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Privítejte jaro Privítejte jaro 
s radostí!s radostí!



Osobnost MUDr. Vojtěcha Jílka 6–10

Vážená paní místostarostko, nemám žádný problém s otištěním svého článku o ná-
čelníku Orla MUDr. Vojtěchu Jílkovi. Byl to úžasně statečný muž a budu rád, že tento 
můj text, na kterém jsem si dal záležet i díky materiálům poslaným paní Laudátovou 
a vnukem ing. Jiřím Jílkem, se dostane mezi členstvo Orla. Jen prosím kromě mého 
jména uveďte i zdroj, tedy Revue České křesťanské akademie Universum, č. 3, 2018. 
Srdečně zdravím i pana Kostelku. Jan Stříbrný. 
S velkým poděkováním tak činím…

komentář
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Na cestě k Velikonocům
Dnešní kultura přináší neklid, který rozptylu-
je; negativitu a smutek; pohodlnou, konzu-
mistickou a sobeckou lhostejnost; individu-
alismus a mnoho falešných cest. Chceme-li 
v postní době udělat krok správným směrem, 
papež František nám radí: věnovat pozornost 
projevům lásky k Bohu a bližnímu.
Zaměřit se na Boha a být pevný v něm. Díky 
vnitřní pevnosti vydávat svědectví o svatosti 
svou trpělivostí a stálostí v dobru. Bojovat 
s agresivními a sebestřednými sklony. Spolé-
hat na kotvu modlitby. Nezaplést se do sítí 
slovního násilí. Neztrácet energii naříkáním 
nad chybami druhých, ale umět o nich poml-
čet, nesoudit a nedívat se na druhé spatra. 
Mít radost a smysl pro humor. Rozjasňovat 
druhé nadějí. Vědět, že nic nám nemůže vzít 
radost, která se rodí z jistoty, že nás Bůh mi-
luje. 
S nadšením a apoštolským zápalem se dávat 
k dispozici Bohu a bratřím. Nebát se překá-
žek. Jdeme-li k lidem na okraji a do problé-
mů, najdeme Ježíše, který je tam už před 
námi. 
Kdo je osamocený, ztrácí vnitřní jasnost. Po-
svěcování je společná cesta. Ve společenství, 
v rodině, můžeme zakoušet přítomnost Zmrt-
výchvstalého, když milujeme jeden druhého. 
Potřebujeme mluvit s Bohem, hledat mlčení 
naplněné jeho přítomností, naslouchat mu. 
Tak obnovujeme své lidství a radujeme se 
z krásy světa, v němž vnímáme Stvořitele. Po-
hled do vlastního života prozrazuje, že Bůh 
nám projevil mnoho milosrdenství. Prosba 
prohlubuje naši důvěru, přímluva nasazení 
pro druhé. Láska se umí zastavit a vychutná-
vat v mlčení. Když Boží slovo žijeme, zakou-
šíme, že ono má v sobě moc proměnit život. 
Vykročme společně s papežem na cestu k Ve-
likonocům.  +Jan Graubner
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 Bajka o orlu
(inspirací mi byla bajka O orlíkovi  
na str. 22)

Byl jednou jeden orel. Krásný, vznešený 
a uznávaný pták. Rozdával radost, víru 
a touhu po síle. Neměl ale lehký život. 
Přečkal dobu, kdy mu všechno vzali, kdy 
po něm stříleli a musel se téměř neviditel-
ně plazit při zemi. Ale vydržel! 
Jednoho dne opět mohl roztáhnout svoje 
majestátná křídla a vzlétnout k nebi. Usa-
dil se ve velkém a krásném hnízdě a vedl 
spokojený život. Že hnízdo nebylo jeho, 
neřešil. Měl se dobře a v době hojnosti 
se staral i o své menší potomky. Zajišťo-
val jim živobytí, blahobyt a některým do-
přával téměř vše, na co si vzpomněli. Na 
sebe moc nemyslel. Měl teplé hnízdečko 
a až přijde čas, kdy jej bude muset opustit, 
určitě se nějak s jeho majitelem domluví. 
Nedomluvil.
Chvíli tápal, sháněl pomoc, hledal a obavy 
o svoje obydlí byly stále silnější. A pak na-
šel. Malé, nevzhledné, opuštěné……
A rozhodl se budovat. Orel buduje.  
Stojí ho to hodně sil, času, námahy, shá- 
nění i odříkání, ale 
vydrží. Je silný, je 
ušlechtilý, je hrdý. 
Bude mít hnízdečko 
sice malé, ale útul-
né, nové a svoje. Po 
téměř třiceti letech 
konečně svoje.

MILUŠE MACKOVÁ
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110 let Orla 16–17

Zveme vás na oslavu 110. výročí od založení ORLA  dne 19. května 2019 na Vele- 
hrad a do Archeologického skanzenu v Modré. Setkáme se u hrobu Mons. Jana 
Šrámka, na mši svaté a připravili jsme pro vás bohatý doprovodný program.

Lyžařské závody 15

Po roční přestávce, způsobené loňským nedostatkem sněhu, se uskutečnily opět 
orelské závody v běhu na lyžích. Vydatná sněhová nadílka a pohádková pravá 
valašská zima přivítala závodníky na Ploštině.

Vyhlášení výsledků Orelské běžecké ligy 2018   18–21

Nejúspěšnějším účastníkem vyhlašování byl starosta Orla br. Stanislav Jurá-
nek, který si odnesl cenu za umístění ve své věkové kategorii, ve vrchařském 
poháru i za absolvování všech deseti ročníků OBL.

Foto: Vojtěch Cikrle
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Vážené sestry a bratři,
přemýšlím nad tím, kam má v příštích 
letech směřovat náš Orel a stále na to 
nemohu přijít. Chodím a hledám, stejně 
jako senátor ve starém Římě, který ne-
věděl, jak má hlasovat v jednom velmi 

důležitém hlaso-
vání v římském 
senátu. Radil se 
s ostatními, hlou-
bal, chodil sem 
a tam a pořád 
nic. Až u jeskyně 
potkal bělovlasé-
ho starce a svěřil 

se mu: „Nevím, jak mám hlasovat.“ 
Stařec se usmál a povídá: ,,Hlasuj s mrt-
vými.“ Zarazil se: „Jak mám hlasovat 
s těmi, kteří tu nejsou?“ Stařec se zno-
vu usmál: „Hlasuj tak, jak by oni dnes 
hlasovali. Už nemají nic, co by jejich 
rozhodnutí svazovalo. Nikomu nejsou 
zavázáni, nikomu nic nedluží, nikdo si 
jejich hlas nekoupí, prostě hlasovali by 
jen z těch nejušlechtilejších pohnutek. 
Pro dobro našich duší. Pro dobro naší 
vlasti.“ Senátor si zašel na hřbitov a na-
šel svou odpověď.
Já ještě chodím, naslouchám Vám, kteří 
každodenně dáváte svým úsilím Orlu ži-
vot a naslouchám těm, kteří orelský pra-
por nesli před námi, naslouchám i vašim 
nápadům. Sbírám moudra zrníčko po 
zrníčku. 
Zrníčko první od biskupa Očenáška: 
„Modli se, pracuj a hrej si... sportuj!“
Zrníčko druhé přidává P. Jan Bula: „Na-
jdi místnost nebo chatu, kde se mohou 
scházet děti a předávej jim radost z Boží 
blízkosti sportem, zpěvem, společnou 
prací i modlitbou. Neváhej pro ně rozdě-
lat oheň, neváhej pro ně obětovat čas.“
Zrníčko třetí si beru od našeho duchov-
ního rádce, který nás před pár roky ještě 
o kousek přiblížil k Panně Marii rozšíře-
ním orelské modlitby: „...Maria, králov-
no Orlů, oroduj za nás!“

Čtvrté zrníčko mám od Stanislava 
Krátkého: „Dělej, co nikdo nedělá! Máš 
svou hřivnu, svůj úkol, který za tebe 
nikdo neudělá! Hledej Boží království 
a jeho spravedlnost a všechno ostatní 
ti bude přidáno navíc! A když všechno, 
tak opravdu všechno!“
Páté zrníčko je vlastně celou ošatkou 
zrníček. Posbíral jsem je od starých orel-
ských praporečníků, kteří před komu-
nisty schovali orelský prapor své jedno-
ty nebo župy a zachránili ho tak před 
zničením. Byl to, je to symbol naší víry 
a lásky k Bohu i vlasti!
Šesté zrníčko se k nám vrátilo s kardi-
nálem Beranem, když bylo loni konečně 
převezeno jeho tělo z Říma do Prahy: 
„Orel je nenahraditelná organizace pro 
rodiny v naší vlasti. Přebírá vše dobré od 
Sokola i Skautů-Junáků a přidává pro 
celou rodinu, pro každého, pro toho 
nejslabšího i pro toho nejsilnějšího mož-
nosti, jak se neztratit ve zmatku dnešní 
doby...“
Sedmým zrníčkem je naše florbalová 
liga, která je ligou opravdu pro každého, 
kdo chce tento sport zkusit.
Osmé zrníčko je vlastně růženec orel-
ské běžecké ligy, který se proplétá 23 
jednotami napříč celou naší republikou.
Deváté zrníčko je orelské divadlo 
v Boleradicích, soutěž v recitaci v Lubi-
ně i folklorní festival v Brně. Abychom 
nezapomněli na kulturu.
Desátým zrníčkem jsou orelské poutě, 
které každoročně vrcholí setkáním Orlů 
na Svatém Hostýně. Na místě, na kterém 
začalo velké pronásledování Orlů v roce 
1948, na místě kde nás Panna Maria 
vždy schová bezpečně ve své náruči.
Ano, hledám. Hledáme společně. Letos 
je 110. výročí založení Orla. Je znovu 
čas sázet zrníčko za zrníčkem do dob-
ré půdy, aby vzešla nová úroda. Je čas 
znovu sázet. Rád budu sázet společně 
s vámi! Zdař Bůh!
 Starosta Orla STANISLAV JURÁNEK

Slovo starosty

Ústřední orelský a Lidový ples 
        ve Veselí nad Moravou
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V sobotu 26. ledna 2019 do vyzdobeného 
sálu přicházeli kromě místních účastníků 
i zástupci orelských žup a jednot. Dobrou 
náladu, kromě řidičů, získal každý jak ji-
nak, než „pohárkem“ na uvítanou. Ples 
slavnostně zahájil starosta Orla Stanislav 
Juránek, který přivítal hosty, mimo jiné 
i europoslance Pavla Svobodu, připomněl 
významná výročí, která si v letošním roce 
Orel připomíná a pozval přítomné k jejich 
oslavám. V úvodu zatančila místní mládež 
a plesové veselí se mohlo naplno rozprou-
dit. K tanci a poslechu zaplněnému sálu 
hrála dechová hudba Vnorovjané. Na své 
si ale přišli i ti, kteří mají v oblibě cimbá-
lovou muziku. Vrtěnou, verbuňk nebo 
sedláckou si tanečníci mohli zatančit za 
doprovodu mladé cimbálové muziky Fraj. 
O tom, že je mezi námi hodně sportovců, 

nás přesvědčilo množství sportovních cen 
v bohaté tombole. Výherce badmintono-
vé soupravy v taneční přestávce vyzval 
starostu Orla na souboj a taneční parket 
se na chvíli změnil ve sportoviště. Jestli 
šlo o tuhý boj, nebo rekreační pinkání je 
v tuto chvíli jedno. Svojí bezprostřednos-
tí se tak postarali o jedno číslo programu 
plesu navíc.
A zatím, co venku čerstvě padající sníh při-
krýval zamrzlé náměstí, v sále se tančilo, 
zpívalo, popíjelo, besedovalo a panovala 
příjemná hřejivá atmosféra………

Děkujeme jednotě Veselí nad Moravou za 
iniciativu, obětavost a vstřícnost, se kterou 
letošní ples připravili.
 Za Orla ústředí
 MILUŠE MACKOVÁ a MARIE JUREČKOVÁ

Ústřední orelský a Lidový ples 
        ve Veselí nad Moravou

Většinou se pořadatelé našich ústředních plesů hlásí k or-
ganizaci sami a také většinou spojí ples s plesem Lidovým. 
Nejinak tomu bylo i letos. Už název města vybízel k tomu, 
že se opravdu budeme veselit.
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Vojtěch Jílek pocházel z Bystrce, tehdy sa-
mostatné obce těsně za hranicemi Brna, 
kde se 14. dubna 1908 narodil jako páté 
ze sedmi dětí drobného obchodníka 
Floriána Jílka (1872–1933) a jeho ženy 
Anny, rozené Vrzalové (1874–1945). Měl 
4 bratry a 2 sestry, z nichž mladší sest-
ra Marie (1902–1977) se stala řeholnicí 
s řeholním jménem Arnoštka. V početné 
rodině zažíval samozřejmou soudržnost, 
přijímal katolickou víru reálně ukotvenou 
v denních povinnostech a radostech živo-
ta a z tohoto prostředí přirozeně vyrůsta-
la i jeho velká sociální citlivost. V letech 

v Praze v roce 1929) a záhy i na meziná-
rodní – mj. zvítězil v atletickém pětiboji 
v Antverpách (1930) a vytvořil rekord ve 
skoku vysokém ve Vídni (1932). Zajímal se 
také o další sporty, přičemž aktivně pro-
vozoval volejbal, lyžování, plavání a kano-
istiku. V únoru 1936 se zúčastnil zájezdu 
na IV. ZOH v bavorském Garmisch-Par-
tenkirchenu. Kromě aktivního sporto-
vání se stále více zaměřoval i na činnost 
organizační (schůze, instruktážní kurzy, 
praktický výcvik), ale zejména teoretic-
kou a koncepční. Proto již ve 22 letech 
byl tento aktivní a schopný muž v dubnu 
1930 zvolen do náčelnické rady Čs. Orla. 
Od roku 1929 také psal do orelského tis-
ku (Tělesná výchova, později Orel), kde se 
zprvu zaměřoval na propagaci tělesné vý-
chovy a sportu a jejich význam pro zdraví 
člověka. Publikoval rovněž odborné člán-
ky, v nichž díky studiu medicíny dokázal 
aplikovat moderní lékařské poznatky na 

Náčelník Orla – vlastenec 
a charizmatický svědek víry

MUDr. Vojtěch Jílek, iniciativní a statečný člověk, oduševnělý 
katolický laik a ryzí vlastenec byl od druhé poloviny třicátých 
let nejvyšším představitelem Československého Orla. Jeho ži-
votní příběh v roce 110. výročí narození připomíná, kolik po-
zapomenutých hrdinů-mučedníků se nekompromisně nasazo-
valo a obětovalo pro svobodu svého národa a pospolitosti lidí 
žijících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

1919–1927 absolvoval středoškolská 
studia na I. čs. státním gymnáziu v Brně. 
Poté začal na brněnské Masarykově uni-
verzitě studovat tělesnou výchovu, ang-
ličtinu a slovanské jazyky, avšak ve třetím 
semestru v roce 1928 přestoupil na lékař-
skou fakultu. 
 Od mládí byl nadšeným členem místní 
jednoty Čs. Orla v Bystrci a za student-
ských let se jako talentovaný sportovec 
věnoval především lehké atletice, kde 
vynikal ve skoku vysokém. Zúčastňoval 
se závodů nejprve v rámci Sušilovy župy, 
později na úrovni celostátní (orelský slet 

poli tělovýchovném. Později jako čelný 
funkcionář se ve svých textech stále více 
zaměřoval na ideové a duchovní cíle Orla 
a jeho mravní a vlastenecké poslání. Vy-
pracoval se v publicistu s jasnými názory, 
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výrazným stylem, který dokázal zaujmout 
kritický postoj a odvážně polemizovat 
s názorovými protivníky. 
 Po dokončení studia medicíny byl 21. 
června 1934 promován na doktora vše-
obecného lékařství. V roce 1935 vyko-
nal s vyznamenáním fyzikátní lékařskou 
zkoušku a poté nastoupil vojenskou pre-
zenční službu. Působil jako sekundární 
lékař v divizní vojenské nemocnici a byl 
rovněž šéflékařem u polní střelnice v Mo-
ravských Knínicích na Tišnovsku. Po návra-
tu z vojenské služby nastoupil roku 1936 
jako sekundární lékař v Zemské nemocnici 
u sv. Anny v Brně. Pro svoji svědomitost 
a obětavost, přátelské vystupování a pří-
jemnou povahu byl mezi kolegy i pacien-
ty velmi oblíben. Spolupracoval rovněž 
s řádovými sestrami při nezištné pomoci 
chudým a sociálně slabým na brněnské 
periferii, a to včetně německých rodin. 
V lednu 1938 přijal místo smluvního léka-
ře (zdravotního komisaře) u Rady města 
Brna, aby se mohl více věnovat své práci 
zaměřené na přínos tělovýchovy pro zdra-
ví člověka a na sociálně zdravotní otázky. 
MUDr. Vojtěch Jílek patřil k mladé orel-
ské generaci, která se díky svým schop-
nostem a nevšednímu zaujetí pro ideály 
a poslání Čs. Orla postupně propracovala 
od základních jednot až do ústředního 
vedení. V jeho charizmatické osobnos-
ti se ve vzácné symbióze setkával pevný 
charakter s odvahou, organizační a vůdčí 
schopnosti, renomé aktivního sportovce 
i schopného teoretika, který měl výrazné 
intelektuální kvality a strategické uvažo-
vání. Vyzařovalo z něho, že jeho nasa-
zení ve službě Bohu, vlasti a bližnímu je 
zcela autentické. Nebylo proto žádným 
překvapením, když se tento mimořádně 
schopný muž v pouhých 28 letech stal 
v červnu 1936 ústředním náčelníkem 
Čs. Orla. Na sjezdu náčelníků žup v Brně 
v roce 1937 ve svém projevu výstižně 
charakterizoval poslání této organizace: 
... Orel bude v našem veřejném životě 
vždy ideálním bojovníkem myšlenky křes-
ťanské, obhájcem katolické víry, strážcem 
vlasti a pokladů národních, propagátorem 
správného sociálního cítění, vůbec vzorem 

mravního charakteru... V době narůstají-
cího ohrožení Československa se koncem 
června 1938 v čele orelské delegace zú-
častnil sletu jihoslovanského Orla v Lubla-
ni, aby se tak deklarovala vzájemnost 
obou států a jejich národů. V orelských 
jednotách se tehdy, stejně jako v Sokole 
a dalších tělovýchovných organizacích, 
kladl důraz na předvojenský branný výcvik 
a vlasteneckou výchovu. V době mobiliza-
ce 23. září 1938 pak spolu s náměstkem 
starosty Orla Františkem Leinerem vyhlásili 
v brněnském rozhlase pohotovost celého 
Orla k obraně vlasti. Sám dr. Jílek byl mo-
bilizován jako důstojník zdravotní služby 
a do civilu se vrátil až 10. prosince 1938. 
 Krátce po nacistické okupaci českých 
zemí v roce 1939 napsal MUDr. Vojtěch 
Jílek v dubnovém čísle časopisu Orel jasná 
slova, jak se mají orlové postavit k nové 
politické a národní situaci: Víme, že jsme 
povoláni hájiti vítězství kříže v každé době, 
ale víme, že cesty musejí býti voleny, aby 
mnoho na konec neznamenalo nic. Bude-
me vedeni duchem opravdové křesťanské 
lásky k celému národu, ale i duchem ná-
rodní a křesťanské statečnosti. S vědomím 
vedení Orla navázal prostřednictvím prof. 
Vladimíra Helferta již v dubnu 1939 spo-
jení se vznikající vojenskou ilegální organi-
zací Obrana národa a záhy se stal členem 
jejího zemského vedení. Zapojení Orla do 
odboje bylo prohloubeno při letní škole 
nových tělovýchovných směrů, pořádané 
pro župní náčelníky a další aktivisty od  
6. do 16. července 1939 v Jedovnicích 
(u Blanska). Vedle výcviku k brannosti 
se přitom kladl důraz na výchovu mrav-
ní a duchovní, kdy se všichni přítomní 
v pravidelné modlitbě obraceli k Bohu 
s prosbami o ochranu a pomoc ohro-
ženému národu. Ideové přednášky zde 
kromě ústředního vzdělavatele vedl právě 
náčelník Orla MUDr. Jílek, který zvláště 
u večerního táboráku 13. července se 
zaujetím promlouval o lásce k vlasti, pro 
niž je třeba v případě nutnosti obětovat 
i život, a loučil se slovy: Náš boj je vítězný, 
zůstaneme věrni vlasti, Bohu a Orlu! Po 
odjezdu z jedovnické školy podnikl z po-
věření zemského vedení ON cestu do Pol-

ska a Švédska. Její tajný cíl byl krytý stu-
diem tělesné výchovy ve Varšavě a účastí 
na mezinárodním kongresu a slavnostech 
severských gymnastů, tzv. lingiádě, která 
se konala ve dnech 24.–28. července ve 
Stockholmu. Ještě 19. července z Pra-
hy a poté 22. července z Varšavy poslal 
ústřednímu jednateli Orla Janu Hanušovi 
dva dopisy, kde mu podle dohodnutého 
tajného kódu slov (obvyklá tělocvičná ter-
minologie, jména známých tělovýchov-
ných pracovníků) naznačuje, jaká je situa-
ce odboje na centrální rovině a apeluje na 
pověřené funkcionáře Orla, aby neotáleli 
s realizací stanovených úkolů při budování 
orelské odbojové sítě. Ve Stockholmu se 
mu podařilo předat představiteli tamní čs. 
zpravodajské agentury, legačnímu radovi 
dr. Vladimíru Vaňkovi, cenné zprávy a in-
formace od vedení domácího odboje pro 
představitele čs. zahraniční akce v Paříži; 
mimo to provezl i vysílací kódy pro Gott-
waldovo vedení KSČ v Moskvě. Při zpá-
teční cestě se pak v Polsku setkal s msgre 
Janem Šrámkem a P. Františkem Hálou, 
kteří krátce před tím odešli do exilu, a při-
nesl od nich instrukce pro podzemní orel-
ské hnutí. 
Hned poté, co se dr. Jílek vrátil do Brna, 
svolal počátkem srpna 1939 schůzi ná-
čelnické rady mužů a župních náčelníků, 
kde se po jeho informacích všichni spon-
tánně přihlásili ke spolupráci s odbojem. 
Byli určeni vedoucí jednotlivých oblastí, 
jejichž krycí jména oznámil vojenskému 
vedení. Tito vedoucí pak v župách a jed-
notách prováděli tzv. revizi činnosti, při 
níž byli vyhledáváni schopní členové pro 
zapojení do odbojové práce. Během pod-
zimu 1939 tak od vedení žup přes okrsky 
až po většinu místních jednot vznikla ile-
gální orelská síť na bázi tříčlenných bu-
něk, úzce napojená na Obranu národa. 
Duch odporu posilovali rovněž osvětoví 
pracovníci Orla, kteří mj. zdůrazňovali po-
moc českých světců, zvláště sv. Václava, 
a Panny Marie při ochraně ohroženého 
národa. Vrcholem tohoto duchovního 
úsilí se stala tradiční orelská pouť na sv. 
Hostýn 20. srpna 1939, která se při účasti 
60.000 poutníků změnila v národní ma-
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nifestaci proti okupantům. Bezprostřed-
ně nato v zářijovém čísle časopisu Orel 
v článku Echo duchovního sletu Orelstva 
apeloval dr. Jílek na jeho členy, aby se stali 
pro své okolí odvážnými poutníky-apošto-
ly: Přes vážnost doby zůstává ještě mnoho 
možností, mnoho cest, kterými bychom 
přiváděli neúnavné příslušníky našeho 
národa blíže k Bohu a stavěli jim před oči 
naše sv. patrony jako vzory hrdinné víry. 
Při všech těchto příležitostech, na všech 
těchto cestách, třebas by to byly jen cesty 
od srdce k srdci, nezapomínejme vzbudit 
ve všech týž mohutný dojem, který v nás 
vyrostl na našem duchovním sletě. 
 MUDr. Vojtěch Jílek se podílel rovněž 
na zpravodajské činnosti a organizování 
přechodů do zahraničí. Zemské vedení 
ON ho také pověřilo speciálním úkolem, 
aby se spolu s MUDr. Janem Vignatim, 
primářem v Uherském Hradišti, a kpt. 
Miroslavem Plaňavou zabývali využitím 
bakteriologických prostředků pro odboj 
(akce R-Německo), od tohoto záměru 
bylo nakonec upuštěno. Jako úřední 
lékař zachránil rovněž řadu lidí před na-
sazením na nucené práce v říši. O váno-
cích 1939, na svátek sv. Štěpána, se na 
Svatém Hostýnu oženil s Libuší Téglovou 
z Prostějova (*19. 4. 1917), která do 

zrušení českých vysokých škol studova-
la práva na Karlově univerzitě v Praze. 
V prvním čísle orelského časopisu Těles-
ná výchova v roce 1940 pak v úvodníku 
Do nového roku s odkazem na biblické-
ho hospodáře-rozsévače vyzýval: Proto 
... i my musíme zvednout oči k nebi 
a žádat Pána všeho dění, aby dal uzrát 
setbě našich srdcí, setbě naší odvahy, 
setbě naší vytrvalosti a síly. Máme však 
svou svobodnou vůli, kterou nám dal 
Bůh. Tou můžeme se rozhodovat mezi 
dobrem a zlem, mezi prací a lenivým kli-
dem, mezi aktivitou a pasivitou. 
Šikany ze strany zaměstnavatele pocítil 
MUDr. Jílek již záhy po březnové okupa-
ci v roce 1939, kdy měl získat definitivu 
a chtěl zahájit vlastní praxi, což mu ale 
nová správa města Brna striktně zakázala. 
Soukromou ordinaci si otevřel od prosince 
1939 ve svém bytě Na hradbách č. 8 a od 
července 1940 v ní pokračoval i v novém 
bydlišti v ulici Hlinky č. 64 na Starém Brně. 
Krátce nato byl pak pro své pevné vlaste-
necké postoje propuštěn ze zaměstnání ve 
fyzikátu (zdravotním úřadu) města Brna. 
Na podzim 1940 postihla mladé manže-
le další těžká zkouška, když paní Jílková 
v sedmém měsíci těhotenství v důsledku 
infekční míšní obrny a zápalu mozkových 

blan ochrnula a její stav se dlouho nelep-
šil. Navzdory těžkému zdravotnímu stavu 
však koncem prosince porodila syna Jiřího 
(*26. 12. 1940). V prosincovém čísle ča-
sopisu Orel roku 1940 přitom dr. Jílek na-
psal povzbudivá a útěšná slova: Ta tichá, 
ale tolik tajemná scéna zrození Kristova se 
stala počátkem křesťanského věku, stala 
se počátkem křesťanské kultury. ... Jen ta-
jemný božský původ mohl učinit z tohoto 
chudého, nahého Dítěte ústřední posta-
vu všech lidských dějin, která je povýšena 
nad všechno lidské konání, nad všechny 
rodiny, společnosti a národy lidstva. Toť 
pravý význam vánoc, toť základ naší víry. 
A tato víra obnovená každými vánočními 
svátky se přenáší na všechno, co podniká-
me v jejím duchu. 
Poté, co Gestapo postupně odhalova-
lo odbojovou síť Obrany národa, byl  
15. května 1941 zatčen i MUDr. Vojtěch 
Jílek a vězněn v brněnských Kounicových 
kolejích. Při druhé návštěvě manželky  
10. července se mu podařilo vtisknout 
jí do dlaně moták, který šťastně vynesla 
z věznice a předala jeho spolupracovní-
kům. Věcně v něm informoval o stávají-
cích poznatcích gestapa ohledně činnosti 
Obrany národa a podával instrukce, jak by 
v případě zatčení měli při vyšetřování vy-
povídat odbojáři žijící dosud na svobodě. 
Gestapo se však vinou spoluvězně o tom 
dozvědělo, dr. Jílek byl tvrdě vyslýchán 
a byl mu mimořádně zpřísněn vězeňský 
režim, včetně omezení návštěv. Poslední 
povolená návštěva manželky 16. srpna 
1941 byla velmi krátká, probíhala pod 
přísnou kontrolou a ještě při odchodu ji 
dozorce provázel výhrůžkami. V posledním 
lístku z vězení 9. září kladl své ženě řadu 
praktických otázek a poslední větou jako 
by se nevědomky loučil: Mohu jen potvr-
diti Tvé doušky o našem duš. spojení. Re-
agoval tak na její srpnový dopis, v němž 
ho posilovala slovy, že jejich „duševní spo-
jení je teď tak nekonečně pevné, krásné 
a věčné“. Dopis paní Jílkové z 23. září pak 
správa Kounicových kolejí vrátila počát-
kem října bez jakékoliv poznámky. Dne  
30. září 1941, třetí den po nástupu Re-
inharda Heydricha jako zastupujícího 
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říšského protektora a vyhlášení prvního 
stanného práva, totiž brněnský Sonderge-
richt vynesl nad MUDr. Vojtěchem Jílkem 
„rozsudek“ smrti a téhož dne odpoledne 
(v 16.55) byl ve dvoře Kounicových kolejí 
pod sgrafitem sv. Václava popraven. Po-
ložil tak život za svobodu svého národa 
jako ryzí vlastenec a křesťan. Naplnila se 
tak jeho vyznavačská slova, která napsal 
po úmrtí otce ve velikonočním svatém 
týdnu v dubnu 1934: (…) Však nereptám 
a nepláči, jen oči na Tvůj kříž se tiše stáčí, 
vždyť z těch čtyř ramen jeho jedno přece 
míří vzhůru. Dva měsíce nato z nařízení 
říšského protektora došlo k 30. listopadu 
1941 i k zastavení činnosti milovaného 
Orla, jeho jmění bylo zajištěno a v září 
1942 byla orelská organizace rozpuštěna. 
 Urnu s jeho popelem gestapo 10. října 
Libuši Jílkové vydalo a za účasti nejbližších 
příbuzných byla se všemi církevními obřa-
dy uložena do hrobu na hřbitově v Bystr-
ci. Protože tam ale lidé z úcty k tomuto 
národnímu mučedníkovi chodili a kladli 
květiny, gestapo po čase urnu vykopalo 
a uložilo ji k urnám dalších popravených 
vlastenců ve sklepě právnické fakulty na 
Veveří, kde tehdy brněnská řídící úřadov-
na gestapa sídlila. Těsně před koncem 
války byly odsud urny vyzvednuty a popel 
vysypán do řeky. 
Vážně nemocná paní Jílková musela se 
sotva ročním synem opustit brněnský byt, 
zabraný pro nějakého říšského Němce, 
a aby nevzbudila pozornost odjela k ro-
dičům do Prostějova, kde několik v utaje-
ní týdnů žili. Protože po ní gestapo stále 
pátralo, snažila se ztratit z jeho dosahu 
a jako těžce invalidní se jí přes manželo-
vy přátele podařilo zajistit léčebný pobyt 
resp. úkryt v lázních ve Vráži u Písku pod 
dívčím jménem Téglová. Malý Jiřík zůstal 
nějaký čas u dědy a babičky v Prostějově 
a poté po větší část roku 1942 byl v péči 
dobrých známých v Rejvízu v Jeseníkách. 
Mezitím si paní Jílková dojednala další 
azyl v sanatoriu v Tišnově a k tišnovským 
přátelům byl přivezen i její synek. Ti ho 
vodívali do parku léčebného ústavu, kde 
se s ním mohla matka občas setkat. Na-
konec od roku 1944 žili oba v největším 

utajení a při velkém riziku opět u jejích 
rodičů v Prostějově. Až do konce války tak 
žili bez finančních prostředků, bez vlast-
ního bytu, odkázáni na pomoc nejbližších 
příbuzných a dobrých přátel.
Po válce vydal o MUDr. Jílkovi unikátní 
svědectví Karel Peták, vězeň ze sousední 
cely 74 A, který s ním v létě 1941 mohl 
přes ústřední topení denně hovořit. Kro-
mě výměny aktuálních informací a zpráv 

ho dr. Jílek povzbuzoval, utěšoval a radil 
mu při zdravotních problémech. Jílka 
charakterizoval jako muže velmi jemné-
ho, inteligentního, snášenlivého dobráka 
a velmi nábožensky založeného, který se 
modlíval vždy před jídlem a před spaním. 
S úctou na něho vzpomenul rovněž jeden 
z představitelů civilní složky Obrany náro-
da prof. Robert Konečný: Dr. V. Jílek byl 
podle mého soudu největší postavou prv-
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ního odboje. Nikdo nezachránil tolik de-
sítek i víc osob. Musel vypovídat jedineč-
ným a naprosto ojedinělým způsobem. 
Po osvobození byly různými forma-
mi připomenuty úctyhodné zásluhy  

MUDr. Vojtěcha Jílka v domácím odboji. 
Prezident republiky mu udělil 15. prosince 
1945 Československý válečný kříž 1939 
in memoriam a předsednictvo Čs. Orla 
ho 28. května 1947 vyznamenalo zlatou 

medailí „Československý Orel – zásluze“. 
Z rozhodnutí národního výboru města Brna 
byla předválečná Resslova ulice v Brně- 
Židenicích v září 1946 přejmenována na 
ulici Jílkovu. Na pamětní desce odhalené 
8. května 1946 na prvním nádvoří Nové 
radnice na Dominikánském náměstí 1/3 se 
mezi oběťmi z řad členů zastupitelských 
sborů a zaměstnanců města Brna nalézá 
i jméno MUDr. Vojtěcha Jílka. Stejně tak 
je uveden na pamětní desce, odhalené  
23. listopadu 1947 obětem z řad profesorů 
a absolventů v budově gymnázia na třídě 
Kpt. Jaroše v Brně, bývalém I. čs. státním 
gymnáziu. Na prahu komunistické éry 
byl MUDr. Jílek naposledy připomenut na 
pamětní desce, odhalené 9. května 1948 
obětem nacistické okupace z Brna-Bystrce. 
Poté následovala jako u mnoha dalších 
skutečných hrdinů čtyřicetiletá cézura, 
přerušená až 30. září 1996 odhalením 
pamětní desky na jeho rodném domě 
v Brně-Bystrci.  JAN STŘÍBRNÝ

(Tento text mohl vzniknout jen díky do-
kumentaci ze soukromých archivů, které 
velkoryse poskytli jeho vnuk Ing. Jiří Jílek 
a dcera nejbližšího spolupracovníka a pří-
tele Marta Laudátová-Svobodová)
Zdroj: Revue České křesťanské akademie 
Universum, č. 3, 2018

Vedoucí II. ročníku školy nových směrů v orelské tělesné výchově v Jedovnicích 
28. června – 7. července 1940. Bratři: PhDr. Augustin Schubert, OSA, ústřední vzděla-
vatel Čs. Orla, umučen v koncentračním táboře; MUDr. Vojtěch Jílek, náčelník Čs. Orla, 
popraven v Heydrichově stanném právu 30. září 1941; PhDr. Rostislav Slavotínek, náčelník 
orlů. V procesu Orelská pouť 1948 odsouzen na 4 roky vězení; Prof. Zdeněk Svoboda, 
člen náčelnické rady Orla. V procesu Orelská pouť 1948 odsouzen na 10 roků vězení; 
Jan Hladký, člen náčelnické rady Orla, vězněn nacisty i komunisty; JUDr. Karel Dědáček, 
redaktor, spolupracovník náčel. rady; Prof. Stanislav Cvek, člen náčelnické rady Orla, 
popraven v Breslau 10. října 1944; Alois Slaný, odb. učitel, nar. 1916, zemřel na tyfus  
11. října 1945, člen náčelnické rady, byl vedoucím II. školy v Jedovnicích 1940.
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Vážený pane prezidente, 
prostřednictvím Vaší kanceláře, s poděkováním za 

uctění památky jedné z nejvýraznějších postav sokolské-
ho hnutí olympijské vítězky z Londýna 1948 paní Věry  
Růžičkové, si dovoluji v souvislosti s novelou zákona 
o státních svátcích, resp. s uzákoněním 8. října jako  
Památného dne sokolstva podotknout následující:

Dne 30. září 1941 byl v Praze-Ruzyni popraven Au-
gustin Pechlát, náčelník České obce sokolské a člen So-
kolské revoluční rady. Ve stejný den 30. září 1941 byl 
v Kounicových kolejích pod obrazem sv. Václava zastřelen  
MUDr. Vojtěch Jílek, náčelník Orla. Pokračováním represí 
v době I. stanného práva bylo i zastavení činnosti So-
kola 8. října 1941 a Čsl. Orla na Moravě, které se stalo 
na základě výměru policejního ředitelství v Brně ze dne  
30. listopadu 1941. V Čechách byl Orel úředně rozpuštěn 
30. září 1942 po atentátu na Heydricha, na kterém se 
podíleli i členové Orla parašutisté Josef Bublík a Jan Kubiš.

V loňském roce jsme při festivalu RE:PUBLIKA  
1918–2018, konaném v Brně pod Vaší záštitou, vybu-
dovali společné sokolské a orelské cvičiště. V době, kdy 
se naše společnost polarizuje a tříští, jsme chtěli vyslat 
jasný signál – hrajme spolu! Podívejte se, jde to! Ano, 
jakkoli byly, a přiznejme, že i v současné době někdy 
jsou, letové dráhy Sokola a Orla různé, jejich směřová-
ní je stejné – vychovávat a žít v duchu starořecké kalo-
kagathie, vyváženosti tělesné a duševní krásy, dobroty, 
ctnosti a statečnosti. Tento podstatný prvek novodobé-
ho olympijského hnutí je jim společný. Smyslem jejich 
činnosti je zvyšování a upevňování duchovní a fyzické 

úrovně naší společnosti činností tělovýchovnou, kulturní 
a společenskou. Spojují je myšlenky národnostní, rasové 
a náboženské snášenlivosti, humanismu a vlastenectví. 
Po roce 1948 byli sokolové i orli společně perzekuová-
ni komunistickým režimem, v době nacistické okupace 
během druhé světové války společně umírali v lágrech  
a na popravištích.

Budeme-li poctivě přemýšlet, co ještě je společného 
sokolskému a orelskému hnutí ve stoleté historii naší re-
publiky, najdeme odpověď nejen v roce současném a ve 
zmíněných obdobích tragické minulosti. Ani ne desetiletý 
Orel a již v mužném věku se v roce 1918 nacházející Sokol 
podíleli na vzniku Československa a v letech následujících 
na jeho rozvoji.  Dokladem toho je i medaile, kterou v roce 
desátého výročí republiky obdrželi společně sokol Ladislav 
Vácha a orel Bedřich Kostelka, oba za významná vítězství 
v mezinárodních sportovních soutěžích (Vácha – olympijský 
vítěz v Amsterdamu, Kostelka – vítěz gymnastických závodů 
v Paříži). Vzdali jsme tak hold těmto dvěma borcům, jejichž 
životní osudy jsou si v mnohém podobné. Vzdali jsme hold 
i další sokolům a orlům na společném nebi a deklarovali 
jsme společné směřování dvou životních názorů a stylů. 
Bylo to sice jen po dobu konání festivalu, ale domnívám se, 
že naše společné sokolské a orelské cvičiště bylo impulsem 
k hledání a nacházení koncensu a porozumění.

Občansky velmi a s pokorou doporučuji, aby byl spo-
lečným památným dnem ustanoven „Památný den sokol-
stva a orelstva dne 30. září“, den výročí popravy náčelníka  
České obce sokolské a den popravy náčelníka Orla.
Děkuji a zdravím z Bosonoh  VLADIMÍR KOUDELKA

n  VP/508/32 VP schvaluje odložení splátky ve výši 40.000,- Kč 
jednotě České Budějovice do 30. 6. 2019.

n  VP/512/33  VP schvaluje účast čtyř vedoucích výpravy na  
FICEP hry 2019 v Bukurešti.  

n  VP/516/33 VP schvaluje pořádání FICEP campu v České re-
publice v roce 2021.

n  VP/519/33 VP uděluje Čestné uznání br. Januszi Cholewovi 
z jednoty Valašské Meziříčí, br. Antonínu Zbořilovi z jednoty Zlín 
a Josefu Sousedíkovi z jednoty Zlín-Malenovice.

n  VP/520/33 VP uděluje Čestný zlatý odznak ses. Emílii Ze-
mánkové z jednoty Kunovice, br. Zdeňku Zemánkovi z jednoty  

Kunovice, br. Pavlovi Fojtů z jednoty Valašské Klobouky  
a ses. Ludmile Sýkorové z jednoty Staré Město.

n  VP/521/33 VP pověřuje starostu Orla požádáním kardiná-
la Dominika Duku o slavení mše svaté v úterý 18. 6. 2019  
a pověřuje br. Vejvara jeho organizací. 

n  VP/523/33 VP bere na vědomí žádost jednoty České Budě-
jovice o odpuštění půjčky a souhlasí s úpravou splátkového 
kalendáře v článku II smlouvy.

n  VP/524/33 VP schvaluje termín zasedání Ústřední ra- 
dy Orla v neděli 28. 4. 2019 v orlovně v Bořitově, Pod Kos-
telem 1.

Výpis z přijatých usnesení 32. a 33. Výkonného předsednictva

Dopis prezidentovi
Do redakce nám došel na vědomí dopis, který byl zaslán panu prezidentovi a my vám jej přetiskujeme v plném zněni:



27. 7. – 3. 8. 2019
Německo Duisburg
14 – 18 let

Cena 4.900,- Kč. (cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pojištění, 
účast na programu kempu, tričko)

Přihlášky do 10. května 2019 na e-mail: rm@orel.cz

Další informace na  www.orel.cz 

z ústředí
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 6. 4. Volejbal ženy, Brno

8.–10. 4.  Kulturně-duchovní setkání  
seniorů, Sv. Hostýn

13. 4. Volejbal muži, Brno
20. 4.  Volejbalové hry mládeže,  

Letohrad 
3.–5. 5. Divadelní dílna, Boleradice
4. 5. Stolní tenis jednotlivci, Polná 
8. 5.  Kuželky družstva,  

Valašské Meziříčí 

11. 5.  Grand prix – atletické závody dětí,  
Brno-Bohunice

18. 5.  Memoriál Prof. Benáčka, běh, Olešnice
18. 5.  Orelský folklorní festival, Brno-Řečkovice               
19. 5. 110 let Orla, Velehrad, skanzen Modrá          
25. 5. Závody RC modelů, Tvarožná
26. 5. SJEZD ORLA, Brno Bosonohy                             
 1. 6. Cantate, Luhačovice         
 8. 6. Pétanque, Brno      
22. 6. Atletický přebor Orla

Zveme Vás na následující ústřední akce

Propinkejte se na Velehrad 
Orel za mediální podpory Katolického týdeníku opět vyhlašuje soutěž ve stolním tenise 
tříčlenných družstev. Akce je i letos určena nejen pro členy Orla, ale i pro širokou veřejnost. 
Přihlášená družstva se utkají v kvalifikačních kolech a ti nejlepší změří své síly ve finále, 
které proběhne v rámci cyrilometodějské pouti na Velehradě (4. 7. 2019)
Přihlášky týmů zasílejte do 14. dubna 2019 na e-mail: mozny@orel.cz

V rámci folklorního festivalu, který se bude konat v sobotu 18. května 2019 
v Brně-Řečkovicích, budeme soutěžit o 

„Orelského stárka 2019“ a „Orelskou stárku 2019“ ve verbuňku a vrtěné. 

Prosíme všechny ty, kteří mají dětský nebo dospělý folklorní kroužek a rádi by vystoupili v programu, 
aby se přihlásili do 24. 3. 2019 na ustredi@orel.cz nebo kr@orel.cz. Bližší informace na www.orel.cz.
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Přišel za mnou na podzim roku 2017 a řekl: 
„Starosto, až skončím s vrcholovým spor-
tem, chtěl bych pracovat pro Orla.“ Po-
tom v lednu 2018 dorazil do Moutnic se 
svým děvčetem a společně povzbuzovali 
všechny závodníky. V hlavním závodě na 
5 km pak zvítězil s obrovským náskokem. 
Nejlepší sportovec Orla v roce 2016 tento 
závod, který je zároveň mistrovstvím Orla 
v silničním běhu vyhrál s přehledem již po-
několikáté. V historické tabulce moutnic-
kého závodu, na památku orelských hrdinů  
z 2. světové války, patří FRANTIŠKU KUBÍN-
KOVI druhá příčka. 

  1. Tomáš Kaválek, Orel Orlice 15:11,9

 2. František Kubínek, Orel Blažovice 15:59,1

 3. Michal Kříž, Orel Pozořice 16:03,0

 4. Martin Moravec, Orel Orlice 16:13,5

 5. Ondřej Rosa, Orel Židenice 16:19,1

 6. Vojtěch Mlynář, Orel D. Dobrouč 16:19,2

 7. Milan Adamec Orel Vyškov 16:28,5

 8. Lukáš Soural, Orel Židenice 16:30,0

 9. Karel Kundera, Orel Vizovice 16:31,0

10. Jaroslav Říha, Orel Kuřim 16:57,1

11. Štěpán Juránek, Orel Židenice 17:14,0

12. Zdeněk Hochman Orel Blučina 17:27,5

13. Dominik Dvořák, Orel Blažovice 17:36,0

14. Stanislav Juránek, Orel Židenice 17:43,0

15. Jiří Hýbl, Orel Hrušovany 17:55,0

Z roku na rok se však mnoho změnilo. 
František havaroval a dlouho se pohybo-
val mezi životem a smrtí. Doktoři dělali, co 
mohli. Mnoho lidí, mnoho orlů se za jeho 
záchranu modlilo. Žije. Bojuje. O každé 
slovo, o každičký krok. V obci 
hrdinů, kterým každoročně při-
nášíme květiny a od kterých si 
každoročně odnášíme odvahu 
a statečnost, se František znovu 
postavil na start.
Tentokrát Lidového běhu. Těch šest 
set metrů zdolal. Doběhlo 15 mužů. 
Před Františkem. Doběhlo 14 žen. Před 
Františkem. Celkem 29 běžců. Všichni 
doběhli před ním. Letos tedy skončil 
třicátý. Poslední v lidovém běhu. Ale 
stálo ho to mnohem více sil, mno-
hem více úsilí a mnohem více tré-
ninku. Jeho výkon vzkazuje nám 
všem: „NEBOJTE SE!“
Nebojte se ani na orelských zá-
vodech ani v životě. Nebojte se 
běžet nebo jít jak stačíte. Nebojte se vzít 
hůlku nebo hole. Nebojte se vézt kočárek 
nebo nést dítě. Orelské běhy jsou přípra-
vou, součástí na cestě k cíli našeho života 
a lidový běh je často i o pokoře.
To nám ukazuje vítěz z minulých let. 
František Kubínek vyhrál i letos. Vyhrál 
nad svým zraněním, vyhrál nad sebou. 
Zkusme i my na dalších závodech vyhrát 

nad svou obavou, co tomu řeknou druzí.  
Vyhrajme nad sebou!
Hlavní závod patřil Lukáši Souralovi z Orla 
Židenice. Nasadil tempo, kterému postupně 
soupeři nedokázali odolat. Nejdéle s ním dr-
žel krok Jaroslav Říha z Orla Kuřim, loni nej-
lepší junior. Strhujícím finišem si třetí místo 
před Zdeňkem Hochmanem vybojoval Ště-

pán Juránek z Orla školy Brno 1. 
Domácí běžci pak doběhli v po-
řadí : 1. Václav Husák 2. Jaroslav 
Tetur 3. Václav Ostrovský. 

Pochvalu zaslouží také loňský ví-
těz lidových běhů Jaroslav Hronek, 

který se zapojil do hlavního závodu. 
Díky za dobrý příklad! 
V kategorii žen zvítězila Alice Zachariá-
šova před Anežkou Langhammerovou, 

obě Orel Židenice. Třetí místo vybo-
jovala Kateřina Staňková z Orla Bla-
žovice. 

Umístění všech 198 závodníků 
najdete na www.orel.cz. 
Co zbývá? 
Poděkovat místním obětavým 
orlům za nádherný den pro celou 

orelskou rodinu. Nic nechybělo. Mše svatá 
s povzbuzením místního Otce faráře, kla-
dení kytic na hroby hrdinů, dobře připra-
vená běžecká trať, skvělé jídlo a přátelské 
prostředí, které umožnilo posedět těm, co 
nikam nespěchali. 
Děkujeme a těšíme se na 29. Moutnice  
v roce 2020.
Za rok na shledanou!   STANDA JURÁNEK

Moutnice 2019
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V sobotu 23. února proběhly na Stupavě 
v Buchlovských horách ústřední závody na 
lyžích ve slalomu. Za pěkného zimního po-
časí se do lyžařského areálu sjelo celkem 
56 závodníků z pěti žup. Největší výprava 
tentokrát přijela z Huslenek z župy Baue-
rovy. Na Stupavě jsme pořádali závody již 
po páté a díky vstřícnosti a ochotě správce 
zdejšího areálu pana Orla, zde určitě velice 
rádi uspořádáme i ročník šestý. 

Moje poděkování míří k bratru Gazárko-
vi z jednoty Vnorovy, bratru Maňákovi  
z Huslenek a poděkování posílám také do 
Kroměříže „stavitelům trati“. Velmi nás 
všechny letos potěšilo početnější startovní 
pole v nejmladších kategoriích a za to jistě 
patří dík rodičům závodníků. 

 JOSEF ČASTULÍK, 
garant TVR pro lyžování

Ústřední závody 
ve slalomu

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

předškoláci 
1. Boucník Hugo, Koryčany
2. Holešenská Lucie, Vracov
3. Kozman Lukáš, Znojmo
mladší žákyně 
1. Maňáková Leona, Huslenky
2. Hrdličková Eliška, Kroměříž
3. Škubalová Sára, Zlín
starší žákyně 
1. Maňáková Vendula, Huslenky
2. Kleiblová Kristýna, Zlín
3. Jašková Natálie, Huslenky
ženy
1. Čajková Klára, Kroměříž
2. Chytilová Lucie, Těšinovice
3. Maňáková Natálie, Huslenky
mladší žáci 
1. Bajko Oliver, Koryčany
2. Dohnal Josef, Litenčice
3. Máčala David, Uh.Hradiště
starší žáci 
1. Kleibl Radovan, Zlín
2. Kratochvíl Lukáš, Křenovice
muži 
1. Soukup Bohumír, Uherské Hradiště
2. Bruštík Lukáš, Borské
3. Chytil Petr, Těšnovice
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V sobotu 12. 1. 2019 se po roční pře-
stávce, způsobené loňským nedostat-
kem sněhu, uskutečnily opět orelské 
závody v běhu na lyžích. Závody již 
tradičně v areálu na Ploštině pořádala 
jednota Orel Drnovice. Letošní vydat-
ná sněhová nadílka, pohádková pravá 
valašská zima a tradiční dobrosrdečná 
přátelská atmosféra byly zárukou pří-
jemně stráveného času.
Své síly přijely otestovat závodníci 
všech věkových kategorií z jednot Orel 
Drnovice, Valašské Klobouky, Doma-
nín i další nadšení běžkaři.

Běhat může každý, 
třeba i na lyžích

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

žáci Sklenařík David, Fryšták
starší žáci Janíček Tomáš, Lysá
muži elite Frýdl Tomáš, Vsetín
muži master Bačo Radek, Val. Klobouky
veteráni Švehlík Jan, Fr. Lhota

školka Štěpánková Adéla, Vsetín
mladší žákyně Štěpánková Anna, Vsetín
žákyně Dohnalová Jůlie, Val. Klobouky
starší žákyně Janíčková Katarína, Lysá
juniorky Kuchařová Lucka, Domanín
ženy elite Zrníková Radka, Újezd
ženy masters Holznerová Petra, Val. Klobouky
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Deset let je někdy málo, někdy hodně. 
V běžeckém světe se toho stane také dost, 
některé závody vzniknou, jiné zaniknou, 
z malých dětí se stanou žáci, z dorostu do-
spělí běžci… Pro mnoho z nás se orelské 

běžecké závody staly vítanou příležitostí 
se potkat s kamarády, podebatovat o tom, 
jak nám to běhá, co nás bolí, jak si vylep-
šit osobní rekordy. Na většině orelských 
závodů jsou i dětské kategorie a mnohdy 

Orelská běžecká liga 
Již tradičně, druhou lednovou sobotu, se v orlovně v Pozo-
řicích uskutečnilo vyhlášení Orelské běžecké ligy 2018. Tím 
byl završen jubilejní 10. ročník této čím dál populárnější 
běžecké soutěže. 

také vhodné zázemí, kde si děti po svých 
závodech mohou pohrát s kamarády. Prostě 
Orelská běžecká liga je soutěž pro celé ro-
diny. A každý i začínající běžec z řad rodičů 
si v Lidovém běhu může vyzkoušet, jestli 
zvládne to, co jeho potomci… Zkrátka krat-
šími trasami vytváříme prostor pro každého, 
kdo svoji lásku k běhu teprve hledá.
V naší soutěži se objevují i běžci, členo-
vé Orla, kteří mohou být vzorem pro naši 



sport

19OREL 1–19www.orel.cz

mládež. Důkazem toho, že i v Orlu mo-
hou vyrůst skvělí sportovci je František 
Kubínek, mistr ČR v triatlonu, Vojtěch 
Mlynář, který je od žákovských kategorií 
mistr ČR v běhu na 800 m a vítěz závo-
du na 800 m na mítinku Golden league 
Weltklasse v Curychu. Nebo tře-
ba běžkyně Lucie Filipová, 
medailistka a mistryně 
ČR na středních tra-
tích, Tereza Korva-
sová, několikaná-
sobná medailistka 
MČR v cyklistice 
a účastnice MS, 
Linda Záděrová, 
reprezentantka 
ČR ve stolním te-
nise…
D r u h é  l e d n o v é 
sobotní odpoled-
ne v Pozořicích tedy 
patřilo těm nejlepším 
běžcům ročníku 2018. 
Ale nejen jim. Upomínkovou 
plaketu obdrželo i 13 běžců, kteří za  
10 let absolvovali v každém ročníku ales-
poň jeden závod. Jsou to: Anna Halasová, 
Jan Limburský, Vojtěch Halas (všichni tři 
za 10 let pokaždé mezi nejlepšími třemi 
na stupních vítězů), Jaroslav Hronek, Ma-

rek Živný, Hana Fučíková, Marek Mlynář, 
Vojtěch Mlynář, Jaroslav Scherrer, Antonín 
Keller, Miroslav Tichý, Stanislav Juránek  
a Jiří Marek.
Byl také vyhlášen první ročník Orelského 
vrchařského poháru, tedy soutěže, která 

se skládá ze tří závodů – Běh na 
Sv. Hostýn, Strážný nahoru 

a dolů a Běh na Petřín-
skou rozhlednu. Pořadí 

je dané součtem časů 
ze všech tří závodů.
Ne jú spěšně j š ím 
účastníkem sobot-
ního vyhlašování 
byl starosta Orla 
br. Stanislav Jurá-
nek, který si odne-
sl cenu za umístění 

ve své věkové kate-
gorii, ve vrchařském 

poháru i za absolvova-
ných 10 ročníků OBL.

Protože jsem v Pozořicích 
neuvedl tradiční statistiku, při-

dávám i několik čísel: 
OBL 2018 absolvovalo celkem 560 závod-
níků z 67 jednot. 
Nejvíc závodů (22) absolvovali: Zuzana Zda-
řilová, Zdeněk Provazník a Miroslav Nosek 
Největší počet vítězství (22) získal Miroslav 

Nosek, dále pak (16) Lucie Doležalová, Da-
vid Šenkýř a Václav Kreidl. 
Pocit porážky nepoznali: David Šenkýř, Ste-
la Tomanová, Tomáš Horák, Jaroslav Říha, 
Miroslav Nosek, Alice Zachariášová, Šárka 
Horáková, Lenka Jančaříková a Anna Mál-
ková.
Nejvyšší počet závodníků v jednotách: Vyš-
kov – 98 (63 dětí), Židenice – 52 (19 dětí), 
Obřany – 60 (35 dětí)
Nejvyšší počet zástupců z jednot na stup-
ních vítězů: Vyškov – 31, Židenice – 16, Ob-
řany – 18, Silůvky – 6, Šitbořice – 3.
Nejlepší rodiny na stupních vítězů: Zejdovi, 
Halasovi – 4, Doležalovi, Grecovi, Kreidlovi, 
Horákovi, Mikovi – 3.
Nejstarším účastníkem byl tradičně Jindřich 
Tomíšek a nejmladší Johanka Grec – věkový 
rozdíl 78 let.
Tak takový byl jubilejní ročník 2018. Pozo-
řickým patří velká poklona a dík za nád-
herně připravený sál, příjemné prostředí, 
ochotu, vstřícnost a přípravu občerstvení.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořa-
datelům jednotlivých závodů za jejich obě-
tavou snahu v dnešní ekonomicky nelehké 
době závody pořádat a věnovat ostatním 
svůj volný čas, rodičům dětí za to, že děti ke 
sportu vedou i za to, že si to někdy i sami 
zkusí…   Petr Halas, ředitel OBL
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Orelská běžecká liga 2018

D 2013 a ml.
1. Lucie Doležalová Vyškov
2. Vilemína Štulpová Obřany
3. Johana Grec Vyškov

H 2013 a ml.
1. David Šenkýř Silůvky
2. Jan Kalousek D.Dobrouč
3. Matěj Halas Vyškov

D 2011, 2012
1. Anežka Halasová Vyškov
2. Sabina Havlíčková Vyškov
3. Eliška Burianová Obřany

H 2011, 2012
1. Josef Grec Vyškov
2. Matyáš Zejda Obřany
3. Matěj Holoch Vyškov

D 2009, 2010
1. Dominika Kroupová Obřany
2. Maja Tomanová Vyškov
3. Kristýna Dorazilová Vyškov

H 2009, 2010
1. Václav Kreidl Židenice
2. Matyáš Čapek Vyškov
3. Rafael Provazník Vyškov

D 2007, 2008
1. Veronika Kreidlová Židenice
2. Stela Tomanová Vyškov
3. Kateřina Zejdová Obřany

H 2007, 2008
1. Tomáš Horák Silůvky
2. Dominik Šenkýř Silůvky
3. Gabriel Provazník Vyškov

D 2005, 2006
1. Karolína Lužová Žatčany
2. Julie Miková Obřany
3. Eliška Kalvodová Žatčany

H 2005, 2006
1. Filip Křížek Vyškov
2. Tomáš Jančařík Židenice

D 2003, 2004
1. Anna Halasová Vyškov
2. Iveta Trojancová Vyškov
3. Michaela Škařoupková Vyškov

H 2003, 2004
1. Jakub Dušek D.Dobrouč
2. Tomáš Grácer Jiříkovice

Dorostenky 2001, 2002
1. Martina Kuncová Vyškov
2. Veronika Halasová Šitbořice
3. Dominika Miková Obřany

Dorostenci 2001, 2002
1. Jan Limburský Obřany
2. Ondřej Fojt Obřany
3. Miroslav Tichý Obřany

Juniorky 1999, 2000
1. Blanka Maráková Židenice
2. Monika Kuncová Vyškov
3. Eliška Limburská Obřany

Junioři 1999, 2000
1. Jaroslav Říha Kuřim
2. Pavel Halas Šitbořice
3. Jakub Moravec Orlice

Muži A  1998–1979
1. Lukáš Soural Židenice
2. Zdeněk Hochman Blučina
3. Jiří Zejda Obřany

Muži B 1978–1969
1. Milan Adamec Vyškov
2. Lukáš Kocur Šitbořice
3. Petr Horák Silůvky

Muži C 1968–1959
1. Josef Zálešák Vyškov
2. Martin Skyba Židenice
3. Ivo Mika Obřany

Muži D 1958–1949
1. Miroslav Nosek Židenice
2. Bohuslav Čáp Hr. Králové
3. Stanislav Juránek St. Lískovec

Muži E 1948 a starší
1. Jiří Bubeník Vyškov
2. Miroslav Pecháček D. Čermná
3. Jindřich Tomíšek H. Moštěnice

Ženy A 1998–1984
1. Radka Grec Vyškov
2. Alice Zachariášová Židenice
3. Anežka Langhammerová Židenice

Ženy B 1983-1974
1. Šárka Horáková Silůvky
2. Jitka Kreidlová Židenice
3. Martina Svobodová Obřany

Ženy C 1973–1964
1. Lenka Slabáková Židenice
2. Dana Skřivánková Vyškov
3. Lenka Jančaříková Židenice

Ženy D 1963 a starší
1. Anna Málková Vyškov
2. Milena Hrozová Vyškov
3. Miluše Jurošková Židenice

Lidový běh muži A (1998–1979)
1. Jiří Tomek Židenice
2. Jaroslav Hronek Obřany
3. Pavel Doležal Vyškov

Lidový běh muži B (1978 a starší)
1. Radim Jabůrek Vyškov
2. Leoš Fojt Obřany
3. Ladislav Spargel Židenice

Lidový běh ženy A (1998–1979)
1. Jitka Jabůrková Vyškov
2. Eva Zejdová Obřany

Lidový běh ženy B (1978 a starší)
1. Markéta Havlíčková Vyškov
2. Vladimíra Doležalová Vyškov
3. Martina Kessnerová Obřany

Kněží
1. Petr Dujka N. Hrozenkov
2. Pavel Kopecký Brno-Bohunice

Hendikepovaní
1. Roman Kresta Židenice
2. Vojtěch Halas Vyškov
3. Veronika Králová Žatčany

Pořadí nejlepších jednot
1. Vyškov  6. Silůvky
2. Židenice  7. Šitbořice
3. Obřany  8. Jiříkovice
4. Dolní Dobrouč  9. Kuřim
5. Žatčany 10. Dolní Čermná

Orelský vrchařský pohár 2018
Muži
1. Milan Adamec Vyškov
2. Josef Zálešák Vyškov
3. Josef Kunc Vyškov

Muži B
1. Miroslav Nosek Židenice
2. Bohuslav Čáp Hradec Králové
3. Stanislav Juránek Starý Lískovec

Ženy
1. Martina Svobodová Obřany
2. Lenka Slabáková Židenice



O orlíkovi
Bydlím s bratříčky 
v našem hnízdě.  
Stará se o nás maminka 
orlice. Když máme 
hlad, a to my máme 
skoro pořád, tak nám 
maminka přináší jídlo. 

Když je nám v noci zima, tak nás zahřívá. 
A když prší, tak nás zakryje svými krásnými 
a velkými křídly, abychom nezmokli. Bydlíme 

ve skalnatých horách, 
úplně nahoře, na špičce 
té nejvyšší skály. Tam 
máme hnízdo. Já jsem 
orel – král ptáků, teda 
zatím jsem ještě malý 
orlík, tak zatím jen – 
kralevic.

Ale já vám chci povídat, co se mi stalo zrovna 
včera. Včera ráno mě maminka orlice najednou 
z ničeho nic vzala do zobáku, zamávala křídly 
a letěla se mnou 
nahoru do oblak. 
Teď teprve jsem 
viděl, jak jsou naše 
hory vysoké, když 
už jsem neměl 
pod nohama naše 
teplé hnízdo, a taky jsem dostal velký strach. 
Moc jsem se bál, že spadnu dolů. Vůbec jsem 

nechápal, proč mě maminka nese v zobáku do 
oblak, a proč mě nenechá v našem hnízdě, kde 
mám všechno, co potřebuji k životu. Chtěl jsem 
to říct mamince, ale my orli neumíme mluvit. 
Jediné, co jsem ze sebe dostal, bylo tenké 
úzkostlivé pískání. Ještě, že mě maminka pevně 
drží v zobáku. 
A pak maminka otevřela zobák a já jsem padal 
dolů k zemi. Nevěděl jsem, co mám dělat.  
Měl jsem hrozný strach. A teď se k tomu přidal 
ještě velký hněv. Proč to máma udělala? Proč je 
na mě tak zlá? Proč? Ale maminka orlice dobře 
ví, co dělá. A v pravou chvíli sletí střemhlav 
dolů a podletí svého malého orlíka, který 
bezpečně přistane na jejích křídlech. A velmi 
pomalu a jemně se s ním vrací zpět do hnízda. 
A teprve pak jsem to pochopil. Maminka mě učí 
létat. Chce abych byl také takový krásný orel 
jako je ona, chce, abych byl také králem ptáků, 
a k tomu potřebuji umět létat. No řekněte sami, 
co by to bylo za orla, který by neuměl létat?

A takto s námi jedná Bůh.
Mnohokrát se nacházíme ve velkém zmatku
v otevřeném prostoru a nevíme,
jak otevřít svá křídla.
Proč musí být všechno to utrpení?
Proč musí být takový zmatek?
Jak to může Bůh v mém životě dopustit?
A my nedostáváme žádnou odpověď.
Až do chvíle,
kdy přistaneme na křídlech maminky orlice.
Pak to pochopíme.
A to je Bůh pro tebe,
to je Bůh pro každého z nás.

Podle podobenství vyprávěného otcem Eliasem Vellou z Malty

pro děti
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Orelská jednota, tenkrát Československý 
orel, byla ve Velkých Opatovicích založena 
v roce 1920. Moji rodiče Anna a František 
byli mezi prvními zakládajícími členy Orla. 
Hodně se ve dvacátých a třicátých letech 
u nás hrála divadla. I rodiče se seznámili 
a namluvili při divadle „Strakonický du-
dák“. V roce 1936 se vzali a vychovali 
čtyři dcery. Tatínek byl členem Lidové 
strany a místopředsedou tehdejšího 
ONV.  
V roce 1950 byl odsouzen na 10 let. 
Zůstaly jsme s maminkou samy, mě 
v té době byly tři roky a byla jsem nej-
mladší. Jak už to tenkrát bylo, tatínkovi 
propadla polovina domu, sestra nemohla 
jít po maturitě studovat. Tatínek se nám 
z vězení vrátil po odpykání poloviny tres-
tu. Dožil se 90 let. Narodil se za Rakous-
ka-Uherska, prožil první světovou válku, 
poté období mezi válkami, druhou světo-
vou válku a pak přišlo 40 let komunismu 
a bylo mu i dopřáno dožít se po roce 1989 
svobody. Bohužel na svoje rodiče mohu už 
jen vzpomínat.

V roce 2005 byla ve Velkých Opatovi-
cích obnovena Orelská jednota. Syn Jiří 
je starostou Orla u nás. Jsme téměř celá 
rodina členy Orla. Manžel, já, druhý syn, 
obě snachy i tři vnoučata. Zkrátka jsme  
taková orelská 
rodina. 

Naše 
členky ušily 
a vyšily prapor, na který jsme patřičně  
hrdi.
Po obnovení Orla byla farní stodola pře-
stavěna na Orlovnu. Pořádáme dětské 
karnevaly, plesy, tarokové turnaje, výstavy, 

 Orel a já

přednášky, jezdíme na 
orelské poutě na Svatý 
Hostýn. Orlovna byla po-
žehnána naším rodákem, 

otcem biskupem Josefem 
Hrdličkou dne 21.února 

2009. Je využívána k oslavám 
narozenin, pořádání jazykových 

kurzů a ke cvičení a termíny se musí 
objednávat velmi dlouho dopředu. 
Já velmi ráda chodím do Orlovny každý den 
uklízet. Je mým druhým domovem a když 
tam přijdu, nic mě tam nebolí……
Jsem hrdá na to, že mohu být členkou Orla.
S orelským pozdravem „Zdař Bůh“!
 MARIE KORBELOVÁ, Velké Opatovice

Výstava v orlovně 27. 2. 2016

Divadlo – Lidový dům – Strakonický dudák 1932

Rodiče Anna 
 a František Kouřilovi

Orli a orlice ve Velkých Opatovicích v roce 1923

Cvičení Orlů 1932

Rodina Kouřilova 1950
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Z činnosti žup a jednot

Při prvním výletu v předjarním čase počát-
kem března jsme si užili čistě zimní počasí. 
Po dlouhém otálení přišla pravá zima až 
v době, kdy by se měla příroda již probou-
zet, ale v den našeho výletu větší mrazy po-
volily, teplota byla kolem nuly a svítilo nám 
na cestu sluníčko. Zavítali jsme do Kolína, 
prošli jsme jeho historické centrum, navští-
vili jsme kolínský orelský areál na břehu 
Labe a společně s několika kolínskými čle-
ny jsme vyrazili podle toku Labe zamrzlými 

Turistika  
v Hradci Králové
Opět po roce bych se rád se čtenáři ča-
sopisu Orel podělil o zážitky z cest, které 
pro své členy i pro další zájemce připravi-
la jednota v Hradci Králové v roce 2018. 
V průběhu roku jsme několikrát využili 
spolupráce s pardubickými turisty, kteří při 
svém putování í hojně vyhledávají neznače-
né cesty, a se kterými mě váže 20 let mého 
členství v KČT.

Přelouč

Libice – sv. Vojtěch

lužními lesy, ve kterých už touto dobou ob-
vykle vyrážejí první jarní kvítka, směrem ke 
svatovojtěšskému hradišti v Libici. Zde jsme 
vzdali úctu našemu patronovi a pokračovali 
jsme k zaslouženému obědu do místního 
hostince, kde naši kolínští průvodci často 
využívají bowlingovou dráhu a jsou tam 
tedy jako doma.
K pardubickým turistům jsme se přidali 
v dubnu, kdy jsme dojeli do Přelouče. První 
zastávka byla na náměstí, kde je mnoho vý-
znamných budov a také gotický kostel sv. 
Jakuba, což je jedna ze zastávek na výcho-
dočeské větvi Svatojakubské cesty. Protože 
ten den se konal v Přelouči tradiční pochod 
kolem Přelouče, byl kostel otevřen a za prů-
vodcovského výkladu tamního duchovního 
správce jsme měli možnost si prohlédnout 
nejen interiér kostela, ale i jeho nejstarší 
část, kterou je sakristie, pocházející z doby 
raně gotické. Po prohlídce jsme přešli přes 
Labe a po neznačených cestách jsme sledo-
vali směr proti toku Opatovického kanálu. 
Kanál je významnou kulturní památkou. Za 
vlády pánů z Pernštejna v 15. a v 16. století 
napájel rozsáhlou rybniční síť. Některé ryb-
níky zůstaly až do naší doby a na cestě jsme 
měli možnost jejich krásu obdivovat. Výlet 
jsme zakončili v Lázních Bohdaneč prohlíd-
kou krásného lázeňského areálu a parku.
V květnu jsme opět s pardubickými turisty 
vyrazili na jih, tentokrát do Chrudimi. Zna-
čených cest jsme si moc neužili, zato jsme 
se mohli kochat krásou nerušené krajiny. 
Směr cesty byl k západu. Ve dvou sou-
sedních vesnicích na trase jsou dva krásné 
gotické kostelíky ze 14. století. V prvním 
z nich, v obci Pouchobrady, nás v kostele 
Nejsvětější Trojice dokonce čekala průvod-
kyně, místní starostka, která nám podala 
zasvěcený výklad o historii i vybavení kos-
tela. Atrakcí výletu byla návštěva farmy 
Slunečný dvůr, která slouží především jako 
tréninkové středisko dostihových koní pro 
pardubické závodiště. Při dobré viditelnos-
ti lze dohlédnout od farmy až na Orlické 
hory a Hrubý Jeseník. I zde na naši návštěvu 
byli připraveni a k obědu speciálně pro nás 
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uchystali učiněné hody. Odtud nás již zna-
čená cesta dovedla do Heřmanova Měst-
ce. Města, které se může pochlubit nejen 
bohatou historií, ale i svým rodákem Jiřím 
Stanislavem Guthem-Jarkovským, propa-
gátorem sportu, předsedou KČT, předse-
dou MOV, ceremoniářem TGM a autorem 
publikací o správném a slušném chování. 

Při návratu do Hradce Králové nás na ná-
draží čekalo překvapení, protože se tu prá-
vě natáčel nějaký film a nad vchodem do 
nádražní budovy stál nápis – CFF GENEVE. 
Tak jsme na chvíli zaváhali, jestli nejsme ve 
Švýcarsku.
Další výlet směřoval do Krkonoš a byl 
plánován na konec června. Pro nevhod-

nost termínů byl ale přeložen na počátek 
července, na sobotu po státních svátcích. 
K našemu nemilému překvapení však ten-
to den byly z jízdního řádu vypuštěny ně-
které spoje, které běžně o sobotách jezdí, 
mj. i vlak, kterým jsme měli naplánováno 
jet. Naštěstí jsme měli u nádraží auto, tak 
jsme se do Trutnova přepravili po vlastní 
ose s tím, že snad z Trutnova pojede dál 
nějaký autobus. Odvážnému štěstí přeje! 
A nám přálo. Přejeli jsme autobusem 15 
km do Horního Maršova a vyrazili jsme 
údolní silničkou k polským hranicím. Horní 
Albeřice, kterými jsme prošli, jsou známé 
těžbou a zpracováním vápence, na což 
upozorňuje muzeum Vápenka, zřízené 
v osmiboké věži bývalé šachtové vápenky. 
V Horních Albeřicích sídlí i krkonošská spe-
leologická skupina, jejichž srub v bývalém 
vápencovém lomu jsme cestou minuli. Vy-
stoupali jsme k polským hranicím, k místu, 
kde se hranice v pravém úhlu lomí, s pří-
značným názvem Roh hranic. Dál už nás 
čekal jen místy strmější sestup do cílového 
města, kterým byl Žacléř. Cestou jsme měli 
krásné výhledy na polskou stranu a na 
sedlo, kterým by v budoucnu měla vést 
dálnice, možná rychlostní komunikace, do 
Polska. Než byli ze Sudet vysídleni Němci, 
musel být Žacléř bohaté a rušné město, 
což je vidět na zachovaných budovách. 
Železnice do města je již bohužel mimo 
provoz. Lokalitu poznamenalo ukončení 
těžby černého uhlí. Na výletě jsme si ově-
řili, že horké dny se ve vyšších nadmoř-
ských výškách snášejí mnohem příjemněji 
než ve městě.

Květen pod Železnými horami

Pouchobrady

Guth-Jarkovský Žacléř
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bě kostela v první čtvrtině 18. století byly 
u pramene zřízeny i lázně. Po prohlídce 
všech zajímavostí jsme se jinou lesní cestou 
vrátili zpět do Uhlířských Janovic.
Na začátku roku jsme měli na srpen v plánu 
výpravu k prameni Sázavy s přáním vidět 
počátek toku této řeky. To se ale plně ne-
povedlo, protože prázdniny byly ve zna-
mení nezvyklého sucha. Opět to byla akce 
spolu s pardubickými turisty. Dopravili jsme 
se nejprve vlakem a nakonec autobusem 
až do malebné krajiny Žďárských vrchů, 
do obce Chlumětín. Tato krajina je známá 
z obrazů malíře Antonína Slavíčka a mnoha 
jiných jeho pokračovatelů. Akce pardubic-
kých turistů jsou typické tím, že jsou vedeny 
převážně po neznačených cestách, někdy 
i necestách. Ani tentokrát to nebylo jinak. 
Za pramen Sázavy bylo v minulosti považo-
váno několik míst, ale v době poslední byl 
určen a popsán pramen v místě uprostřed 
lesů, ke kterému nevedou žádné značené 
cesty. I když je místo v mapě zakresleno, 
není jednoduché ho v terénu najít. Popis 
naší trasy však byl přesný a po 7 km jsme 
místo úspěšně našli. Na internetu je foto-
grafie místa se žulovou deskou a s nápi-
sem: „Zde pramení řeka Sázava“. Desku 
jsme tam ale nenašli, protože ji, i přes ne-
přístupnost tohoto místa, někdo již dvakrát 
zcizil. Nicméně hrnečky na blízkém stromě 
svědčily o tom, že jsme skutečně na správ-
ném místě. V suchém létě bohužel žádná 

voda z pramene nevyvěrala, jen to byl ta-
kový malý močál. I následná strouha byla 
několik set metrů suchá. Od pramene jsme 
sešli lesní cestou až na turistickou značku, 
která vede do Vojnova Městce. Před ním je 
v lese další zajímavost, a to Vojnoměstecký 
vodopád. Je to v hlubokém úzkém údolí, 
do kterého jsme volným terénem sestoupili, 
abychom zjistili, že na skalním prahu, kde 
obvykle vodopád bývá, neteče ani kapka 
vody. Ale i pohled na suché skály byl hez-
ký. Za celodenní námahu jsme se odměnili 
občerstvením ve Vojnově Městci v hospodě 
Pod Lípou, kterou lze doporučit i projíždějí-
cím, neboť je to u hlavní silnice.
Závěr turistické sezóny jsme strávili opět ve 
společnosti pardubických turistů. V září jsme 
se vypravili vlakem na jih do Vrbatova Kostel-
ce a naším hlavním cílem byla za války vypá-
lená obec Ležáky. Poslední rok historie obce 
je úzce svázán s našimi orelskými předchůd-
ci, parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem 
Kubišem, kteří tvořili odbojovou skupinu 
Anthropoid. Ta byla ve spojení se skupinou 
Silver A, která operovala právě v Ležákách. 
Místo je dnes pietně upraveno, jsou vyzna-
čeny půdorysy všech domů, které do obce 
patřily. Pokračovali jsme příjemnými neznače-
nými lesními cestami po okraji CHKO Železné 
hory do Hlinska, kde jsme turistickou sezónu 
ukončili. Další turistické náměty nebyly loni 
realizovány a zůstaly v zásobníku na letošní 
rok.  BOHUSLAV ČÁP

Sv. Jiljí

Ležáky

V červenci je významným dnem svátek 
sv. Anny, jíž je zasvěceno množství kos-
telů, mnohdy i poutních. Jedním z tako-
vých poutních míst je Sudějov, který leží 
nedaleko Sázavy, poblíž Uhlířských Janovic. 
Proto jsme se domluvili s kolínskými orly na 
společném poutním výletě. Cestou z Hrad-
ce Králové na sebe vlaky bez zpoždění na-
vazovaly a úspěšně jsme podle plánu do 
Uhlířských Janovic dojeli. Hned na náměstí 
nás zaujal barokní kostel sv. Aloise, v jehož 
blízkém sousedství se nachází krásný ro-
mánsko-gotický kostelík sv. Jiljí, který stával 
uprostřed slovanského hradiště již v 11. sto-
letí. Lesní cesta nás po několika kilometrech 
dovedla až k poutnímu areálu v Sudějově. 
Zde jsme měli domluveného průvodce, tak 
jsme se mohli podívat i do chrámu a zazpí-
vat si píseň ke svaté Anně. Před kostelem je 
krásně opravená kaplička, ve které vytéká 
bohatý pramen vody, pro kterou si chodí 
lidé ze širokého okolí. Pramen byl vydatný 
i v tak suchém roce, jakým byl ten loňský. 
O vodě se tradovalo, že je léčivá a po stav-

Sudějov



  Ať Vás vzkříšený Kristus naplní jasem svého světla,
svým pokojem a silou své lásky.

VELIKONOCE



ze žup a jednot

28 OREL 1–19

V Orlu Dobříš děti 
i lektorky pohyb baví 
a naplňuje!

Jedna z největších sportovních akcí, po-
řádaná Orlem Dobříš, zaplnila v neděli  
2. prosince 2018 městskou sportovní halu. 
Po roční pauze, způsobené rekonstrukcí 
haly, jsme uspořádali již 13. ročník Vánoční 
exhibice jednoty. Na ploše se tak v jednu 
chvíli představily přes dvě stovky dětí, které 
v dobříšské orlovně pravidelně navštěvují 
sportovní kurzy a tréninky závodního ae-
robiku, od nejmenších batolátek až po ty 
nejstarší a nejzkušenější závodnice. Během 
90 minutového programu se diváci mohli 
pokochat vystoupeními kurzů batolátek, 
mini aerobiku, tanečků, dětského a step 
aerobiku, hoopingu, gymnastiky, Zumby, 
základů baletu a moderního tance, MTV 

Dance, dětské jógy a dětských tanečních, 
kompenzačního tréninku, belly dance 
a představily se i děti z celorepublikového 
projektu Děti na startu. Připraveny byly i zá-
vodnice se svými závodními sestavami, se 
kterými soutěžily během uplynulého roku 
2018 na závodech po celé České republice. 
Vybojovaly během sezony celkem 29 me-
dailí. Vrcholem programu bylo rozloučení 
s dosavadním nejúspěšnějším závodním tý-
mem studia, který po deseti letech ukončil 
svoji závodní kariéru v Orlu Dobříš.
První tým na své premiérové závody vyrazil 
letos již koncem ledna do Českých Budě-
jovic, kde nejmenší závodnice se svou se-
stavou v tématu Vánoc získaly úžasné zlaté 
medaile! Pevně věříme, že se tak bude dařit 
všem našim závodnicím a ze soutěží bude-
me vozit krásná umístění.

 Tým lektorů Orel Dobříš

Stolní tenis v župě 
Brynychově
27. 12. 2018 se uskutečnil ve Starém Městě 
u Frýdku 26. ročník župního turnaje ve stol-
ním tenise. Přivítali jsme celkem 19 hráčů 
z jednot Frenštát pod Radhoštěm, Šenov, 
Nová Ves, Hradec Králové a samozřejmě 
soutěžící z domácí jednoty. Hrálo se ve 
třech skupinách dvakrát po šesti hráčích 
a jedna skupina s osmi hráči. První dva ze 
skupin postupovali do finále a dalších šest 
do malého finále. Nejlépe si vedl Václav 
Vilhelm, druhý skončil Jaroslav Sanyter 
a třetí příčku obsadil Jaroslav Petr. Byl vy-
hodnocen i nejmladší hráč 11letý Jáchym 
Tingler z Hradce Králové. 
S přáním všeho nejlepšího v roce 2019 Vás 
s pozdravem Zdař Bůh srdečně zdraví 

JIŘÍ KOTÁSEK, starosta Orla Staré Město

Výročí souboru Cantus
Vladimír Bleša, dirigent, dostal orelské vy-
znamenání k 50 letům sboru Cantus v Mor-
kovicích. Mimořádnost tohoto sboru není 
jenom v délce jeho trvání, ale v jeho veliké 
otevřenosti. Zpívá při farních akcích, o vá-
nocích či velikonocích, ale také na hodech 
a společenských akcích obce. Udržuje ro-
dinnou pohodu uvnitř společenství, které 
vytváří a přitom na vysoké úrovni reprezen-
tuje farnost i obec. Dělají co je v jejich silách 
a zároveň naplňují orelskou myšlenku služ-
by Bohu, vlasti i lidem kolem sebe. Každý 
jejich koncert je nádherným zážitkem.

Leden v mořkovské 
orlovně
Leden je tradičně období, kdy je v orlovně 
větší ruch než obvykle. Mořkovští orli, spo-
lu se skauty, již léta spolupracují s Českou 
katolickou charitou na organizací Tříkrálové 
sbírky v obci. V sobotu 5. ledna 2019 se 
sešli koledníci tříkrálové sbírky. Celkem se 
dostavilo 28 dětí a deset vedoucích skupi-
nek, aby se posilnili a strategicky rozdělili 
úkoly, jak zvládnout nelehký úkol – projít 
celou vesnicí a navštívit všechny domácnos-
ti s přáním všeho dobrého do roku 2019 
a také s touhou podpořit dílo České katolic-
ké charity. Duchovně nás podpořil také náš 
pan farář o. Pawel Dobia, který nám do celé 
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akce dal požehnání. Musím říct, že úkol se 
podařil, všechno jsme zvládli a ČKCH jsme 
podpořili částkou 75.409,- Kč. 
Další významnou aktivitou byl Společenský 
ples, který jsme uspořádali 26.1.2019. Ten 
tradičně pořádáme se Společností katolic-
kého domu. Příjemnou rodinnou atmosféru 
zajistila hudební skupina Krystal, předtan-
čením nás podpořily mořkovské skautky. 
Samozřejmě nechyběla ani tombola a ob-
čerstvení.   JANA PÍTROVÁ 

Chození po betlémech
V neděli 13. ledna jsme se sešli v odpoled-
ních hodinách před orlickoústeckým kos-
telem. Na úvod přítomné přivítal starosta 
Orla. Celkem se nás sešlo 42 účastníků, 
a proto jsme se rozdělili do tří skupinek. 
Navštívili jsme betlémy u Kadů, Kličků, Po-
láků, Herainů, Trávníčků a někteří zájemci 

se vydali také k Jakubcovým. Děkujeme za 
zpřístupnění betlémů a milé přijetí. Někde 
jsme si také zazpívali koledy a dozvěděli 
se mnoho zajímavých informací o jednot-
livých betlémech a osudech malířů a stavi-
telů betlémů. Akce byla vydařená a děku-
jeme všem, kteří se jí zúčastnili. 
 JIŘÍ KADA

Cherubínek v Semilech

V sobotu 17. 11. 2018 proběhla na řím-
skokatolické faře kulturní soutěž Cherubí-
nek. Výtvarná i fotografická soutěž měla 
tentokrát stejné téma „kříž“ a v sobotu 
proběhlo už jen vyhodnocení nejlepších 
snímků i obrázků. Do výtvarné soutěže 
se sešlo 7 výkresů, i tak měla porota slo-
žité rozhodování. Fotografií se hodnotilo 
celkem 15 a letos zaslali snímky pouze 
dospělí. Pěvecká soutěž byla rozdělena 

na sólový zpěv a kolektivní skupiny, které 
byly pro tuto soutěž vytvořeny. Představili 
se například Borůvky, Kamarádky, Orlové, 
Klára a Matt, Modrásci nebo třeba Slidý-
ni, Trio a Hello Sweeti. Tuto soutěž vyhráli 
Kdovíci. Všichni účinkující byli z jednot 
Semily a Turnov, ale také nečlenové Orla. 
Atmosféra panovala veselá a těšíme se, že 
se snad v příštím roce zapojí opět více dětí. 
Ceny si soutěžící vybrali sami ze širokých 
možností a tak si odnášeli sportovní potře-
by, vánoční výzdoby i potřeby na pečení 
a zdobení, cukrovinky, hry, bublifuky, an-
dílky...    BOHDANA TICHÁ

Barvy tance 2019
Poslední pátek v lednu sokolovnu v Tře-
bechovicích pod Orebem roztančilo již po 
osmé za sebou více než 300 tanečníků 
ve 32 tanečních skupinách při nesoutěž-
ní taneční přehlídce. Orel měl zastou-
pení čtyřmi skupinami domácí jednoty 
Třebechovice. I tentokrát jsme mohli na 
tanečním parketu zhlédnout „barev-
nost“ různých tanečních stylů ve všech 
věkových kategoriích ve velmi zajímavých 
choreografiích, které předváděly jednotli-
vé taneční skupiny. K vidění byly všechny 
dnešní moderní taneční styly, scénický 
tanec a conterporary, orient, rokenrol 
i zastoupení sportovně-tanečních aktivit. 
Zpestřením programu byla i přehlídka do-
bových rokokových kostýmů s královským 
valčíkem a polonézou. Za celý organizační 
tým bych chtěla poděkovat všem vystu-
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pujícím za perfektní výkony a příchozím 
divákům, kterých bylo více než tři stovky, 
za vytvoření příjemné atmosféry. Za rok  
se opět budeme těšit na viděnou. 

 LUCIE BUCHALOVÁ

Zájezd seniorů župy 
Sedlákovy
Už se sice všichni těšíme na pomalu přichá-
zející jaro, ale já bych ráda ještě zavzpo-
mínala na konec minulého roku. Pro naše 
orelské seniory jsme připravili tradiční zá-

jezd – trošku sportu, trošku kultury, trošku 
duchovna, zkrátka všeho přiměřeně. Celé 
naše putování jsme zahájili sportovním vý-
konem, a to výstupem k zámku v Kunštátu 
na Moravě. Počasí nám moc nepřálo, pr-
šelo, foukalo a bylo celkem chladno. Paní 
průvodkyně nás však přivítala se srdečným 
úsměvem a to nás všechny zahřálo. Prohlíd-
ka byla zajímavá a zámek, který není moc 
v povědomí lidí, nás překvapil. Naše další 
zastávka byla v Rudce u Kunštátu. Zde se 
nachází areál Jeskyně Blanických rytířů. Sa-

motná jeskyně je uměle vyhloubeným pro-
storem v pískovci kopce Milenka. V jeskyni 
se nachází unikátní dílo sochaře samouka 
Stanislava Rolínka, který zde vytvořil sochy 
Blanických rytířů, českých legionářů, stejně 
jako jezdeckou sochu patrona české země 
sv. Václava, nebo mohutného lva, coby 
Strážce vstupu do jeskyně. První Rolínkovou 
prací v areálu však byla monumentální socha 
prvního našeho prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka. Socha byla slavnostně odhalena 
28. října 1928 a svou výškou 13 až 14 metrů 
byla svého času – údajně – největší sochou 
v Evropě. Dnes z ní zůstaly jen fragmenty 
(boty na podstavci), protože socha samotná 
byla zničena nacisty v roce 1942. I přes to, 
že počasí se ne a ne umoudřit (ba naopak) 
se všichni se zájem prošli i po přilehlém le-
soparku. A jelikož nám vyhládlo, tak šupem 
na oběd. Po obědě jsme se přepravili do Ví-
tochova, abychom navštívili jeden z nejstar-
ších kostelů na Moravě – kostel sv. Michaela 
archanděla. Raně gotický kamenný kostel 
s románskými prvky nás všechny ohromil 
a málokdo z nás tušil, že původní svatyni, 
která od raného středověku stávala vysoko 
nad Vítochovem, nechal založit sv. Metoděj. 
Traduje se, že dodnes dochovaný mramoro-
vý oltář a křtitelnice pocházejí právě z těchto 
časů a svatého Metoděje tedy pamatují.
A tady naše putování končí. S postupujícím 
soumrakem se vracíme do Brna, abychom 
se rozjeli každý do svých domovů. A kam 
vyrazíme příště? No uvidíme, ale určitě pro 
vás najdeme zase něco zajímavého.

Za KR župy Sedlákovy
IVANA NOVÁČKOVÁ A ZDEŇKA HAMPLOVÁ



Matka znamená lásku. 
Teplo a zemi.
Být od ní milován, 
znamená žít, 
mít kořeny, 
být doma.

Erich SEligmann Fromm 

Děkujeme maminkám!Děkujeme maminkám!
12. května 201912. května 2019



Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2019

•  máme vlastní sídlo ústředí Orla

•  slavili jsme 110. výročí  
založení Orla 

•  na sjezdu Orla bylo zvoleno  
nové vedení

… a další zajímavé čtení
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