Trvalá důstojná připomínka chybí. V ro- 
ce 2016 vznikl společný záměr spolků 

Památník kardinála Tomáše Špidlíka

Rozhovor s Mirkou Vítkovou
Mirku Vítkovou, místostarostku jednoty Boskovice, znám 
dlouhá léta. Jako skromnou a pracovitou nejen v Orlu  
a KDU-ČSL, ale i v Boskovicích, kde působila několik voleb-
ních období jako místostarostka. V současné době vykonává  
mandát v Senátu ČR. 
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Symbolika památníku kardinála Tomáše Špidlíka

Kardinál Tomáš Špidlík byl nejenom milovníkem umění, ale i konceptuálním tvůrcem.
Erb kardinála Špidlíka obsahuje poselství, které se mi stalo jasnou inspirací při navrhování památníku.

Do svého erbu zvolil motto Ex toto corde (Z celého srdce) „Symbol srdce představuje  
ve východní spiritualitě sídlo modlitby, setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a s kosmem.  

Zde je třeba zmínit, že na erbu kardinála Špidlíka je srdce, umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech 
se protínají slova FOS a ZOE, světlo a život, což jsou jména Boží.

Člověk, který plně, ex toto corde, přijímá světlo a život, stává se tedy sám světlem a životem  
v lidství a v univerzu.“

jednota Orel Boskovice a Junáka stře-
disko Boskovice zrealizovat památník ke  
100. výročí narození kardinála Špidlíka. 
Památník bude umístěn v lokalitě Bělské 
ul. nedaleko rodného domu v malém par-
číku. Projekt a ztvárnění byl zadán bosko-
vické rodačce a výtvarnici MgA. Magdalé-
ně Roztočilové. Její návrh vychází z erbu  
a z jeho poselství. Bude mít rozměr více 
než 2x2 metry a asi 1 metr do výšky.
s Kolik bude realizace stát a jak bude 
financována?
S ohledem na rozpočet samotného pa-
mátníku, jeho realizací, umístění a in-
stalaci, což předpokládáme necelých 
600.000 korun, jsem vyřídila na Jihomo-
ravském krajském úřadě povolení k veřej-
né sbírce. Sbírka je evidována pod číslem  
Sp. zn: S-JMK 119393/2017/OSŽP ze dne 
17. 8. 2017.
s Tím se samozřejmě nabízí otázka. 
Jak můžeme pomoci?
Ti, kdo budou chtít realizaci podpo-
řit, ať už jednotlivci, jednoty nebo třeba 
i farnosti, mohou zasílat peníze na účet 
280571499/0300. Za každý finanční dar 
děkujeme.

s Věřím tomu, že se vše podaří. Kdy 
plánujete odhalení památníku?
Samotná realizace záměru oslav včetně 
odhalení památníku se uskuteční v prů-
běhu roku 2019. Mimo odhalení památ-
níku v srpnu 2019, tedy sedmdesát let po 
vysvěcení Tomáše Špidlíka na kněze, bu-
dou i jiné akce. Budou se konat koncerty, 
besedy, výstavy, mezinárodní konference 

v Senátu apod. Vše je pod záštitou Mini-
sterstva kultury, ve spolupráci S Ústavem 
pro studium totalitních režimů, Muzeem 
regionu Boskovicka, Centrem Alleti Olo-
mouc a dalšími. Hlavním organizátorem je 
Orel jednota Boskovice.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil.

 Ptala se MILUŠE MACKOVÁ
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FICEP KEMP 2018

Tábor, putující po několika evropských 
zemích, letos zakotvil v Rumunsku. Kon-
krétně  v novém biatlonovém středisku, 

nacházejícím se ve Fundatě. Od týdne 
uprostřed hor nás dělila “jen“ dvaceti čtyř 
hodinová cesta vlakem. Noční část cesty 
jsme absolvovali v lehátkových vozech, 
což bylo velice pohodlné a dokázali jsme 
tak nabrat síly na další den. Dvojité noční 
kontrole dokladů navzdory.

Druhý den po poledni jsme konečně 
dorazili do Bukurešti, kde na nás čekal 
uvítací výbor složený z nám známých ru-
munských vedoucích a tak jsme neváhali 
nasednout do připravených mikrobusů a 
rozjet se do našeho prvního ubytování, 
kláštera Snagov kousek za Bukureští. Zde 
se postupně všichni sjížděli, kromě Ru-
munů dále Rakušané a Němci. Nedílnou 
součástí tábora je i skupina z Francie, ale 
té letos z jakýchsi byrokratických důvodů 
nebylo souzeno přijet.
Po počátečním přivítání, leckdy s kama-
rády z minulých let, jsme vpluli do tábo-
rové atmosféry naplno. Čekal nás pestrý 
program. Hned druhý den odstartoval 
návštěvou bukurešťské katedrály, kde 
jsme se zúčastnili mše svaté.  Následovala 
návštěva parlamentu, 2. největší budovy 
na světě, megalomanské stavby z let ko-
munistické diktatury. Během naší cesty 
vlakem se nám díky přestupu v Budapešti 

Bylo nebylo… 13 mladých dobrodruhů se setkalo uprostřed léta 
v moravské metropoli s chutí vyrazit vstříc těm nejlepším let-
ním zážitkům, tedy táborovým. A protože léty ověřená značka 
funguje nejlépe, na letošní 43. ročník tábora FICEP leckdo z pří-
tomných nejel poprvé, což vzájemné stmelení velice ulehčilo.
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podařilo vidět i budapešťský parlament, 
měli jsme tedy porovnání (a při mávání 
lidu rumunskému ze slavného balkónu 
jsme si dávali o to větší pozor, abychom 
Bukurešť nepozdravili: „Hello, Buda-
pest!“, jako se to podařilo v roce 1992 
Michaelovi Jacksonovi). Pak už byl nejvyšší 
čas vyrazit vstříc transylvánské Fundatě. 
Zde nás čekalo nejdříve nevlídné počasí, 
které se ale průběžně zlepšilo natolik, že 
jsme se stihli i solidně spálit. Rumunský 
organizační tým pro nás připravil sportov-
ní aktivity všeho druhu – lanové centrum, 

míčové hry, horská kola (nejlepší byla ta 
skupina, která byla více od bláta) a bubble 
football, oblíbený sport, při kterém nikdo 
nepozná, zda fotbal hrát umíte či vůbec.
Vyrazili jsme i do aquaparku, do hradu 
Bran (Drákulův hrad) a krásného města 
Brašov. Ani večer ale aktivita nepolevo-
vala, často jsme se učili různé rumunské 
tance (soudě podle množství v nich má 
Rumunsko silnou tradici), případně jsme 
se na „Večeru národů“ ve scénkách se-
znamovali s reáliemi přítomných zemí. 
Ani o diskotéky nebyla nouze, jednou 

byla tematická Drácula party, kde umě-
lá krev tekla proudem, a druhá tradiční 
loučící na závěr, která následovala po tá-
boráku. Večer pro zklidnění těla a mysli 
probíhala 15 minut trvající meditace ve-
dená postupně každou zemí.
Týden utekl jako voda a nám nezbývalo, 
než zamávat za letošním ročníkem a vy-
dat se na zpáteční cestu. Díky její délce 
jsme všechny letošní zážitky mohli poma-
lu strávit a na konci si říci, že to opravdu 
stálo za to.
 MARIE ŠKVAŘILOVÁ, hlavní vedoucí
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Mezinárodní letní hry FICEP

Orel vyslal k reprezentaci fotbalový tým pod 
vedením Dominika a Vlastimila Plškových 
a 8 atletů, o které se staral Ondřej Rosa. 
Svoje týmy vyslalo také Rakousko, Brazílie, 
Francie, Německo, Malta, Velká Británie, 
Irsko, Holandsko, Portugalsko a domácí 
Belgie. Naši sportovci se v této tvrdé konku-
renci neztratili a domů přivezli dvě medaile. 
Stříbrnou medaili si z Genku domů přivezl 
Ondřej Slavík z běhu na 3000 m a bronz 
v trojskoku získal Štěpán Prokeš. Fotbalové 
družstvo obsadilo sedmé místo. V celko-
vém bodovém hodnocení výprav děvčata 
obsadila sedmou příčku, hoši skončili pátí. 
Jménem celého vedení Orla bych ráda po-
děkovala jak reprezentantům, tak i jejich 
trenérům. Děkuji i rodičům za důvěru i za 
podporu svých dětí ve sportech, které je 
baví. Za celou přípravu a výběr reprezen-
tantů děkuji Jirkovi Třináctému, Jožkovi 
Častulíkovi a Michalovi Možnému. Po-
drobné výsledky od kvalifikací až po finále 
jednotlivých našich reprezentantů lze najít 
na www.orel.cz. 
 MÍLA MACKOVÁ

Poté, co mi bylo oznámeno, že mám mimo 
funkci hlavního trenéra fotbalu na hrách 
FICEP v Belgii zastávat i funkci vedoucího 
výpravy jsem si položil otázku, zda je v mých 
silách obě tyto funkce řádně zvládnout. Veš-
keré obavy jsem však brzy odhodil stranou 
a s radostí jsem se postavil nové výzvě. Jako 
trenér fotbalistů jsem již absolvoval hry FI-
CEP ve Francii v Beauvais v roce 2016, a tak 
jsem již věděl, o co na hrách půjde, popřípa-
dě co je potřeba doladit. Na úvod bych chtěl 
zmínit, že bez br. Třináctého, br. Častulíka 
a mnoha dalších Orlů v jednotách bych ne-

dokázal připravit mužstvo na hry, a to jak 
po stránce fotbalové, ale hlavně materiální 
a finanční. S přípravou jsme začali již na 
přelomu roku 2017/2018, kdy jsme uspo-
řádali soustředění fotbalistů v hale v Dolní 
Lhotě. Účast nebyla velká, ale vybudovali 
jsme „kostru“ týmu. Poté jsme za velké 
pomoci TJ AGRO Vnorovy uspořádali 3 sou-
středění na fotbalovém hřišti ve Vnorovech, 
kde jsme odehráli modelová utkání proti 
místním celkům. 16 kluků, kteří slyšeli svoje 
jméno v šatně po posledním soustředění, se 
tak mohlo těšit na hry FICEP v Belgii. 
Den před samotným odjezdem jsme ještě 
uspořádali dvoudenní soustředění ve Vno-
rovech. Odtud jsme se vydali na cestu smě-

Naši mladí sportovci se zúčastnili ve dnech 14.–20. 7. 2018  

mezinárodních letních her FISEC/FICEP v Belgii.



sport

www.orel.cz 21OREL 3–18

rem na Brno, kde jsme naložili zbytek členů 
výpravy. Cesta byla naprosto bezproblémo-
vá, samozřejmě díky spolehlivým a mnohdy 
vtipným řidičům. Po příjezdu jsme se ubyto-
vali a trošku jsme si odpočinuli. Realizační 
tým vyřídil potřebné akreditace, následova-
ly schůzky pro vedoucí delegací a trenéry 
jednotlivých sportů a pak už jsme se mohli 

Vydali jsme se na dlouhou cestu do Belgie. 
Cesta trvala přes 15 hodin a byla velmi únav-
ná. Po ubytování jsme si šli prohlédnout spor-
toviště a seznámit se s okolím. Hřiště mělo 
být 300 metrů od našeho hotelu, nakonec 
jsme na zápasy docházeli 1,5 kilometru.
První zápas jsme hráli proti Německu. Na hřišti 
jsme se prvních 20 minut docela hledali a kvů-
li tomu jsme dostali gól z půlky hřiště. Ale po 
této špatné pasáži jsme začali hrát odvážněji 
a také lépe kombinovat. Druhou půli jsme je 
nepustili do ničeho, ale nedokázali jsme pro-
měnit šance a prohráli 1:0. Zápas jsme hod-
notili velice kladně, jak předvedenou hrou, tak 
i vytvořenými šancemi. Zašli jsme se pak podí-
vat na zápas volejbalistek Portugalska. Většina 
týmu trávila volný čas tam, ale mohli jsme jít 
na plavání, basketbal nebo atletiku. 
Druhý zápas jsme hráli proti Španělsku. Po 
zápase s Německem jsme si mysleli, že to 
půjde samo a taky jsme tak vstoupili do hry, 
ale Španělé nás posadili na zadek, když dali 

soustředit na výkony. Co se týče samotného 
sportovního hodnocení průběhu her, plně 
odkazuji na výstižný článek kapitána fotba-
lového družstva Matěje Kořenka. 
Na závěr je nutno říci, že se akce po orga-
nizační stránce velmi vydařila, nedocháze-
lo ke zbytečným zmatkům a komplikacím 
a s pomocí Boží jsme vše zvládli. Doufám, 

rychle za sebou 3 góly. Konečný výsledek 7:0 
mluvil za všechno. Zápas se nám nevydařil po 
žádné stránce. 
Další den nás čekala Francie, a jelikož to byli 
favorité, nedělali jsme si sice žádné naděje, 
ale rozhodně jsme do zápasu nešli odevzda-
ně. Po prvním poločase byl výsledek 3:0 pro 
soupeře a po druhém poločase zápas skon-
čil jasným vítězstvím Francii 6:0. Tím jsme 
skončili na 4. místě ve skupině a čekal nás 
zápas, kterým jsme si mohli zajistit celkové 
5. místo z her. 
Pátý den byl odpočinkový. Strávili jsme ho 
výletem do místních těžebních dolů. Jeli jsme 
s Francouzi, Portugalci a Italy. Bylo to velice 
zajímavé, hlavně když jsme šli na 80 metrů 
vysokou těžební věž, ze které jsme měli úžas-
ný výhled celé město. Výlet byl super, proto-
že jsme aspoň na chvíli zapomněli na nepo-
dařené zápasy. Odpočinkový den byl super, 
ale přišel den další a my hráli s Belgií. Náš 
zápas se hrál jako poslední, bylo to dobře, 

že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že 
každý z členů výpravy navázal nové kama-
rádské vztahy, které pokračují a pokračovat 
budou i do budoucna. Děkuji všem členům 
výpravy za ukázněné chování a členům rea-
lizačního týmu za součinnost. 
 DOMINIK PLŠEK, 

vedoucí výpravy a trenér fotbalistů

protože už nebylo takové horko. Do zápasu 
jsme vstoupili špatně a brzo jsme prohrávali 
2:0. Druhý poločas jsme se zvedli, a to jak 
hrou, tak i šancemi, dokonce to přineslo i gól 
z naší strany, ale bohužel naše naděje zhasla, 
když Belgie dala gól z penalty. Podařilo se 
nám ještě snížit, ale další neproměněné šan-
ce nás stáli výhru. Po prohraném zápase už 
jsme věděli, že o 7. místo budeme hrát s In-
dií. Utkání probíhalo v poklidu a z naší strany 
to byl konečně pořádný výkon. Vstřelili jsme 
pět branek, sice jednu dostali, ale to už nám 
nemohlo pokazit náladu. 
Závěrečný ceremoniál a předávání medailí se 
odehrávalo v basketbalové hale. My jsme byli 
potěšeni, že jsme získali cenu fair-play. Po 
ceremoniálu v noci jsme se vydali na cestu 
domů.
Bylo super poznat tolik nových lidí a prožít 
s nimi celé hry.

MATĚJ KOŘENEK, 
kapitán fotbalového týmu



sport

22 OREL 3–18

Cyklopouť do Maďarska
Město Pécz
První výlet jsme podnikli do města Pécz 
(Pětikostelí), které se řadí mezi nejstarší 
maďarská města a svou velikostí obsadilo 
na seznamu maďarských měst páté místo. 
První maďarský král sv. Štěpán založil v roce 
1009 v Pécsi biskupství. Ve městě vznikla 
první univerzita v zemi. Navštívili jsme zde 

První cyklopouť, kterou pořádalo ústředí Orla, byla v roce 
2012 na Ukrajinu a jelo nás 22. Od té doby tělovýchov-
ná rada cyklopoutě zahrnovala mezi své akce každý rok. 
Navštívili jsme tak Slovinsko, Estonsko, Lužici, rumunský 
Banát a Francii. Někteří cyklisté s námi absolvovali všechny 
ročníky a máme radost z toho, že letos zamířila 7. červen-
ce do maďarského městečka Harkány, ležícího v blízkosti 
chorvatských hranic, skupina šedesáti tří Orlů.
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katedrálu z 11. století, která je dominantou 
města. Zvlášť zdatní cyklisté podnikli výlet 
i k televizní věži na kopci Misina, převýšení 
bylo ze 75 na 534 m nad mořem.

Výlet do Chorvatska
Harkány leží jen 9 km od chorvatských hra-
nic. Další den se uskutečnil výlet na kole do 
Chorvatska. Cyklostezka vyznačená v mapě 

1526 svedl bitvu s šedesátitisícovou armá-
dou tureckého sultána Sulejmana. Bohu-
žel měl na své straně sotva polovinu mužů. 
Spojenecká vojska nestihla dorazit včas, 
a tak na bitevním poli Ludvíkovi pomohli 
jen Maďaři a pomocné oddíly z Čech a Mo-
ravy. Poražený Ludvík při útěku z bitvy za-
hynul v bažině. Turci po vítězství u Moháče 
postupovali dále do Evropy. Obsadili Budín, 
hlavní město Uher a nakonec se zastavili 
až na dnešním Slovensku. Po Ludvíkově 
smrti český trůn na dlouhá léta obsadili 
Habsburkové.

Poutní místo Máriagyűd
V blízkosti Harkán se na úpatí hory Tenkes 
nachází mariánské poutní místo Máriagyűd. 
Dnes je součástí města Siklós. Podle legen-

dy se zde v době Slovanů, kteří tuto oblast 
obývali před příchodem Maďarů, objevila 
soška Panny Marie. Místo se nacházelo 
pod ochranou Panny Marie Mezipramen-
né. Současnou sošku Panny Marie s dítě-
tem daroval kostelu biskup Ferenc Vilmos 
Nesselrode v roce 1713. V bazilice minor 
Navštívení Panny Marie jsme slavili českou 
mši svatou.

se však na chorvatské straně hranice tepr-
ve stavěla. To nás nezastavilo, a tak jsme si 
mohli prohlédnout Donji Miholjac. Ti, kteří 
měli více sil se vydali ještě podél řeky Drávy.

Památník bitvy  
u Moháče
Během výletu do osmnáctitisícového měs-
ta Moháč jsme nemohli minout památník 
bitvy u Moháče. Mladý dvacetiletý český 
král Ludvík Jagellonský zde 29. srpna roku 
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Lázně Harkány
Harkány jsou lázeňským městem. V roce 
1823 došlo při výkopech k objevení ter-
málních pramenů, které měly léčivé účinky. 

Rok na to byly vystaveny první lázně. Místní 
termální léčivá voda je charakteristická vy-
sokým obsahem síranů a sirouhličitanů. Lá-
zeňský areál v centru města nabízí termální 
bazény, rekreační bazény i několik bazénů 
pro děti. My jsme si na pobyt v lázních vy-
hradili celý den. Mnozí z nás po návratu 
z cyklovýletů po okolí využili zlevněného 
odpoledního vstupného a lázně navštívili 
i v jiných dnech. 

Vinařská oblast Villány
Během našich cyklovýletů jsme několikrát 
projížděli vinařskou oblastí Villány. Oblast 
zasahuje do katastru šestnácti obcí, ve kte-
rých se nachází více jak 2500 ha vinic. Cen-
trem oblasti je stejnojmenná obec s četnými 
sklípky, lákajícími k zastávkám a k občerst-
vení. Nás, unavené cyklisty, vábily o to víc.

Poděkování
Děkujeme P. Petru Dujkovi a P. Františku 
Královi za to, že nás na našich cestách 
doprovázeli i za to, že jsme každý den 
mohli slavit českou mši svatou. Děkujeme 
Jožkovi Častulíkovi za organizaci poutě. 
Děkujeme také všem cyklopoutníkům 
- každý přispěl dle svých možností k vy-
tvoření přátelské atmosféry, třeba děje-
pisnými znalostmi, vtipy, nebo písněmi, 
a tak o zábavu bylo postaráno. Těšíme se 
na další naše putování za krásami Polska  
v roce 2019.
 MARIE JUREČKOVÁ

Cyklopouť mým 
pohledem….
• Po dvouleté přestávce a po dvou ope-
racích jsem se zapojila mezi cyklisty. Měla 
jsem trochu strach z organizačních věcí, 
přece jen taková tlupa lidí…Ale hned první 
den se vytvořily skupiny a díky toleranci, 
pochopení a vlastně bezva vztahům a ka-
marádství, bylo vše v pohodě.
• Cyklostezky byly fajn. Horší bylo, když 
jsme se odklonili a chtěli se zajet podívat 
i mimo, poznat život ve vesnicích.
• I ve svých padesáti pěti letech jsem zde 
zažila svoje „poprvé“. Vysekala jsem se na 
kole. Jela jsem celkem pomalu a násled-
kem byly pouze odřeniny, ale když člověk 
letí přes ta řídítka, nohy zamotané do kola, 
tak se hlavou honí ledacos. Ale co budu 
cyklistům povídat….
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• Díky Jožkovi za sehnané hezké uby-
tování. Večer jsme se mohli sejít na 
velké terase a posedět, popovídat, za-
zpívat a jak jsem se později od někte-
rých dozvěděla, až jsem já odešla spát, 
i pořádně popít. Ale to k dovolené pa-
tří, navíc když mezi námi bylo hodně  
Valachů.

• Fotbalu nerozumím, ale v té době se 
„něco“ hrálo a Chorvati „něco“ vyhráli. 
My jeli druhý den kolem Drávy i do Chor-
vatska a dojala mě jejich národní hrdost. 
Lidé na sebe mávali, troubili a vlajky, kam 
se podíváš. Nejen na budovách, autech, 
ale i na kočárcích a v rukou starých, mla-
dých i dětí. 
• Na svých cestách jsme viděli mnoho 
hezkého. Asi nejvíc jsme ale vzpomínali 
na našeho předsedu Ústřední revizní ko-

mise Bohouška Čápa. Prostě Čáp, kam 
dohlédneš. 
• Ať mi P. František a P. Petr prominou. 
Mše sv. byly slouženy v krásném kostele 
a díky Lukášovi Jurečkovi i s hudebním do-
provodem, ale v čase, který lze s humorem 
a nadsázkou nazvat „nekřesťanský“. Nej-
sem žádný spáč, ale o dovolené, v 7 hodin 
ráno…..přesto nás v kostele bylo z naší vý-
pravy hodně . Díky Vám! Starali jste se 
o nás moc hezky.  MÍLA MACKOVÁ
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Závody RC modelů proběhly 17. června 
v areálu Kosmák ve Tvarožné. Pořadatelství 
se ujala místní jednota. Soutěž byla určena 
pro širokou amatérskou veřejnost a jízdu 
si mohl vyzkoušet opravdu každý. Jediným 
kritériem byl věk – od 7 do 100 let. 
Nedělní odpoledne bylo s chladnějším ob-
lačným počasím jako stvořené pro soutěž 
RC Rally Tvarožná. Závody byly zahájeny 
ve 14:00 hod panem místostarostou obce 

Pavlem Šťastným. Na startovací listinu se 
přihlásilo 27 jezdců ve třech kategoriích 
v pěti rychlostních zkouškách. Přihlášení 
jezdci soutěžili se zapůjčenými elektromo-
dely aut v měřítku 1:10 řízenými rádiem. 
Čas jednotlivých soutěžních kol se sčítal 
a nejnižší součet časů byl vítězný.
Trať byla vytyčena pro každou kate-
gorií zvlášť a podle věku jezdců byla 
odstupňovaná i náročnost. Na všech 

jezdcích bylo vidět, že si závod oprav-
du užili a soutěžili fair play. Pro nejmenší 
účastníky byl v areálu Kosmák k dispozici 
skákací hrad. Děkujeme za podporu celé 
akce obci Tvarožná a Ústředí Orla Brno.  
Vítězům blahopřejeme 
a příští rok  
přijeďte 
i vy.

Závody RC modelů Rally ve Tvarožné
Sport nemusí být pouze fyzickou záležitostí. Soutěžit lze na-
příklad i v jízdě RC modelů a nemusí to být ani záležitost čistě 
chlapecká. Orel se snaží svoji nabídku pro členy stále rozšiřo-
vat a po prvním zkušebním ročníku letos zařadil tyto závody 
již „na ostro“ mezi ústřední akce.
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Závody RC modelů Rally ve Tvarožné

Výsledky:
kategorie superjunioři 
1. Lukáš Pospíšil
2. Martin Barták
3. Marek Barták
kategorie junioři
1. Jeroným Škvařil
2. Tereza Andrejčáková
3. Matěj Pazdera
kategorie dospělých 
1. Marek Nečas
2. Petr Barták
3. Radek Hůrka

HANA NEČASOVÁ, 
starostka jednoty Tvarožná
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V Orlu jsme se na ústřední úrovni 
pustili i do PÉTANQUE

V sobotu 9. června se uskutečnil otevřený 
turnaj v pétanque dvojic v areálu v Brně-
-Slatině. Soutěže se zúčastnilo celkem cel-
kem 33 dvojic z Moravy a Slezska. Nejdále 
to asi měli hráči z daleké Orlové. Největší 
zastoupení měla samozřejmě pořádající jed-
nota, dále brněnská klub ze Slatiny a Hrode 
Krumsín z Hané. Turnaj byl rozdělen na dvě 
části. Začalo se hrát kolem deváté hodiny 
a po základních čtyř kolech švýcarského sys-

tému, postupovalo 16 nejlepších týmů do 
vyřazovacího pavouka o pohár Velké ceny 
Orla. Vyřazení účastníci si zahráli B turnaj 
o pohár Jednoty Orel Řečkovice, který se 
hrál systémem mele na 4 kola. Do pavou-
ka A turnaje se dostaly i dva naše orelské 
týmy, bohužel oba hned v prvním kole vy-
padly. Zvláště tým našich nadějných třinác-
tiletých juniorů měl velkou šanci, neboť vedl 
nad soupeřem už 8:2. Bohužel pak trochu 

zapracovaly nervy a chyběla chladná hlava, 
což rozhodlo o porážce juniorů. I tak se jed-
ná o velmi perspektivní mladíky, kteří určitě 
časem nějaký turnaj vyhrají. Do finále, které 
končilo před dvacátou hodinou, se probo-
jovali celkem tři hráči Hrode Krumsín. Finále 
nabídlo dramatickou koncovku a z vítězství 
se nakonec radovali Robert Janeček a Michal 
Soldán, kteří porazili 13:12 dvojici Drmola 
a Konšel. Posledně jmenovaný je juniorský 
reprezentant a mnohonásobný mistr ČR ve 
své kategorii, který se mimo jiné v loňském 
roce zúčastnil MS v Číně. 
Přestože se jednalo o náš první organizova-
ný turnaj, pořádaný i v rámci pétanque aso-
ciace (ČAPEK), jednalo se o velmi podařený 
turnaj a velmi dobře pořadatelsky zvládnutý. 
Za vše hovoří pochvala klubu z Orlové: „Byla 
to premiérová Velká cena Orla a nutno 
hned v úvodu dodat, že se jednalo o velmi 
vydařený turnaj po delší době uspořáda-
ný opravdu pro hráče. Čtyřkolový švýcar 
s kompletní dohrávkou KO 16 a rovněž 
čtyřkolové mele v B-turnaji se opravdu ne-
vidí často. Proto velký dík Orlu Řečkovice.“
Poděkování patří všem organizátorům tur-
naje, kteří se na přípravě a samotné organi-
zaci podíleli, nejvíce pak Magdě Krejčířové 
a Oldřichu Gardášovi. Chtěli bychom podě-
kovat Orlu, Statutárnímu městu Brnu, spon-
zorům a ostatním organizacím za podporu, 
věcné ceny a nádherné poháry.

JAKUB CIMALA, Orel Řečkovice, 
ředitel turnaje

Že se v jednotě Brno-Řečkovice hraje pétanque na velmi sluš-
né úrovni, se tak nějak ví. Často posílají informace o turna-
jích i dosažených výsledcích. Letos poprvé uspořádali turnaj 
v rámci ústředních sportovních akcí.
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pro děti

Všem dětem

Ať mají čas na hraní, klidné místo na spaní,
plné bříško, teplou náruč, Bože, dětem dej!
Ať jsou od nás z vesnice nebo bydlí v Africe,
dětem ze všech koutů světa, Bože, požehnej!

Krátké dětské  
modlitbičky

Ježíš

Pán Ježíš zve kluky, holky, volá mě i tebe:
„Pojďte za mnou, pro maličké připravil jsem nebe.“

Ten je tlustý, ten je tenký, jiný zase maličký,
Ježíš má rád všechny děti, všechny kluky, holčičky.

Vosa parádnice
Karel Šiktanc

Nad zelenou louží
vosa bosa krouží
už snad od pátku.
Bříško, krk i záda
prohlíží si ráda
v lesklém zrcátku.

Kroutí se a kroutí
v zelenavém proutí,
pyšně nosí nos.
„Jak mi to dnes sluší!
Já jsem, na mou duši,
nejkrásnější z vos!“

Venku před maštalí
čtyři koně stáli,
bílé hříbátko.
Hříbě zasmálo se,
rozběhlo se v rose,
vypilo té vose zrcátko.

Budeme rádi, když nám vosu nakreslíte a pošlete obrázek do redakce. Všechny, kdo pošlou vyluštěnou 
doplňovačku nebo obrázky, odměníme malým dárkem.

Veliký svět

Děkuji za pevnou zem, 
smím tu běhat, skákat,
děkuji ti za vodu, mohu pít a cákat.
Děkuji za svěží vzduch, nadechuji směle,
děkuji za krásný svět, stvořil jsi ho skvěle!

Doplňovačka
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Z činnosti žup a jednot

Orelské atletické 
závody
V sobotu 26. 5. 2018 se v Semilech na hřišti 
gymnázia uskutečnily orelské atletické závo-
dy. Zúčastnili se ho členové orelské jednoty 
Semily a Turnov a neregistrovaná veřejnost. 
Vzhledem k akcím v Semilech a okolí a veli-
kému vedru nebyla účast velká, ale zato at-
mosféra a bojovnost pěkná. Nejvzdálenější 
účastník byl z Vrchlabí. Vzhledem k velké-
mu teplu rychle mizela minerálka a vodovod 
na hřišti zchlazoval rozpálené závodníky, 
kteří se ve volných chvílích snažili vyhledat 
nevelká stinná místa.
Děti běhaly 60 a 100 m, juniorské katego-
rie a dospělí 400 m a 1500 m a muži ještě  
3000 m, dále se házelo kriketovým míčkem, 
skok daleký byl z místa bez rozběhu. Kategorie 

od starších žáků výš měly pak místo hodu kri-
ketovým míčkem vrh koulí. V únavném vedru 
byly rozdány diplomy a drobné odměny a v ten 
den vyhrál úplně každý. Poděkování patří všem 
pořadatelům účastníkům. VÍT JŮZA

Orelská akademie  
ve Slavičíně
Stalo se už pravidlem, že každý rok uspo-
řádá některá z jednot Velehradské župy 
Orelskou akademii. Letos tento úkol připadl 
na jednotu Slavičín. Chtěli jsme, aby tento 
,,svátek Orlů“ dopadl co nejlépe, tak jsme 
se spojili s městem Slavičín, které pořádalo 
podobnou akci pod názvem Park v pohy-
bu. V průběhu odpoledne jsme si ověřili, že 
nápad to byl dobrý. Do parku jsme z naší 
Orlovny odešli průvodem, a protože nás 

bylo asi 140, tak jsme byli nepřehlédnutel-
ní. V krásném prostředí zámeckého parku 
vystoupily se svým programem jednoty Zlín, 
Kašava, Staré Město, Domanín a Slavičín. 
Vystoupení byla pestrá, střídal se tanec, pís-
ně, cvičení. Celým odpolednem provázela 
ses. Marcela Sousedíková, když předtím se-
stavila celý časový harmonogram. Patří jí za 
to velké poděkování. Zpestřením této akce 
byla skákací dráha, zapůjčená ze Sedlákovy 
župy, o jejíž instalaci i likvidaci se postaral 
bratr Antonín Gazárek z jednoty Vnorovy. 
Jeho zásluhou se mohly vyřádit děti nejen 
z řad Orlů, ale i ty ostatní. Mohly se zúčast-
nit také různých soutěží a her, které sou-
běžně i po skončení programu probíhaly na 
různých místech zámeckého parku v režii 
oddílu Junáka Slavičín. K celkovému zdár-
nému průběhu a tím ke spokojenosti všech 
zúčastněných značně přispělo krásné slu-
nečné počasí i bohatá nabídka občerstvení. 

MARIE HLAVICOVÁ, jednota Slavičín 

Kuželkářský klub  
Orel Ivančice bilancuje
Kuželkářská sezóna 2017/18 byla z pohle-
du ivančických Orlů velmi úspěšná a to jak 
na poli sportovním, tak na poli pořadatel-
ském. Co se týče sportovní stránky, dosáhli 
orelští kuželkáři řadu vynikajících výsledků. 
„A“ družstvo si po historickém postupu do 
divize stanovilo cíl-udržet tuto soutěž i pro 
příští sezónu. Tento cíl se podařilo splnit, 
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když po nervy drásajícím závěru soutěžního 
ročníku obsadil KK Orel Ivančice první nese-
stupovou příčku a udržel divizní příslušnost 
i pro sezónu 2017/18. Největšího úspěchu 
dosáhlo družstvo dorostu, které obsadilo 
v jihomoravském přeboru vynikající druhé 
místo, což je dosud největší týmový úspěch 
orelských dorostenců. Z jednotlivců na sebe 
nejvíce upozornila Aneta Ondovčáková ví-
tězstvím na mistrovství republiky doroste-
nek v kategorii sprint a účastí na mistrovství 
světa juniorů konaném v Rumunské Kluži. 
Ivančická orlovna byla rovněž častým po-
řadatelem významných kuželkářských 
akcí. Kromě mistrovských zápasů a zápasů 
amatérské ligy proběhla na kuželně řada 
jednorázových přeborů, jako mistrovství 
Jihomoravského kraje starších žáků, mist-
rovství České republiky ve stejné kategorii 
či mistrovství České republiky dvojic. 
Sezóna 2017/18 bude pro Kuželkářský 
klub Orel Ivančice velkou výzvou, protože 
udržet vysoký standard nastavený v letoš-
ním ročníku, nebude jednoduché. Pomoci 
udržet krok s kuželkářským světem pomůže 
i úprava drah. Stávající dráhy budou nahra-
zeny modernějšími, skládacími. Věříme, že 
tato půlmilionová investice přispěje k větší-
mu komfortu všech návštěvníků a potvrdí 
pevné místo Ivančic na kuželkářské mapě. 
 FRANTIŠEK ZEMEK a MARTIN BUBLÁK

Dva bratři i v pokročilém 
věku aktivními Orly
Jaroslav Zemánek (91 let) člen jednoty 
Slavičín aktivně pracoval pro jednotu jako 
pokladní a účetní do svých 86 let. Nyní se 
už pro svůj zdravotní stav zúčastňuje pouze 
výročních členských schůzí. Celý život pra-
coval v jednom podniku také jako účetní 
a ve svém volném čase neodpočíval – vě-
noval jej nezištně pro dobro obce, hasičů, 
Orlů a všude, kde by mohl být prospěšný.
Zdeněk Zemánek (89 let) člen jednoty Ku-
novice, rodák ze Slavičína Hrádku se aktivně 
zúčastňuje orelských akcí a jako můj manžel 
mne 18 let podporuje v mojí funkci na před-
sednictvu Orla župy Velehradské. (Nyní už 
nastala doba, kdy ten čas chci věnovat jemu.)
Stejně jako jeho bratr Jaroslav, i on byl věr-
ný jednomu zaměstnavateli Slovácké Frutě 
Kunovice, kde zastával funkci vedoucího 
výroby. Protože rodiče odmítli vstup do JZD, 
místo vojny byl zařazen k PTP a ihned pří-
mo pod zem do dolů v Karviné. Po těžkém 
úrazu, kdy na něho spadl velký kámen, má 
dodnes vzpomínku v podobě dvou opera-
cí páteře. I toto postižení mu nezabráni-
lo obětavé pomoci každému, své rodině  
a v důchodu zvláště synovcovi v rodné obci 
Hrádek, který po revoluci začal soukromě 
hospodařit a ke kterému v sezonní dobu 
denně jezdil z Kunovic vlakem.

Omlouvám se, že píši o svém manželovi 
a jeho bratru, ale myslím, že si takovou ma-
lou připomínku jejich života a poděkování 
zaslouží. E. ZEMÁNKOVÁ

Rok v Kobylí na Moravě
Myslíte, že je to náhoda? Kde se setkávají 
orlové bez zvaní? A také něco o svědectví.
Kdo by řekl, že 13. ledna, ať chumelí či je 
deštivo nebo fučí, vyrážíme ze Šluknova 
o půlnoci na trať 15 km dlouhou v horách 
a musíme ji stihnout do brzké čtvrté hodi-
ny ranní do Jirkova, kde začíná mše svatá 
v bazilice, která stojí na hranici půl české 
a půl německé. Sraz všech poutníků je 
ve Šluknově na faře, kde jsou připraveny 
hrnce vydatné horké polévky, abychom se 
před cestou řádně posilnili a hlavně zahřáli. 
U stolů na židlích střídáme skupinu brat-
rů Slováků. O půlnoci po požehnání, za 
mírného deště, ale hlavně na čele s bílým 
křížem ozdobeným červeným růžencem, 
vyrážíme za modlitby posvátného růžen-
ce na cestu. Po opuštění Šluknova zesilu-
je déšť i vítr a ten z nás strhává pláštěnky 
a švihá do obličeje. Toto ale nikdo nevní-
má, jen v polotmě sledujeme poutníka před 
sebou a s modlitbou posvátného růžence 
na rtech jdeme za bílým křížem, který nás 
neochvějně vede kupředu. Z cesty v ho-
rách se dostáváme do osvětleného Jirkova 
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a zde nás předjíždí směrem k bazilice plné 
autobusy německých bratří. Jsme na místě, 
mše sv. začíná, my mokří, ale s úsměvem 
na rtech. Je to místo prvního zjevení Pan-
ny Marie v České republice. Zde se sjíždějí 
biskupové a kněží jak z České republiky, 
tak z Německa. A koho jsme tady potkali? 
Orly, orlice a orlíčata. Nastává velké zdra-
vení a objímání s přáním do nového roku 
všeho dobrého.
Po návratu z pouti domů „naskakujeme“ do 
běžného orelského života, pořádáme různé 
sportovní a kulturní akce jak pro děti, rodi-
ny i celou širokou veřejnost. Jsou to napří-
klad různé běhy, kuželkářské turnaje, indor 
- cykling, soutěž o stříbrnou dívku či ženu.
Čas letí a pomalu začíná doba postní, 
příprava na Velikonoce. Týden před Veli-
konocemi začínáme ve Sloupu u Křtin (je 
zde kostel sedmibolestné Panny Marie) na 
Květný pátek Svatý týden. Zde se slouží od 
brzkých ranních hodin 7 mší po sobě. Tyto 
mše svaté převážně slouží biskupové. I zde 
se potkáváme Orly z různých žup a jednot.
Začíná Svatý týden, vrcholí příprava na Veli-
konoce a my navštěvujeme BOŽÍ HROB Brno, 
Hodonín, Kyjov, Kobylí aj. Od Velkého pátku 
začíná devítidenní novéna k Božímu Milosr-
denství, je sobota po Velikonocích a my se 
chystáme na pouť do Krakova – Lagiewniků 
k sestře Faustýně, kde vrcholí druhá neděle 
Velikonoční. Vyjíždíme po půlnoci.
Ještě nejsme ani u kláštera a volají na nás „ 
Co tu dělají Orli z župy Šilingrovy?“. Opět 
nečekané setkání.

Po návratu domů z pouti jsme si ani nevy-
balili věci a začíná příprava na velký běžec-
ký závod Lácarman. Je pro všechny věkové 
kategorie a pravidelně bývá na první jarní 
den. Na tomto závodě ses. Maruška, Vero-
nika a Kristýna už volají, kdy že to budou 
Hry bez hranic a kdy bude Den dětí.
Začíná květen, je to měsíc Panny Marie 
a 8. května odjíždíme na pouť do Itálie do 
Montichiari. Tato pouť je obětována za nová 
kněžská, řeholní a misijní povolání. Následují 
„Fatimské 13“ po sobě jdoucích 6 měsíců 
v Žarošicích. Střediskem Českomoravské Fati-
my u nás je Koclířov u Svitav, kam jedeme na 
první sobotu v měsíci na pouť rodin s dětmi.
Dalším cílem našich poutí je Rokole u No-
vého Města nad Metují. Zde má sídlo 
Schonstadské hnutí, se kterým úzce spolu-
pracujeme. Jsou to přenosné svatyňky, kdy 
Panna Maria putuje po rodinách a je v nich 
hostem tři dny v každém měsíci. V Rokoli 

je pouť 18. května, na které se sjíždí celá 
republika. Jsou to náročné a přitom nád-
herné poutní zájezdy. Musím se zase opa-
kovat. I na těchto poutních místech se po-
tkáváme s Orly z různých žup a se zástupci 
veřejných činitelů, kteří reprezentují ČESKÉ-
HO ORLA. Je to opravdu pohlazení na duši!
Začínají prázdniny a jiného nemůže být než 
velký svátek sv. Cyrila a Metoděje. Probíha-
jí orelské fotbalové dovednost, propinkejte 
se na Velehrad a další spousta soutěží či 
divadelních aktivit pro děti na Velehradě. 
Před vstupem do areálu večerního koncertu 
Dnů lidí dobré vůle kromě Orlů potkávám 
rodinu Kaszperových z Kobylí. Na tom by 
nebylo nic divného, ale mají 5 dětí a při-
jeli i s 18 ti denním miminkem. Tomu se 
opravdu říká rodina! Po skončení mše sv. 
na Velehradě odjíždíme na odpolední mši 
do Mikulčic, kde se sjíždí kněží a biskupo-
vé…a koho zde opět vidíme, jsou naši Orli.
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Kdo znáte poutní místo v Křepicích „U 
Svaté,“ tak tam bývá pravidelně pouť po 
svátku sv. Cyrila a Metoděje odpoledne 
v nádherném areálu, kde se nachází křížo-
vá cesta, obraz Božího milosrdenství a so-
cha Pána Ježíše s rozepjatými pažemi (jako 
v Brazílii). Dále jsou zde nově zrekonstruo-
vané sochy sv .Cyrila a Metoděje, které na-
hradily původní dřevěné. Traduje se, že se 
na tomto místě zastavili při svém putování 
Moravou. Vytryskl zde pramen zdravé vody 
„U Svaté“, který symbolizuje čistotu.
Za pár hodin začíná 28. Charizmatická kon-
ference v Brně. Trvá 4 dny a bývá zde na 
7500 účastníků. Ani my nemůžeme chybět. 
A v takovém množství hádejte, koho potká-
váme…Orly. 
A také manžele Kaszperovy z Kobylí s pěti 
dětmi, s holčičkou, která od oslav na Ve-
lehradě „zestárla“ o tři dny. Tomu se říká 
také svědectví! Manželé Kaszperovi mi vždy 
byli ochotni být nápomocni při organizová-
ní různých orelských akcí.
Pomalu končí prázdniny a ses. Maruška, 
Veronika a Kristýna mě potkávají a ptají 
se, kdy bude triatlon. Ano, jsou to orga-
nizátorky našich akcí. Dětský triatlon pra-
videlně pořádáme týden před Hostýnskou 
poutí, které se pravidelně zúčastňujeme. 
Triatlon pro ostatní kategorie probíhá po-
slední sobotu v srpnu. Začátkem září bývá 
na Svatém Hostýně pravidelná Muklovská 
pouť a je to i naše orelská povinnost se jí 

zúčastnit! Jen si vzpomeňte a hlavně ne-
zapomeňte, kolik bylo popravených Orlů. 
Bývá nás tam málo! Již zesnulá paní Kavalí-
rová a kardinál Duka několikráte připomně-
li, abychom nezapomínali.
Začíná nový školní rok a v prvním týdnu po-
řádáme závody odrážedel pro benjamínky 
a jízdu zručnosti. Na začátku školního roku 
28. září pořádáme poutní zájezd na Turzov-
ku pro rodiny s dětmi. Pravidelně začátkem 
října pořádáme mezinárodní basketbalový 
turnaj O hrozen Jižní Moravy za účasti slo-
venského Orla, polské Poznaně, Bratislavy, 
Lanžhota a Kobylí. Hraje se o upletený hro-
zen z živých plodů o celkové váze 45 kg. 
Současně probíhá Cyrilo-Metodějský běh 
o pohár umučených kněží Václava Drboly 
a Jana Buly.
Začátkem listopadu začíná mezižupní ku-
želkářský turnaj, který trvá do března ná-
sledujícího roku. Dále máme v programu 
turnaj seniorů, rodinné turnaje a o pohár 
starostky Orla Kobylí. Blíží se konec roku 
a začíná příprava na Mikulášskou nadílku, 
divadelní představení a vánoční soutěže.
Proč to píši. Opravdu moc potěší, když nejen 
po celé naší vlasti, ale i v zahraničí, na ak-
cích, na které vás nikdo nezval, potkáte Orly.
A ještě jedno takové svědectví, jestli se to 
tak dá říci. Byli jsme v krojích s orelskými 
prapory v Bukovanech u Kyjova na otevření 
kaple Jana Pavla II. a na odhalení jeho sochy, 
kterou posvětil duchovní rádce celostátního 
Orla arcibiskup Jan Graubner. V Bukovanech 

vyrostl obyčejný kluk, mlynář a za několik 
milionů dal postavit kapli. Bylo tomu málo, 
postavil ještě v životní velikosti bronzovou 
sochu. A proslýchá se, že tam bude ještě 63 
kamenných soch českých panovníků. 
Zázraky se dějí stále, nebo ne? A jak jeden 
významný uznávaný církevní představitel 
říká: „tajemství žádná neskončila, ona te-
prve začínají“.
Zdař Bůh! Orel jednota Kobylí
 POLÁK EMIL

Atletická škola čar  
a kouzel
„Za horami, kdes v jakési díře,
Stojí velký, chátrající hrad.
A v tom hradu jsou samé nestvůry,
které učí děti čarovat“ 
….zpívá se v hymně bradavice, kterou 
jsme si vybrali pro soustředění Orlíků 2018 
– aneb „Atletická škola čar a kouzel“, kde 
se nejen atletikou učilo čarovat 40 orlíků.  
A kdo byla bradavice? Největší kouzelnice 
z největších! Ani moudrý klobouk od Har-
ryho Pottera nebyl větší. 
A tak první den/den samých kouzel roz-
dělil ten klobouk orlíky do kolejí: Ne-
belvírů, Zmizojedů, Havraspárů a Mr-
zimorů. Začátek čar a kouzel si připili 
drinkem v barvách svých kolejí a zpestřili 
malováním vlajky a výrobou maskota. 
Nechyběla hodina čarovných formu-
lí a hodina létání. To létání/běhání ještě 
pokračovalo i dvoufázovým tréninkem. 
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Druhý den/historický den čekala na 

orlíky obtížná cesta, ve které byla 

zkouška chuťových vjemů a „Famfr-
pál“. Do něho se orlíci tak vžili, jak by 
ne, vždyť vítězství se historicky zapsalo 
na bodovací tabuli. Taky si ho náramně 
užili a pak pořádně protáhli všechno, co 
bylo v pohybu. Doma pak padli do postele 
ke spokojenosti rodičů a oddali se snům. 
Třetí den/kouzelný den si orlíci navzá-

jem kradli dračí vejce. Kdo jich nakra-

dl nejvíc, měl možnost obsahem pro-

tivníkovi zpříjemnit nepříjemné horko, 

které panovalo celý kouzelný den. 
Ještě kouzelnější byla cesta zapovězeným 
lesem, když se musela podlézat pavučina, 
lovit v bažině, ale jí i bezpečně přelézt. Pak 
si dali závody v kolejích na chůdách. Kdo 
to neuměl, tak se to statečně učil a kdo 
se to naučil, nebál se překonat i překážky. 
Čtvrtý den/mudlovský den si přinesli orlíci 
mudlovské dopravní prostředky (kola, ko-
loběžky a jiné), aby ukázali bradavici, že 
na koštěti se dá létat, ale oni to umí i ji-
nak. A opravdu byli skvělí. Jedni byli rych-
lejší než vítr, další to dali ve stoji, ale byli 
i takoví co to dávali i po kolenou. Nevadí. 
Odpoledne začaly mudlovské závody. Je to 
atletický víceboj, v němž soutěživí mladí at-
leti měli možnost opět zažít pocit závodní-
ka či závodnice – tentokrát při sportovních 
disciplínách ve sportu, který trénují celý 
rok. Disciplíny jako: 60 m, výška, dálka, 
hod medicinbalem vzad a chůzi na 500 
m všichni zvládli. Taky dali do závodu 
všechno. Rychlost, mrštnost, odvahu, sílu 
a vytrvalost. Za to jim patří velká pochvala.
Vítězi: Ema Zápotocká, Eva Bohuslavová, Ive-
ta Trojancová, Matyáš Čapek a Filip Křížek. 
Vyhodnocení nejlepších bylo tečkou za 
čtvrtým dnem soustředění.
Pátý den/poznávací den. V pátek se sluníč-
ko schovalo za mraky. To proto, že Brada-
vice zvala orlíky na výlet do Prasinek (Opa-
tovice) a jejich okolí. Nástup ráno v 8.00 
hod. Cestou jsme se pozdravili s nezná-
mou nestvůrou, která nám pomohla zpí-
vat hymnu bradavice. Pak jsme se zdravili 
s dalšími chlupatými nestvůrami, až jsme 
došli k bradavici, která nám ukryla poklad. 
Naštěstí jsme ho našli a zamlsali si nejen oči 
všech, ale i hladová bříška. Po čtyřhodinové 

a 11300 m naučné túře plné her jsme byli 
zpátky opět v Bradavicích. Dobrý oběd při-
šel vhod a šlo se do finiše. 
„Dávaj tresty a dlouhé úkoly, 
kdo je drzý, ten je pokárán. 
Každý ten, kdo školní řád poruší, 
Vlkodlaky bude rozerván“ 
…. končí se v hymně bradavice. Úkoly 
i tresty se splnily, body se sečetly. Nebelvíři, 
Zmizojedi, Havraspáři a Mrzimoři se napa-
kovali valouny a nakoupili si, co oči viděli. 
A to nejlepší nakonec - připili si máslovým 
ležákem na to, že za rok si soustředění 
zopakuji. Někteří ještě přes noc čekali na 
vlkodlaka, ale kdo ví, proč nedošel. 
 ANIČKA MÁLKOVÁ

Babetta B1 2018 –  
Hulín 1. 5. 2018
Stejně jako v minulých šesti letech i ten-
to první máj se do Hulína sjeli mopedis-
té z celé Moravy, Čech a Slovenska, aby 
předvedli své motoristické dovednosti na 
legendárních jednostopých strojích Ba-
betta. Tentokrát se sešlo 27 závodníků, 
kteří pod svými přezdívkami soutěžili ve 
třech disciplínách o cenné body do cel-
kového pořadí. Soutěžící, ale i diváci si 
vyzkoušeli brýle simulující pocity po pře-
dávkování prášky a střelbu na biatlonové 
terče. Závodníci si sáhli až na dno svých 
sil při pití nealkoholického piva na čas, 
šlapání bez motoru, akrobatické jízdě na 
mopedu a samozřejmě při závěrečné „vy-
trvalostní“ jízdě Hulín-Břest-Pravčice-Hulín. 
Výsledkové tabulky jednotlivých disciplín 
naleznete na webových stránkách jednoty  
www.orelhulin.cz. Všem závodníkům, di-
vákům, sponzorům a pomocníkům, bez 
nichž by se tato akce neuskutečnila, děku-
je a na příští ročník se těší 
 VÁCLAV HÁNA, starosta jednoty Hulín

Čtvrtá etapa poutě do  
Santiaga de Compostella
Už jsou to tři roky, kdy jsme se vydali my Orli 
z jednoty Uherské Hradiště na naši dlouhou 
pouť z Uherského Hradiště do Compostelly 
de Santiago. Pamatuji si to jako by to bylo 
včera. Dostali jsme požehnání od P. faráře 
a vyšli jsme z kostela na naši pouť. Za tři 
etapy se nám podařilo přejít Českou Re-

publiku (přes Strážnici, Hodonín, Mikulov, 
Znojmo, Český Krumlov), Rakousko (přes 
Schording) a Německo, kde jsme loni pouť 
ukončili v Altottingu. Letos nás tedy čekal 
velký úkol přiblížit se co nejvíce ke Švýcar-
ským hranicím cca 380 km, tedy dojít do 
Bregenz a odtud je to už je pár km k hrani-
cím. Chtěla bych jen podotknout, že když 
jsme se o tom bavili na schůzkách, kde 
jsme domlouvali podrobnosti, tak tomu 
nikdo nevěřil. Asi týden před začátkem 
poutě mě volal taťka a říkal: ,, Míšo, máme 
problém, František nemůže chodit, ale jede 
a bere kolo a zřejmě bude dělat základnu“. 
Nakonec se nám František tak rozchodil, 
že na kolo ani nesedl a posledních pár dní 
jsme ho stále dobíhali.
Letošní etapu jsme absolvovali v termínu 
od 28.4 – 12.5 2018. Na pouť se vydalo 
5 dospělých a dvě děti (2 a 4 roky). Start 
jsme tedy měli v Altottingu, zde se nachází 
nádherné poutní místo, kde našlo pomoc 
mnoho nemocných lidí. Důkazem jsou zde 
ponechané děkovné dopisy, jejich berle 
a různé rehabilitační pomůcky. Odtud jsme 
se vydali po značené svatojakubské ces-
tě do Wasserburgu am Inn. Druhý den se 
k nám přidává také otec Jan Turko s manželi 
Rochovanskými. Doprovází nás při pouti pět 
dní a naši pouť obohatí o každodenní slave-
ní mše svaté a modlitbou. Nyní už nás putu-
je 8 dospělých a 2 děti. Cesta nám krásně 
ubíhala a my se každý večer divili, že jsme 
zase ušli okolo 30 km. Bylo to i díky příjem-
nému počasí, kdy jsme měli cca 22 stupňů 
a hlavně nám nepršelo. Nádherná příroda 
určitě okouzlila všechny poutníky. Vrcholky 
Alp nás doprovázely celou cestu. Prochá-
zeli jsme okolo pastvin krav a všechny nás 
lákalo koupit si zde domácí mléko. Pátý den 
pouti se musíme v Irschenbergu rozloučit 
s otcem Janem, který se musí vrátit domů 
s ním také odjíždí i manželé Rochovanští. 
Na další týden zase zůstáváme jen v pětici 
dospělých a dvou dětí….Máme pocit, že 
se k Santiagu přibližujeme každým kilome-
trem, protože v Marktoberdorfu se nachází 
první poutní dům, kde nás přivítala velmi 
milá paní Gaiplová s manželem. Sami si tuto 
cestu prošli a měli jsme pocit, že jsme byli 
bráni jako jejich děti. Zde je cesta už dobře 
značená, téměř ve všech kostelích nachá-
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zíme razítka pro svatojakubské poutníky. 
Tyto razítka moc baví a motivují k chůzi 
naše děti. Po 13- ti dnech chůze nakonec 
opravdu dorážíme do Bregenz u Bodam-
ského jezera. Celkově jsme ušli 371,9 km 
(celou dobu jsme vše měřili přes GPS). Cíl 
jsme splnili nad očekávání všech ještě o je-
den den dřív a mohli jsme si udělat v okolí 
hezký výlet. Musíme říci, že cesta vždy ne-
byla vůbec jednoduchá, stála nás hodně sil, 
ale také nám mnoho dobrého přinesla. Do 
cíle zbývá ještě 2300 km a proto se příští 
rok na pouť vydáme v totožném termínu 
tedy od 26. 4. do 12. 5. 2019. Půjdeme na 
pouť přes Švýcarsko. Pokud byste se k nám 
chtěli přidat, budete vítáni.

Úspěch ve Vyškově

Vzpomínka na  
br. Ing. Karla Štěpánka

Vrátila jsem se z do-
volené a s očekává-
ním, co mě v emailové 
poště čeká, jsem ote-
vřela počítač a začala 
pěkně postupně vyři-
zovat jednu zprávu za 
druhou. Týden není dlouhá doba, ale pošty 
mám hodně a vyvstane spousta pracovních 
problémů, pozdravy od kamarádek ...a poš-
ta označená „parte Karla Štěpánka“. Jako 
by rychlost otvírání přílohy ještě mohla něco 
změnit. Netrpělivě čekám, než můžu číst…
„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Přebývat smím v Hospodinově domě na 

dlouhé, předlouhé časy. S lítostí oznamu-
jeme, že náš Pán povolal k věčnému životu 
a radosti našeho nejdražšího Karla Ště- 
pánka.“ Hledím na fotku a dívají se na mne 
upřímné oči tak, jak jsem je za celých dvacet 
let co vykonával funkci starosty jednoty Bla-
žovice znala. Vím, že byl nemocný, ale v 64 
letech …Špatně se smiřuji s tím, že je to 
brzo. Další pošta není důležitá a já se zasně-
ně věnuji vzpomínkám. Jeden z mála, který 
uměl pochválit, poděkovat, ocenit a na to 
se nezapomíná. Takovou mám zkušenost já 
a za to si ho budu vážit.
S Karlem Štěpánkem jsme se rozloučili  
11. 8. 2018. Tiše, s úctou a vděčností. Jen 
čas může utišit bolest rodiny, kterou ztrá-
tou blízkého člověka cítí. Z celého srdce 
upřímnou soustrast.  MILUŠE MACKOVÁ
 

O víkendu 23. a 23. června se konalo 
v Praze Na Julisce Mistrovství ČR juniorů, 
juniorek, dorostenců a dorostenek v atle-
tice. Barvy oddílu Orel Vyškov hájila Leona 
Hanulíková v chůzi na 5 000 m. V krásném 
novém osobním rekordu 31:18.88 si došla 
pro parádní 9. místo. Gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci! 

ANNA MÁLKOVÁ
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•   nové sídlo Orla
•  přípravy na ústřední sjezd Orla 2019 
•  zprávy z valné hromady FICEP ve Vídni
•  podzim patří běhům i kolům

… a další zajímavé čtení
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