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Tomášek Neméth má brášku 9

Tomášek je dnes už čtyřletý klučina s Duchenneovou svalovou dystrofií. Orel se rozhodl 
mu pomáhat. Jak se mu daří? A jak se jmenuje jeho mladší bratr? Děkujeme za dopis 
mamince.

XVIII, ústřední sjezd Orla 4
V Brně/Bosonohách se konal 26. května ústřední sjezd Orla. Delegáti odhlasovali 
změny ve stanovách, vyslechli zprávy předsednictva, odborných rad a revizní komise, 
byl zvolen počet odborných rad včetně počtu členů v nich na další volební období  
a hlavně byl volen starosta a 7 místostarostů.

komentář

2 OREL 2–19

Orel – misionář
Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásej-
te evangelium“ platí pro všechny, i pro Orly. 
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydá-
ní apoštolského listu Maximum illud, kterým 
chtěl dát papež Benedikt XV. po zničujícím 
světovém konfliktu První světové války nový 
impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. 
Zdůrazňuje, že jediným motivem misijní čin-
nosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šíře-
né svatostí vlastního života a dobrými skutky. 
Papež František klade velký důraz na tento 
úkol. Proto k jubileu vyhlásil příští říjen jako 
Mimořádný misijní měsíc, do něhož bychom se 
měli všichni zapojit. Jak? Jistě budeme vyzvá-
ni k nějaké říjnové akci v kostele, ale hlásání 
evangelia je každodenním úkolem. Základem 
misie je přátelství s Pánem Ježíšem, kterému se 
chceme líbit a jednat tak, jak by to dělal on na 
našem místě. Někdy může být těžké se chovat 
jako Ježíš, když lidé kolem nás jednají jinak. 
Kdo se hlásí k Ježíši, má odvahu jednat podle 
jeho vzoru. Kdo má druhé rád a ukazuje jim 
lásku dobrými skutky. Tak dává lidem možnost 
setkat se s Bohem.
Vzpomínám na chlapce, jehož tatínek se chtěl 
s maminkou rozvést. S nikým doma nemluvil, 
sledoval jen sport, zvláště box. Chlapce box 
nebavil, ale aby ukázal tátovi lásku, začal se 
o box zajímat. Měl o čem s tátou mluvit. Tomu 
se začalo doma líbit a nakonec se nerozvedl. 
Ten kluk dokázal zachránit rodinu.
Nebo mi psala paní, která byla pokřtěná jako 
dospělá. Když se ještě před obrácením ve svém 
smutku a osamění toulala městem, uviděla 
v kostele světlo a poprvé vešla. Tiše si sedla do 
poslední lavice. Obrátila se k ní paní, která se-
děla před ní. Pozdravila ji a nabídla kancionál. 
Ona se cítila přijata a přišla zas. Ten maličký 
dobrý skutek jí pomohl k obrácení.
Nemají Orli každý den dost příležitostí k misii 
dobrými skutky?  +JAN GRAUBNER
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 Čas prázdnin
Období léta patří k těm celkově línějším. Čím 
dál víc snáším vedra čím dál hůř a vzpomí-
nám, jak lehce se mi vedra snášela v čase škol-
ních prázdnin. Je to už hodně dávno, ale na 
prázdninové zážitky se prostě nezapomíná. 
Kromě cest s rodiči po vlastech českých, jsem 
se moc těšila k babičce. Bylo veselo a bylo mi 
tam dobře. Pamatuji si to už jen mlhavě, ale 
ten pocit, když koukám s kamarády na rybky 
v rybníce, když zachází večer sluníčko nad vo-
dou a taky ten strach, když jsem si při stojce 
vyrazila dech, to si pamatuji dodnes. Suchý 
záchod bez elektřiny na dvoře plný pavouků, 
koupání v plechové vaničce, voda ze studny 
na ulici, houbaření, nákupy v Jednotě, kolem 
cest rostly na mezi luční kytky a skákaly tam 
kobylky. Za dvorkem zahrádka a na ní spous-
ta jahod, okurky a kopr, rybíz, angrešt a snad 
všechno, co má být na správné zahradě. Vařili 
jsme samé lahůdky, co k létu patří. Palačin-
ky s jahodami, jahodové knedlíky, koprovou 
omáčku, bublaninu s třešněmi, taky malinový 
džem, houbovou omáčku a rybízovou mar-
meládu. Babička s oblibou vařila z kuchařky 
„co dům dal“, protože byla zvyklá zužitkovat 
všechno.
Bývaly to hezké prázdniny.
Jakmile se v červnu zabouchnou dveře škol, 
pokaždé se mi vrací ten pocit, že je tady ob-
dobí sladkého nicnedělání, odpočinku, dová-
dění, koupání a sluně-
ní. Prázdniny nepatří 
ale jen dětem. I rodiče 
si rádi oddechnou od 
školních i pracovních 
povinností. Je to obdo-
bí, kdy na sebe máme 
více času, víc se usmívá-
me…protože je prostě 
léto. Tak vzhůru za zážitky! Na tábory, do 
lesů, k vodě……a k babičkám. 
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Orelská florbalová liga 2018/2019 dohrána  20–27

Dvanáctý ročník Orelské florbalové ligy je úspěšně za námi. V období od září 2018 
do května 2019 odehrálo 121 týmů 123 turnajů, což znamenalo porci více než 
750 zápasů v sedmi mužských a jedné ženské kategorii……..píše Michal Možný, 
ředitel soutěže. 

Sport v Orlu  12–16

Krátké zprávy z běhu v Olešnici, ze stolního tenisu jednotlivců v Polné, z mistrov-
ství kuželkářských týmů ve Valašském Meziříčí, nebo kolik dětí přijelo do Bohunic 
na atletické hry... ...a kdo zvítězil?

Zprávy ze žup a jednot  28–35

Krajský úřad MSK podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb. vydává jednotě Orla ve 
Štramberku od 1. května 2019 osvědčení ke konání veřejné sbírky. Na co?  
A pomůžeme? A ještě mnoho dalšího zajímavého čtení z činnosti v jednotách.
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Před čtyřmi lety úspěšně proběhl v Brně-Bo-
sonohách, a tak co funguje, není potřeba 
měnit. Toto rčení jsem během příprav a or-
ganizace sjezdu slyšela mnohokrát na růz-
ných úrovních – na výkonném předsednictvu 
i na ústřední radě, kde se veškeré materiály 
a podklady pro sjezdové jednání připravují.
Pozvání na sjezd přijali kromě arcibiskupa 
Jana Graubnera také předseda KDU-ČSL 
Mgr. Marek Výborný, předseda Poslanecké-
ho klubu parlamentu ČR a 1. místopředseda 
KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek, předseda Klubu 
českých turistů Zdeněk Cabalka a Ing. Petr 
Hladík 1. náměstek primátorky Magistrátu 
města Brna. V samém úvodu starosta Jurá-
nek poděkoval Božkovi Kostelkovi za stálé 
pracovní nasazení, zejména pro archiv Orla 

a bylo mu uděleno nejvyšší orelské vyzna-
menání Čestný zlatý odznak. Nikoho ne-
překvapím informací, že se Božkovi dostalo 
pocty potlesku ve stoje. Druhým oceněným 
byl spíše symbolicky 19.000 člen Orla. Stal 
se jím desetiletý Samuel Mucha z jednoty 
Bohunice.
Kromě úpravy našich stanov čekal delegáty 
sjezdu hlavní úkol – zvolit si vedení Orla na 
další čtyři roky. Starostou byl zvolen Stanislav 
Juránek a místostarosty Miluše Macková, Jiří 
Třináctý, Oldřich Gardáš, Jiří Sedláček, Marie 
Brandejsová, Ludmila Kellerová a Stanislav 
Vejvar. Následně na výkonném předsednictvu 
byla Miluše Macková opět zvolena 1. mís-
tostarostkou a třetím statutárním zástupcem 
byla ve funkci generální sekretářky potvrze-

na Marie Jurečková. Staronovým předsedou 
ÚRK byl sjezdem zvolen Bohuslav Čáp a do 
týmu revizní komise byli zvoleni nováčci Ma-
rie Brázdová a Jindřich Kocour.
Podstatná část programu sjezdu proběhla 
během dopoledne a v pravé poledne jsme se 
přesunuli do Troubska na mši sv. V krásném 
nedělním odpoledni dali někteří delegáti 
přednost pěší procházce, ostatní se přesunuli 
auty zpět do sálu k obědu a po té následo-
valo dokončení voleb, schválení změn sta-
nov a diskuze. V diskuzi delegáti asi nejvíce 
ocenili loni odhalenou bronzovou pamětní 
desku na sv. Hostýně, právě dokončované 
naše vlastní sídlo ústředí v Brně na Kurské 
ulici a velký nárůst členské základny. Zazněly 
pochvaly, zazněla kritika a je na zvoleném 
týmu, aby pracoval ve prospěch Orlů.
Poděkování patří všem. Pořadatelům, orga-
nizátorům, dosavadnímu vedení, delegátům, 

XVIII. Ústřední sjezd Orla
V roce, kdy si připomínáme 110. výročí od založení Orla, se 
kromě oslav konal také ústřední sjezd.
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připomíná významná sportovní výročí i osobní 
jubilea. Přesně v den 110. výročí sjednocení 
orelských spolků a vzniku celostátní křes-
ťanské organizace Orel (31. května 1909, 
Olomouc) se uskutečnilo na Moravském ná-
městí setkání, jehož smyslem bylo upozornit 
veřejnost na výroční den Orla a ukázat, že orli 
dovedou také inspirovat a spojovat.
Na Moravském náměstí v Brně se sešli nejú-
spěšnější sportovci městské části Brno-Bohuni-
ce. Dvojnásobní držitelé světového poháru ka-
tegorie Billiard Hockey Šprtec přišli pod sochu 
moravského Jošta, aby předvedli svoje umění 
na symbolických jedenácti stolech. Soupeři jim 
byly významné kulturní či politické osobnosti, 
ale také legenda kolové Jan Pospíšil, cyklisté 
Svatopluk Buchta a Iva Zajíčková nebo legen-
dární hráč Komety Josef Černý. Že mu přechod 
z velké hokejky na malou nedělal žádné potí-
že, bylo vidět na první pohled a sám přiznal, 
že je pro něj šprtec srdeční záležitostí z dětství.
Podívat se na svou bohunickou chloubu neza-
pomněli ani ti, díky jejichž podpoře patří šprtec 
v Bohunicích více jak čtvrt století k absolutní 
špičce nejen v ČR. S hokejkou u stolu to tak 
válel starosta městské části Brno-Bohunice 
Ing. Antonín Crha se starostou jednoty Orel 
Bohunice Václavem Zavadilem. Ani oni ne-
skrývali nadšení z akce, kterou stolní hokejisté 
z Bohunic skvěle připravili. Podpořili nás i orli 
z ústředí, 1. místostarostka Miluše Macková, 
„sporťák“ Michal Možný, účetní Katka Škva-
řilová s rodinou a nechyběli Víťa Nováček 
a samozřejmě Božek Kostelka. Starostu Orla 
zastoupil Stanislav Juránek nejstarší a z Magis-

trátu města Brna přišel Jarda Suchý i Petr Hla-
dík, 1. náměstek primátorky. Na obdiv veřej-
nosti byly vystaveny také oba ústřední prapory. 
Na Moravském náměstí v Brně si kromě mis-
trů světa samozřejmě mohla zahrát i kolem-
jdoucí veřejnost. Na bohunických stolech se 
vystřídalo nespočet hráček i hráčů všech věko-
vých kategorií. Akci kvitoval i dvacetinásobný 
mistr světa v kolové Jan Pospíšil, který pod-
poruje malé sporty, o které nemají lidi takový 
zájem. Šprtec porovnává například s kolovou, 
která je velmi drahá a nedostávají se k ní jed-
nak finance, ani nová členská základna. Právě 
takové akce těmto sportům pomáhají. 
Billiard hockey šprtec je spjatý s brněnskými 
Bohunicemi a místní orlovnou od počátku de-
vadesátých let. Největších úspěchů dosáhli bo-
huničtí v roce 2012, když vyhráli světový pohár 
v ruském Petrohradě, který o dva roky později 
úspěšně obhájili. 
 Jednota Brno-Bohunice a M. MACKOVÁ

Samotný šprtec rozvíjí jak manuální zručnost, 
tak schopnost rychlé analýzy situace a plá-
nování. Je vhodný pro hráče všech věkových 
skupin od šesti do sto pěti let. Na dřevěné 
ploše napodobuje lední hokej včetně branek, 
brankářů a pěti hráčů v poli, které se uvádí 
v pohyb malou plastovou hokejkou. Soupeři 
se navzájem střídají v tazích, přičemž se snaží 
dostat pomocí svých hráčů do soupeřovi bran-
ky malý dřevěný puk. V bohunické orlovně 
probíhá kroužek každý čtvrtek od 18 hodin. 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární 
město Brno a MČ Brno-Bohunice.

Celoroční projekt 
BRNĚNSKÝ ROK SPORTU 2019

arcibiskupovi Graubnerovi, hostům – zkrátka 
všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel 
na bezproblémovém a důstojném průběhu 
XVIII. Ústředního sjezdu Orla.

M. MACKOVÁ
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Příjemné zážitky a radost z velkolepého se-
tkání si přinášeli domů ti, kteří se v neděli 
19. května na Velehradě a v Archeoskan-
zenu Modrá zúčastnili oslav úctyhodného 

znamných představitelů politického i veřej-
ného života na velehradském hřbitově, a to 
u hrobu významné osobnosti českých dě-
jin, moudrého, prozíravého a tolerantního 
P. Jana Šrámka. To on založil Čs. Orla, byl 
prvním předsedou Československé strany 
lidové, předsedou londýnské exilové vlády 

Zdař Bůh, stodesetiletý, ale stále mladý Orle! 
Oslavy 110 let Orla završila mše v Archeoskanzenu Modrá
Při 110. narozeninách spolku nechyběla hymna i průvod 
s historickými prapory.

110. výročí založení křesťanské sportovní 
organizace Orel. Oslavy 110. jubilea spolku 
Orel, jehož prioritou je především podpora 
sportu pro všechny, začaly za účasti vý-
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v Londýně, po roce 1945 členem českoslo-
venské vlády, také zakladatelem kongrega-
ce sester sv. Cyrila a Metoděje.
„Jan Šrámek, významný rodák olomouc-
kého regionu, jehož heslem bylo: Dohodli 
jsme se, že se dohodneme, si proto velice 
přál být pochován na Velehradě. On totiž 

chtěl, abychom věděli, že Orel je ten, kdo 
drží cyrilometodějskou tradici. Bez ustání ji 
na Velehradě drží Kongregace sester sv. Cy-
rila a Metoděje, zatímco župa Velehradská 
zase stráží nejen Šrámkův hrob, ale i jeho 
myšlenky,“ řekl u hrobu politika a kněze 
Stanislav Juránek, starosta spolku.

Ten má ke konci letošní druhé květnové de-
kády 19.206 členů, působících v 250 jedno-
tách po celé České republice. „Jsem nesmírně 
rád, že se dnešních oslav zúčastnil velký počet 
členů Orla a jeho příznivců. Na slavnost dora-
zily nejen moravské jednoty, ale také z jižních 
a východních Čech, Chomutova či z Vysoké-
ho Mýta,“ pochvaloval si Juránek.
Po jeho projevu, státní a orelské hymně 
s názvem Ó zdroji pravdy, dobra, všech krás 
se vydal slavnostní průvod v čele s historic-
kými prapory orelských jednot a dechovou 
hudbou Vnorovjané do Archeoskanzenu 
Modrá, kde se uskutečnila mše svatá.
„Vzhledem k tomu, že v sobotu jsme pořá-
dali 3. ročník celostátního Folklorního festi-
valu v Brně, v doprovodném kulturním pro-
gramu už dnes vystupují převážně soubory 
a skupiny z okolí. Kupříkladu z Orla Staré 
Město, Strážnice, Kelč, Vizovice, Devět kří-
žů, Domanín, Milotice, Zlín, Moravský Pí-
sek a Brno,“ informovala Miluše Macková,  
1. místostarostka Orla. 
Dodala, že po znovuobnovení Orla bylo sídlo 
ústředního sekretariátu vždy v pronajatých 
kancelářích v Brně. „Loni jsme zakoupili 
menší objekt, který v současné době prochází 
stavebními úpravami a rekonstrukcí. U příle-
žitosti 110. výročí Orla budeme asi v polovi-
ně června otevírat hnízdečko malé, ale naše. 
Orel bude konečně ve svém na adrese Kurská 
792/3, Brno,“ prozradila Miluše Macková.

ZDENĚK SKALIČKA, Slovácký deník

Sestry a bratři, dovolte, abych poděkovala 
všem, kdo jste se podíleli na zdárném prů-
běhu oslav. Hostům, účinkujícím, pořada-
telům, dechové i cimbálové muzice i vám 
všem, kdo jste přijeli nebo přišli. Taková 
setkání, kde je i prostor k diskuzím, jsou 
vždy přínosná a obohacující. Největší po-
děkování patří těm, kdo absolvoval cestu 
z Velehradu do Modré se vztyčeným prapo-
rem. Čestná stráž u hrobu i u oltáře čítala 
19 praporů. Dva ústřední, župy Velehrad-
ské a Sedlákovy a z jednot Vyškov, Vysoké 
Mýto, Staré Město, Polešovice, Křenovice, 
Drnovice, Blučina, Nový Jičín, Zašová, Moř-
kov, Hradec Králové, Ostrožská Nová Ves, 
Domanín, Kuřim a Kroměříž.
 M. MACKOVÁ

Zdař Bůh, stodesetiletý, ale stále mladý Orle! 
Oslavy 110 let Orla završila mše v Archeoskanzenu Modrá
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12. 9. – Setkání seniorů, Brno
14. 9. – Stolní tenis družstva, Brno
14. 9. –  Sportovní odznak  

Bedřicha Kostelky, Vyškov
15. 9. – Horská kola, Kašava
15. 9. – Běh na Petřín, Praha
21. 9. –  Cross po lyžařských tratích,  

Česká Třebová
28. 9. – Národní pouť, Stará Boleslav

Zveme Vás na následující ústřední akce

12.–19. 7. –  Cykloturistická výprava,  
Mazurská jezera, Polsko

21. 7. – Horská kola, Zlín
27. 7.–3. 8. –  Ficep camp, Duisburg,  

Německo
10. 8. – Horská kola, Valašské Klobouky
24. 8. – Běh k Božímu hrobu, sv. Hostýn
25. 8.  – Orelská pouť, sv. Hostýn
31. 8. – Nohejbal, Ratíškovice

n  VP/528/34 VP schvaluje navýšení příspěvku rozhodčích finá-
lových turnajů ve florbale dle přílohy.

n  VP/531/34 VP schvaluje uvedení do poutní knížky akce: osla-
va 110 let Orla na Velehradě v neděli 19. 5. 2019 a děkovná 
bohoslužba za 110 let Orla ve svatovítské katedrále v Praze 
v úterý 18. 6. 2019.

n  VP/535/34 VP bere na vědomí výsledky hospodaření Orla 
k 31. 12. 2018 a doporučuje Ústřední radě ke schválení.

n  VP/537/34 VP schvaluje inventární a likvidační komisi ve slo-
žení ses. Jurečková, ses. Škvařilová a br. Nováček. 

n  VP/543/34 VP schvaluje odměnu členu, který dovršil hranici 
aktivních členů 19.000, Samueli Muchovi z jednoty Brno-Bo-
hunice.

n  VP/547/34 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Ing. Jaromí-
ře Vítkové z jednoty Boskovice, br. Jaroslavu Vítkovi z jednoty 
Boskovice br. Metoději Petřekovi z jednoty Zašová, ses. Elišce 
Petřekové z jednoty Zašová, br. Tomáši Daňkovi z jednoty Za-
šová, in memoriam br. Václavu Zvoníčkovi (župa Bauerova), 
ses. Marii Hřebíčkové z jednoty Pozořice, br. Josefu Havlíčkovi 
z jednoty Pozořice, br. Jiřímu Lantovi z jednoty Úpice, br. Jiří-
mu Sedláčkovi z jednoty Bořitov, br. Stanislavu Kambovi z jed-
noty Vísky, br. Jindřichu Kocourovi z jednoty Kotvrdovice, br. 
Jaroslavu Chloupkovi z jednoty Letovice, br. Jiřímu Korbelovi 
z jednoty Velké Opatovice a ses. Evě Smékalové z jednoty Velké 
Opatovice.

n  VP/548/34 VP uděluje Čestné uznání Orla a Čestný zlatý od-
znak br. Pavlu Bělobrádkovi z jednoty Šonov.

n  VP/549/34 VP uděluje Čestný zlatý odznak br. Božetěchu Kos-
telkovi z jednoty Vyškov

n  VP/550/34 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení bronzové 
medaile „Za zásluhy“ ses. Marii Králíčkové z jednoty Drnovice 
u Vyškova.

n  VP/551/34 VP pověřuje ses. Škvařilovou zjištěním bližších 
podmínek pro Erasmus+ na FICEP camp 2021.

n  VP/552/34 VP pověřuje starostu Orla jednáním ohledně 
koncertu ke 110. výročí Orla.

n  VP/555/35 VP uděluje Čestné uznání Orla br. Paedr. Aleši 
Bártovi z jednoty Boskovice, br. Viktoru Kejíkovi z jednoty 
Boskovice, br. Cyrilu Kolářovi z jednoty Boskovice, br. Fran-
tišku Cvrkalovi z jednoty Boskovice, br. Ing. Františku Fialovi 
z jednoty Boskovice, br. Petru Fučíkovi z jednoty Boskovice, 
br. Ing. Michalu Knődlovi z jednoty Boskovice, ses. Vlastě 
Mlatečkové z jednoty Boskovice, ses. Ludmile Oujeské z jed-
noty Boskovice, br. Ladislavu Oujeskému z jednoty Boskovice, 
br. Marku Oujeskému z jednoty Boskovice, br. Ing. Jarosla-
vu Parmovi z jednoty Boskovice, br. Ing. Zdeňku Sedlákovi 
z jednoty Boskovice, ses. Marii Flochové z jednoty Boskovice,  
br. Ing. Michalu Škvařilovi z jednoty Synalov, br. Jiřímu Haso-
ňovi z jednoty Blansko, ses. Marii Zdvihalové z jednoty Měřín, 
ses. Janě Hložkové z jednoty Hulín a br. Františku Rafajovi 
z jednoty Holešov.

n  VP/556/35 VP uděluje Čestný zlatý odznak br. Bohumilu 
Šmídovi z jednoty Měřín.

n  VP/557/35 VP uděluje souhlas župě Brynychově s uzavřením 
smlouvy nad 1 mil. Kč za účelem opravy fasády župní orlovny.

n  VP/558/35 VP uděluje souhlas jednotě Havlíčkův Brod 
k uzavření smlouvy nad 1 mil. Kč v dotačním titulu z Operač-
ního programu Zaměstnanost.

n  VP/1/1 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka, a br. 
Třináctého.

n  VP/1/2 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného 
předsednictva.

n  VP/1/3 VP jmenuje do funkce první místostarostky Orla  
Ing. Miluši Mackovou. 

n  VP/1/4 VP jmenuje do funkce generální sekretářky Orla  
Ing. Marii Jurečkovou, Ph.D.

n  VP/1/6 VP schvaluje účast deseti účastníků FICEP campu 
v Duisburgu 27.7.-3.8.2019.

Výpiz z usnesení z Výkonného předsednictva
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Ačkoliv jsme o sobě v posledním roce ne-
dávali vědět, ušli jsme poměrně velký kus 
cesty. Tomíkovi přibyl bratříček Kristián, 
z něhož má velkou radost. Tomík začal také 
navštěvovat novou školku, kde se cítí dobře 
a je moc spokojený. Funguje za pomoci asi-
stentky pedagoga, dále dojíždíme do SPC 
Velké Meziříčí na logopedii a za speciální 

pedagožkou. Snažíme se, jak se dá, přesto 
v řeči Tomík pořád stagnuje. Po motorické 
stránce dochází pomalu ke zlepšení a to 
navíc i díky nově nasazené terapii. Užívá 
kortikoidy od října 2018, od ledna letoš-
ního roku mu byla nasazena genová tera-
pie. Tato léčba (konkrétně lék Translarna) 
má zpomalit progresi onemocnění, zmírnit 

Duchennovu svalovou dystrofii na „lehčí“ 
Beckerovu formu. Přesto v rehabilitacích 
a dalších nutných aktivitách ustat nesmíme. 
V květnu byl Tomík opět v léčebně v Bosko-
vicích, která se nám osvědčila. 
Cesta k léku pro nás nebyla vůbec jednodu-
chá. Boj se systémem, mnohdy s jednotlivci, 
se stal poměrně vyčerpávajícím, přesto jsme 
nepřestávali věřit. Jsme rádi, že jsou stále 
mezi vámi lidé, kteří nás dokáží povzbudit 
a podpořit. Víme, že nemáme vyhráno, ale 
bojujeme.  HANA NÉMETHOVÁ

n  ÚR/8/159 ÚR schvaluje doplnění soutěžního řádu o seznam 
disciplín, věkových kategorií a zásady hodnocení. 

n  ÚR/8/167 ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku 
a výroční zprávu za rok 2018. 

n  ÚR/8/168 ÚR schvaluje uzavření smlouvy O dílo s firmou 
DOLP stavební společnost s.r.o. do výše 3,5 mil Kč. 

n  ÚR/8/169 ÚR bere na vědomí informaci o soudním sporu 
Orel - JUDr. Focko.

n  ÚR/8/181 ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ sestře 
Ing. Marii Králíčkové z jednoty Drnovice u Vyškova.  

n  ÚR/8/182 ÚR schvaluje ústřední akci Volejbalové hry mládeže 
v Křenovicích na podzim 2019. 

Výpis z usnesení Ústřední rady, konané dne 28. dubna v Bořitově

Ústřední rada v Bořitově

Všechny vás po dlouhé době opět zdravíme!
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Od rána jsme za vydatné pomoci místních 
skautů chystali celý areál. Pár minut po 
15 hodině přivítala všechny přítomné 1. 
místostarostka Orla ses. Miluše 
Macková a spolu s ní i br. 
Petr Bořecký za pořada-
telskou jednotu. Omluvil 
také starostu MČ Brno 
Řečkovice a Mokrá Hora. 
A pak to začalo. Přehlíd-
ku zahájily malé děti Pam-
pelišky z Řečkovic a postupně 
se vystřídaly soubory z Pozořic – Orlík 
starší, Orlík a Orelská chasa vod Pozořic. 
A dále soubor Ř13, Bohunická chasa, ze 
Zlína zavítal soubor Trnečka. Jakmile dotan-

čili poslední, ujala se hraní k poslechu cim-
bálová muzika, vytvořená převážně z členů 
brněnského Valášku. V průběhu festivalu 

přišel účinkující pozdravit i starosta 
Orla br. Stanislav Juránek, který 

se vracel z olešnického běhu.
Tanečníci z Ř13 měli kro-
mě svého vystoupení při-
praveno i pozvání k tanci 

pro návštěvníky a společně 
předvedli Strécovskou besedu. 

Letošním festivalem provázel 
PhDr. Jiří Šindar. Vstupné bylo dobro-

volné a celý výtěžek přes 3 000,- Kč byl 
věnován na pomoc Tomáškovi Neméthovi. 
Těší nás, že se návštěvníkům festival líbil. 

Poděkování patří br. Petru Bořeckému za 
přípravu občerstvení.
Je vidět, že folklor má stále své místo 
v dnešní společnosti a proto je potřeba se 
setkávat, připomínat lidové tradice a předá-
vat si je z pokolení na pokolení.
Že máte u vás v jednotě také folklorní krou-
žek? A že byste chtěli v Brně také před-
vést to, co umíte? Máte možnost se do  
29. 2. 2020 přihlásit. Podrobnosti budou 
zveřejněny na www.orel.cz. Potkáme se 
opět v polovině května. Těšíme se na vás!
 OLDŘICH GARDÁŠ, 
 kulturní rada Orla ČR

Folklorní festival se uskutečnil za finanční 
podpory statutárního města Brna ve výši 
10.000,- Kč a částkou 40.000,- Kč přispě-
la akciová společnost Teplárny Brno a.s. 
Děkujeme. 

Brno-Řečkovice 18. 5. 2019

Orelský folklórní festival
V sobotu 18. května uspořádala ústřední kulturní rada již  
3. ročník folklórního festivalu. Konal se opět v krásném  
prostředí areálu bývalého pivovaru. 
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28. ročník

Ústřední soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

sobota 12. října 2019 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 4. 10. 2019.
Bližší informace a přihláška na stránkách www.soutez-reva.katolicky-dum-lubina.cz, nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
Možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava v 8.45 hod. (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 minut pěšky).

Pořádá Kulturní rada Orla a Jednota Lubina

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

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

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2019.

Kulturní rada Orla vyhlašuje fotosoutěž na téma

„110 let Orla mýma očima“

                    Kategorie:  do 14 let 
15–18 let 
19 a starší

Fotografie zasílejte v elektronické podobě (min. 2,5 MB) na adresu redakce@orel.cz. 
Vždy uveďte jméno a příjmení, adresu, věk a telefonní kontakt.

Uzávěrka 20. 2. 2020
Účastník soutěže souhlasí s užitím fotografie pro potřeby Orla.
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Hrálo se v tělocvičně na 8 stolech a v menší 
herně hráli stolní tenisté obou nejmladších 
kategorií na 3 stolech.
Při zahájení pozdravil přítomné a přivítal 
v historickém městě Polná pan starosta J. 
Skočdopole, rozhodčí seznámil všechny 
s rozdělením kategorií a průběhem turnaje. 
Ředitel turnaje br. B. Kopecký sdělil ostatní 
technické informace (pitný režim, věnova-

né ceny, záštita nad turnajem, sponzorské 
dary, občerstvení apod.) a gestor turnaje br. 
Hampl pak turnaj zahájil orelskou modlit-
bou. Většina zápasů byla velmi zajímavá, 
napínavá a hrána opravdu s velkým nasa-
zením.
Vítězové si odnesli krásné poháry a di-
plomy, věnované ústředím Orla. Drobné 
upomínkové ceny věnovalo město Polná. 

Jsme velice rádi, že 
se k nám tento turnaj 
vrátil a věříme, že úspěch domácích hráčů 
v žákovských kategoriích obhájíme.
Jen nám trochu zmatku do celého turnaje 
vnáší ono rozdělení na registrované a ne-
registrované hráče, ale vše jsme zvládli 
snad ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Jen bychom jich v příštím roce rádi přivítali 
ještě více.
S pozdravem Zdař Bůh
 L. KOPECKÁ, Orel Polná 

Výsledky hlavní kategorie:
 muži + ženy neregistrovaní
 1. Žaža Vladimír – Brno-Bohunice
 2. Krakovský Bohumír – Brno-Bohunice
 3. Hampl Josef – Brno-Židenice

 muži + ženy registrovaní
 1. Vybíral Marek – Únanov
 2. Závada Adam – Zlín
 3. Vybíral Matouš – Únanov

Stolní tenis jednotlivců
Opět, po několika letech, se k nám do Polné vrátil ústřední tur-
naj ve stolním tenise jednotlivců. Celkem se zúčastnilo 40 hráčů 
i hráček registrovaných i neregistrovaných z dvanácti jednot. 

4. 5. 2019, Polná
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Závod organizuje každoročně 
Rada mládeže a pořadatelsky 
zajišťuje bohunická orelská 
jednota. 

Sobotní dopoledne 11. května proběhl již 
13. ročník Grand Prix Bohunice. Jak už je 
v posledních letech pravidlem, celý závod 
provázelo krásné slunečné počasí. Do Bo-
hunic se sjelo 32 dětí z 5 jednot. Nejpočet-
nější tentokrát byla výprava z Jiříkovic, která 
nenechala nikoho na pochybách, že přijela 
zvítězit. Přivítali jsme i milého hosta starostu 
Orla br. Stanislava Juránka s vnučkou. Zahá-
jil závody orelskou modlitbou. Poté byla vy-
světlena pravidla a každý měl možnost vy-
zkoušet si tréninkové kolo. Do závodu malí 
atleti vybíhali v půlminutových intervalech 
a na trati postupně plnili 5 disciplín – pře-
kážky, slalom, proskakování žebříkem, hod 

na cíl a skok do dálky. Náročnost některých 
překážek se průběžně měnila s ohledem 
na věkovou kategorii. Ve druhém kole se 
pak plnilo jiných pět disciplín – podlézání, 
slalom pozpátku, lavička, proskakování 
kruhy a hod do dálky. Rozhodčí průběžně 
sčítali a vyhodnocovali výsledky obou sou-
těžních kol. Hodnotil se celkový čas běhu 
a provedení jednotlivých disciplín. Maximál-
ně bylo možno získat 2x20 bodů za běh  
a 2x15 bodů za disciplíny. Před vyhlášením 

Grand Prix Bohunice – 
 atletické závody dětí

Poř. Příjmení a jméno Roč. Jednota
BENJAMÍNCI – KLUCI, 2014 a mladší
1. Schwarzer Daniel 2015 Jiříkovice
2. Hylmar Lukáš 2016 Pozořice
3. Kokeš Kryštof 2016 Jiříkovice
BENJAMÍNCI – HOLKY, 2014 a mladší
1. Hanáková Kateřina 2014 Jiříkovice
2. Staňková Adéla 2014 Jiříkovice
3. Juránková Anežka 2014 St. Lískovec
NEJMLADŠÍ ŽÁCI, 2011–2013
1. Budinský Tomáš 2011 Jiříkovice
2. Kreidl Jan 2012 Židenic
3. Sedláček Jakub 2013 Žatčany
NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ, 2011–2013
1. Fišerová Viktorie 2012 Jiříkovice
2. Burová Gabriela 2011 Jiříkovice
3. Hanáková Zuzana 2013 Jiříkovice
MLADŠÍ ŽÁCI, 2009–2010
1. Kreidl Václav 2009 Židenice
2. Koudelka Marek 2010 Jiříkovice
3. Štěpánek Radek 2010 Jiříkovice
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, 2009–2010
1. Grácerová Vendula 2009 Jiříkovice
2. Fišerová Valerie 2009 Jiříkovice
3. Daňková Alžběta 2009 Jiříkovice
STARŠÍ ŽÁCI, 2006–2008
1. Bura Přemysl 2007 Jiříkovice
STARŠÍ ŽÁKYNĚ, 2006–2008
1. Kreidlová Veronika 2007 Židenice
2. Štěpánková Barbora 2007 Jiříkovice
3. Kroupová Tereza 2007 Jiříkovice

výsledků, předáním diplomů, medailí a cen 
se do závodu pustili opět i pořadatelé, trenéři 
a doprovod. Do kategorie mužů se neváhal 
zapojit i starosta Orla br. Stanislav Juránek. 
Těšíme se na vás opět za rok.
 VÁCLAV ZAVADIL, ředitel závodu
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Mezi největší favority letos patřil Orel Kelč 
a Ivančice, protože oba týmy mají spoustu 
kvalitních hráčů a reprezentantů. Obhájci 
loňského turnaje Ivančice přijeli s velice 
kvalitní sestavou, ve svém týmu měli doros-
teneckou reprezentantku Ondovčákovou. 
Kelč má ve svém týmu zkušeného hráče 
a reprezentanta v seniorské kategorii Tuč-
ka. Boj mezi oběma týmy byl velký a tak 
ostatní jednoty bojovaly o třetí příčku. Tři 
skvělé výkony Ivančic dostaly jednotu do 
značného vedení (Zemek 487, Klika 483 
a Ondovčáková 474 kuželek). Kelč měla 
nejlepší výkony od Dalibora Tučka 485 
a Aničky Mašlaňové 476 kuželek. Ivanči-
ce dosáhly celkového počtu 1894 kuželek, 
získaly zlato a předstihly stříbrnou Kelč  
o 56 kuželek. 
Velmi vyrovnaný souboj o třetí místo svedly 
Hranice a Telnice. Až do samotného závěru 
nebylo jasné, kdo si pohár odveze domů. 
Hraničtí měli klasickou sestavu s největší 
oporou týmu Kamilem Bartošem, který 
pár dní před orelským mistrovstvím ve Va-
lašském Meziříčí získal 23. místo na Mist-
rovství České republiky mužů. Telnice hrá-

la v trochu pozměněné sestavě, přesto ve 
velmi kvalitní. O tom, kdo si odveze domů 
pohár za třetí místo rozhodl jako poslední 
hrající hráč Hranic Kamil Bartoš, když na 
poslední dráze zahrál 261 kuželek. Hranice 
dosáhly výkonu 1796 a Telnice 1775 kuže-
lek. Velmi dobré výkony byly i u jednotlivců 
v ostatních týmech. Například Josef Uhlík 
(Ratíškovice) 450, Hrazdíra František (Tel-
nice) 470, Dvořák Jiří (Blažovice) 463 nebo 
Dadák Lukáš (Lichnov) 444. 

Mezi jednotlivci dosáhli nejlepší výkony a odvezli 
si poháry 

Muži:
1. Zemek Jiří, 487 kuželek (Ivančice)
2. Bartoš Kamil, 486 kuželek (Hranice)
3. Tuček Dalibor, 485 kuželek (Kelč)

Ženy:
1. Mašlaňová Anna, 476 kuželek (Kelč)
2.  Ondovčaková Aneta, 474 kuželek (Ivančice)
3.  Bábíčková Jarmila, 445 kuželek (Ratíškovice)

Do Valašského Meziříčí zavítala  
orelská špička kuželkářů 
Letošní Ústřední turnaj Orla 
v kuželkách proběhl 8. 5. na 
kuželně ve Valašském Meziří-
čí a pořádání se ujala jednota 
Kelč. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 8 týmů s celé republiky.
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Jednota/Jméno Plné Dor. Suma Chyby
Orel Ivančice
Zemek Jiří 315 172 487 3
Klika Milan 313 170 483 2
Ondovčáková Aneta 297 177 474 3
Bublák Martin 304 146 450 4
Orel Ratíškovice
Uhlík Josef 322 128 450 8
Bábíčková Jarmila 311 134 445 4
Vacenovský Luděk 289 135 424 7
Koplík Václav 296 122 418 8
Orel Telnice
Hrazdíra František 310 160 470 5
Mikáč Milan 266 135 401 6
Šimeček Jiří 319 122 441 8
Dvořák Pavel 312 151 463 3
Orel Troubelice
Maitner Jiří 289 107 396 11
Sourný Augustýn 220 68 288 27
Obšil Josef 256 76 332 20
Kupka Václav 310 131 441 11
Orel Hranice
Brázda Jaroslav 308 122 430 10
Vinklar Dalibor 299 120 419 11
Klvaňa Miroslav 297 164 461 4
Bartoš Kamil 314 172 486 3
Orel Blažovice
Dvořák Pavel 267 112 379 13
Dvořáková Alena 271 107 378 8
Dvořák Jiří 312 151 463 7
Dvořák Michael 304 143 447 9
Orel Lichnov
Jurek Stanislav 312 124 436 11
Dadák Lukáš 299 145 444 4
Dadák Miroslav 260 112 372 10
Matúš Miroslav 265 89 354 23
Orel Kelč
Vybíral Tomáš 309 122 431 5
Tuček Dalibor 317 168 485 4
Pavelka Petr 309 137 446 3
Mašlaňová Anna 310 166 476 2
Orel Bohuslavice
Svobodová Zdeňka 295 134 429 9
Kubant Miroslav 262 112 374 11
Petera Milan 293 130 423 9
Svoboda Vít 298 134 432 5

 KAMIL BARTOŠ

Jako hosté se závodu zúčastnili starosta 
města Olešnice Zdeněk Peša a starosta Orla 
Stanislav Juránek.

Kategorie 1: benjamínci H
1. Luska Jiří, Vyškov
2. Kalda Daniel, Příchozí
3. Neumann Matouš, Olešnice na Moravě
Kategorie 2: benjamínci D
1. Juránková Anežka, Brno-Starý Lískovec
2. Staňková Adéla, Jiříkovice
3. Vysloužilová Sára, Příchozí
Kategorie 3: atletická školka H
1. Šenkýř David, Silůvky
2. Sedláček Jakub, Žatčany
3. Kalousek Jan, Dolní Dobrouč

Kategorie 4: atletická školka D
1. Lusková Leontýna, Vyškov
2. Doležalová Lucie, Vyškov
3. Hanáková Markéta, Vyškov
Kategorie 5: minipřípravka H
1. Kalousek Jiří, Dolní Dobrouč
2. Horáček Jan, Olešnice na Moravě
3. Holoch Matěj, Vyškov
Kategorie 6: minipřípravka D
1. Kroupová Dominika, Brno-Obřany
2. Vlachová Ester, Vyškov
3. Krejčířová Sára, Brno-Lesná

Do Valašského Meziříčí zavítala  
orelská špička kuželkářů 

Závody v běhu 
v Olešnici
Letošního závodu se v sobotu 
18. května zúčastnilo 16 orel-
ských jednot a 148 závodní-
ků, včetně olešnických obča-
nů, převážně z řad mládeže.
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Kategorie 7: přípravka H
1. Horák Tomáš, Silůvky
2. Kalousek Josef, Dolní Dobrouč
3. Jílek Jan, Příchozí
Kategorie 8: přípravka D
1. Jančaříková Karolína, Brno-Židenice
2. Procházková Sára, Brno-Židenice
3. Štěchová Zuzana, Dolní Dobrouč
Kategorie 9: mladší žáci
1. Pevný Kryštof, Vyškov
2. Krejčíř David, Brno-Lesná
3. Novotný Václav, Olešnice na Moravě
Kategorie 10: mladší žákyně
1. Jílková Adéla, Příchozí
2. Palinková Františka, Příchozí
3. Hegerová Tereza, Příchozí
Kategorie 11: starší žáci
1. Jančařík Tomáš, Brno-Židenice
2. Mihola Jiří, Brno-Lesná
3. Nechuta Tomáš, Olešnice na Moravě
Kategorie 12: starší žákyně
1. Lužová Karolína, Žatčany
Kategorie 13: dorostenci
1. Sobotka František, Olešnice na Moravě
2. Dušek Jakub, Dolní Dobrouč
3. Krejčíř Adam, Brno-Lesná

Kategorie 14: dorostenky
1. Halasová Anna, Vyškov
2. Nechutová Eva, Olešnice na Moravě
3. Jílková Anna, Příchozí
Kategorie 15: junioři
1. Stanovský Jiří, Příchozí
2. Kánský Tomáš, Olešnice na Moravě
3. Limburský Jan, Brno-Obřany
Kategorie 16: juniorky
1. Maráková Blanka, Brno-Židenice
2. Kánská Terezie, Olešnice na Moravě
3. Kuchařová Lucie, Domanín
Kategorie 17: muži A
1. Soural Lukáš, Brno-Židenice
2. Štěpánek Radek, Brno-Obřany
3. Ondrušek Vladimír, Brno-Obřany
Kategorie 18: muži B
1. Adamec Milan, Vyškov
2. Horák Petr, Silůvky
3. Šenkýř Petr, Silůvky
Kategorie 19: muži C
1. Žila Miloš, Příchozí
2. Jančařík Petr, Brno-Židenice
3. Matějíček Petr, Dolní Dobrouč
Kategorie 20: muži D
1. Čáp Bohuslav, Hradec Králové
2. Juránek Stanislav, Brno-Starý Lískovec
3. Plíva Vladimír, Dolní Dobrouč

Kategorie 21: muži E
1. Divácký Přemysl, Brno-Židenice
2. Bubeník Jiří, Vyškov
3. Pecháček Miroslav, Dolní Čermná
Kategorie 22: ženy A
1. Langhammerová Anežka, Brno-Židenice
2. Novotná Markéta, Olešnice na Moravě
3. Kuncová Monika, Vyškov
Kategorie 23: ženy B
1. Urbánková-Alfery Hana, Příchozí
2. Horáková Šárka, Silůvky
3. Zdařilová Zuzana, Brno-Židenice
Kategorie 24: ženy C
1. Jančaříková Lenka, Brno-Židenice
2. Maryšlerová Monika, Brno-Obřany
3. Fučíková Hana, Brno-Obřany
Kalegorie 25: ženy D
1. Málková Anna, Vyškov
2. Jurošková Miluše, Brno-Židenice
3. Dvoráčková Helena, Jiříkovice
Kategorie 26: lidový běh M
1. Halas Pavel, Šitbořice
2. Beňa Tomáš, Domanín
3. Kamenický Petr, Brno-Židenice
Kategorie 27: lidový běh Z
1. Kamenická Kateřina, Brno-Židenice
2. Doležalová Vladimíra, Vyškov
3. Jabůrková Jitka, Vyškov
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Také se už těšíte,  
až budete o prázdninách 
s rodiči chodit do lesa  
na houby? A pomůžete 
najít cestu i veverce?

Bylo jednou jed-
no dítě, které si 
malovalo v  po-
kojíčku pastel-
kami, vedle něj 
se posadil dědeček 
a  začal psát dopis. 
V  jednom okamži-
ku se ho dítě zeptalo: „Dědo, co 
to děláš? Sepisuješ příběhy, které 
jsme spolu prožili? Není to náho-
dou vyprávění o mně?“
Dědeček přestal psát, usmál se 
a vnoučkovi řekl: „Píšu 
o  tobě, o  tom není 
pochyb. Důležitěj-
ší než slova je však 
tužka, kterou používám. 
Líbilo by se mi, kdyby ses 
jí podobal, až vyrosteš.“
Vnuk se na tužku zvědavě podí-
val, ale nic zvláštního na ní nevi-

děl. Zeptal se: „Co je na ní tak 
výjimečného?“

Dědeček odpověděl: „Záleží na 
způsobu, jak se na věci díváš. 
Tužka má pět vlastností, kte-
ré, pokud si je dokážeš v životě 
udržet, z  tebe udělají 
člověka žijícího v po-
koji se všemi.“

První vlastnost: Mů-
žeš dělat velké věci, 
ale nikdy nezapo-
meň, že exi-
stuje ruka, 
která tvoje 
kroky řídí. Tu 
ruku nazýváme Bohem a  On tě 

vždycky povede podle své vůle.
Druhá vlastnost: Občas mu-

síš přestat psát a  použít 
ořezávátko. Způsobí sice 
tužce trochu utrpení, ale 

nakonec bude ostřejší. Mu-
síš být tudíž schopný vydržet bo-
lest, protože z tebe udělá lepšího 
člověka.

Třetí vlastnost: 
S  tužkou máme 
vždycky mož-
nost použít gu- 
mu a  vymazat, 
co jsme napsali 
špatně. Ani ty 
nezapomeň, že Bůh je odpouš-
tějící a milující a  že ti dopřeje 

vymazat tvé hříchy, bu-
deš-li jich litovat a chtít 
se napravit.
  Čtvrtá vlastnost: 

Vždycky po ní zů-
stane čára. Stejně 

i ty bys měl vědět, že 
všechno, co v životě 
uděláš, zanechá 
stopu. Snaž se 
tedy být si vě-
dom všeho, co 
děláš.
Pátá vlastnost: Na tužce není 
nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale 
náplň uvnitř. Pečuj neustále o to, 
co se děje ve tvém nitru.

Tužka
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Poprvé se v základní části po nerozhodných 
výsledcích jely nájezdy, a to konkrétně ve 
33 případech. Nejvíce se činili dorostenci 
a starší žáci. Nejlepší družstva (mimo ka-
tegorie juniorů a žen) čekaly v měsících 
dubnu a květnu finálové turnaje. Po sečtení 
všech medailových umístěních i po dvanác-
tém ročníku se na výsluní v počtu medailí 
udržela jednota z Uherského Brodu. Výraz-
ně si polepšily Boskovice, když získaly dvě 

Orel Brno-Řečkovice i přes úvodní prohru v turnaji s Bosko-
vicemi přerušil tříletou nadvládu Uherského Brodu. Zbylé zá-
pasy elévové z Brna-Řečkovic vyhráli a i díky výhře Hodonína 
nad Boskovicemi slavili titul mistra OFL pro rok 2018/2019. 
Druhé místo si v již zmíněném zápase Hodonína s Boskovice-
mi vybojoval po jasné výhře 4:0 Florbal Hodonín. Bronzové 
medaile si na krk pověsili hráči Fbc Floorbee Orel Uherský 
Brod se ziskem 9 bodů. Čtvrté zůstaly i přes dobrý začátek 
vinou horšího vzájemného zápasu s Uh. Brodem „domácí“ 

Orelské florbalové ligy  
je úspěšně za námi

zlata a se ziskem 21 medailí se posunuly 
v pořadí na čtvrté místo.

Nejmenší děti si zahráli opět v kategorii 
předpřípravka. Za účasti sedmi družstev 
se odehrálo sedm turnajů. Na posledním 
z nich, v brněnských Bohunicích se navíc 
připojila jednota z Nového Města na Mo-
ravě. Každý hráč dostal medaili za účast. 
V této kategorii se nesledují výsledky, nej-

důležitější pro nás je, zapojit děti do spor-
tovního života, zajistit jim pohyb a hlavně 
radost ze hry.

Po třech letech mají elévové  
nového mistra,  
radují se v Brně-Řečkovicích 

Šest nejlepších družstev z divizí západ a východ se sešlo  
6. 4. 2019 v Letovicích (pořadatel Boskovice) na finálovém turnaji 
elévů. Postoupili z divize východ – Fbc Floorbee Orel Uherský 
Brod, Florbal Hodonín, Domanín, FBC Valtice a z divize západ – 
FBO Orel Boskovice, Orel Brno-Řečkovice. 

V období od září 2018 do května 2019 odehrálo 121 týmů 123 
turnajů, což znamenalo porci více než 750 zápasů v sedmi 
mužských a jedné ženské kategorii. 

XII. ročníkXII. ročník
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FBO Orel Boskovice. Páté FBC Valtice, které porazily v pří-
mém souboji o páté místo Domanín 2:0 a Domanínu tak zbylo  
šesté místo.

Nejlepšími hráči turnaje byli zvoleni:
útočník: Vojtěch Jež (Florbal Hodonín)
obránce: Filip Štarha (Fbc Floorbee Orel Uherský Brod)
brankář: Jakub Herálecký (Orel Brno-Řečkovice)

Titul v kategorii dorostenců  
obhájil Kněždub
Šest nejlepších družstev z divizí východ a západ (FBC Slovácko, 
Kněždub, Havířov, Vyškov, Nové Město na Moravě, Šlapanice) se 
sešlo v Havířově k finálovému turnaji dorostenců.

Dorostencům Kněždubu se podařilo obhájit titul mistra OFL 
pro rok 2018/2019. Po povedeném prvním zápase přišla neče-
kaná prohra 1:4 se Šlapanicemi. Jelikož Slovácko postupovalo 
turnajem bez ztráty kytičky, bylo jasné, že se rozhodne o titulu ve 
vzájemném zápase. FBC Slovácko si připsalo s Kněždubem první 
prohru v celé sezóně (2:3) v ten nejhorší okamžik a odsoudilo se 
k druhému místu, Kněždub se naopak mohl radovat z obhajo-
by. Šlapanice po nečekaném skalpu Kněždubu mohly promluvit 
i do boje o titul, ale prohra s Vyškovem (0:1) je z těchto bojů 
vyřadila. Třetí příčku si Šlapanice pojistily ve svém posledním zá-
pase s Novým Městem, když vyhrály 4:1. Čtvrté místo zopakoval 
z loňského roku Vyškov (bronz ho stál hned první zápas a remíza 
s Havířovem), pátý skončil domácí Havířov, šesté Nové Město 
na Moravě.

Brno-Řečkovice 1.

Hodonín 2. Uherský Brod3.
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Nejlepšími hráči turnaje byli zvoleni:
útočník: Zbyněk Smetka (Kněždub)
obránce: Tadeáš Grega (Šlapanice)
brankář: David Číž (FBC Slovácko)

Titul v kategorii juniorů získal Vyškov
Florbalisté Vyškova přerušili snahu Dolních Bojanovic o vítězný 
hattrick a ovládli kategorii juniorů OFL pro rok 2018/2019. 
Titul si zajistili již dva turnaje před koncem, když za sezónu poznali 

Kněždub 1.

Vyškov 1.

Slovácko 2. Šlapanice3.
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z dvanácti zápasů pouze jedinkrát hořkost porážky. Na posledním 
turnaji se ještě bojovalo o druhou a třetí pozici mezi týmy z Bo-
skovic, Blanska a Dolních Bojanovic. Nejlépe z této trojice zvládli 
zápasy junioři z Dolních Bojanovic a mohli se radovat z dru-
hého místa. Třetí příčka a bronzové medaile připadly Blansku. 
Těm stačila remíza s Bojanovicemi, protože FBO Orel Boskovice 
poslední turnaj nezvládl. Prohrál oba své zápasy a odsoudil se tak 
ke čtvrtému místu. Pátí skončili FBC Dragons, šestý Domanín, 
sedmé brněnské Židenice. Vítězem kanadského bodování se stal 
Filip Němec (Dolní Bojanovice).

Titul v kategorii žen  
putuje do Orla Moutnice

Se ziskem 30 bodů z 12 zápasů ovládly ženy Orla Moutni-
ce kategorii žen OFL pro rok 2018/2019. Druhou pozici s 23 
body obsadily Těšany. Třetí místo (19 bodů) obsadily florba-
listky FBO Orel Boskovice. S 12 body čtvrté Rockets Znoj-
mo. Pátá příčka se 6 body připadla ženám z Brna-Židenic.  
Vítězkou kanadského bodování se stala Jindra Žáčková ml. (Orel  
Moutnice).

Finálové turnaje starších žáků
Vítězové skupin naplnili očekávání a postoupili do semifinále. Brod 
si poradil se Sivicemi 7:1 a Gepardi s Koryčany 6:2. Adamov–Bu-
kovinka přetlačil Vyškov 6:3 díky výborné druhé polovině, kterou 
vyhrál 4:1. Poslední čtvrtfinále vyhrály Boskovice 5:2 nad bojujícím 
Slováckem. 
Uherský Brod v prvním semifinále porazil 5:0 Adamov–Bukovin-
ku. Adamov byl pod neustálým tlakem domácích, kterému ale 
nedokázal čelit a tak se musel spokojit s bojem o bronz. Dru-
hé semifinále Boskovic s Gepardy bylo podstatně vyrovnaněj-
ší. Boskovice si v první části vypracovaly dvoubrankové vedení, 
které ve druhé polovině udržely a po výsledku 6:4 postoupily  
do finále.
Gepardi DDM Helceletka v zápase poražených semifinalistů 
porazili Adamov–Bukovinku 8:1 a získali bronzové medaile, 
nepopulární čtvrté místo zbylo na TJ Sokol Adamov–Buko-
vinku. Pravá bitva se odehrála ve finále. Boskovice těžily přede-
vším z práce první formace, Uherský Brod z vyrovnanosti celého 
týmu. Po řádné hrací době zůstal zápas nerozhodnutý 3:3. V pro-

Moutnice 1.

Bojanovice 2. Těšany 2.

Blansko3. Boskovice3.
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dloužení i přes několik šancí rozuzlení nepadlo. Na řadu přišly 
samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hráči Boskovic, 
když ani jednou ze třech nájezdů nezaváhali. Domácí v posled-
ní sérii neproměnili a mistrovský titul OFL ve starších žácích 
pro rok 2018/2019 putoval do FBO Orel Boskovice. Domá-
cí Fbc Floorbee Orel Uherský Brod získal stříbrné medaile. 
Pátý skončil Vyškov, šesté FBC Slovácko, sedmé Koryčany, 
osmé SK Sivice.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
Nejlepší brankář – Ondřej Šmoldas (FBO Orel Boskovice)
Nejlepší obránce – Adam Petřivalský (Gepardi DDM Helceletka 

Brno)
Nejlepší útočník – Tomáš Maleňák (FbC Floorbee Orel Uherský 

Brod)

FBC Slovácko získalo titul  
v kategorii mladších žáků
8. 5. 2019 se sešlo osm nejlepších družstev v Brně na finálovém 
turnaji mladších žáků. 
Skupinu A vyhráli bez ztráty bodu domácí a pořadatelé turnaje 
Gepardi Brno. Druhé skončilo Slovácko, když si připsalo prohru 
pouze s Gepardy. Třetí příčku obsadily holky z Aligators, čtvrté 
zůstalo bez bodu Nové Město na Moravě.
Skupina B stoprocentní družstvo nemělo. První příčka patřila také 
Brnu a to K1 Židenicím se ziskem 7 bodů. Druhý Uherský Brod měl 
4 body, když překvapivě 1:2 prohrál s Adamovem. Adamov–Buko-
vinka obsadil ovšem až čtvrtou pozici, protože prohrál 1:6 s Flor-
balem Hodonín, který díky lepšímu vzájemnému zápasu byl třetí. 
V prvním čtvrtfinále si Židenice lehce poradily s Novým Městem 

Boskovice 1.

Uherský Brod 2. Gepardi Brno3.
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13:0. Vítěz skupiny A Gepardi se na postup nad Adamovem – 
Bukovinkou nadřeli mnohem více. Po prohraném prvním poločase 
0:1, ale ve druhém vstřelili dvě branky a slavili postup po vydřené 
výhře 2:1. Jako další do semifinále postoupilo Slovácko díky výhře 
6:3 nad Hodonínem. Poslední čtvrtfinálový zápas mezi Aligators 
G a Uh. Brodem dospěl až do prodloužení po výsledku 3:3. Již vše 
směřovalo k nájezdům, ale Brod v posledních vteřinách prodlou-
žení rozhodl o svém postupu.
Obě semifinále přinesly velmi vyrovnané bitvy. V prvním se střetlo 
Slovácko se Židenicemi. Slovácko vyhrálo první poločas 3:1, ale 
Židenice se nevzdaly. Ve druhém poločase stáhly výsledek na jed-
nobrankový rozdíl a v závěrečných sekundách sahaly po vyrovnání. 
Branku vstřelily, ale rozhodčí jednoznačně rozhodli, že míček se 
do branky dostal až po uplynutí řádné hrací doby. Slovácko šlo po 

výhře 3:2 do finále, Židenice do boje o bronz. Gepardi si v repríze 
loňského finále poradili s Uherským Brodem těsně 2:1 a stále mohli 
myslet na vítězný hattrick. 
V souboji poražených semifinalistů si lépe vedly Židenice. Po výhře 
4:1 se mohly K1 Florbal Židenice radovat ze zisku třetí příčky, 
Fbc Floorbee Orel Uherský Brod se musel spokojit se čtvrtým 
místem. Do finále vlétlo Slovácko jako uragán. Sypalo Gepardům 
jeden gól za druhým a poločasové skóre 7:1 bylo více než jas-
né. Ve druhé části se již notně unavení Gepardi snažili o odpor 
marně. FBC Slovácko výhrou 10:5 získalo mistrovský titul OFL 
v kategorii mladších žáků pro rok 2018/2019. Gepardi DDM 
Helceletka Brno po dvou titulech obsadilo druhou příčku. Páté 
skončily holky FBC Aligators G, šestý Florbal Hodonín, sedmý 
TJ Sokol Adamov - Bukovinka, osmé Nové Město na Moravě.

Slovácko 1.

Gepardi Brno2. Brno-Židenice3.



sport

26 OREL 2–19

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
Nejlepší brankář – Miroslav Kovařík (Gepardi DDM Helceletka 

Brno)
Nejlepší obránce – Marek Timko (FBC Slovácko)
Nejlepší útočník – Ondřej Fritz (K1 Florbal Židenice)

Finálový turnaj mužů vyhrál  
Orel Boskovice
Poslední turnaj OFL patřil o víkendu 18.–19. 5. 2019 mužům 
v Blansku. 
Skupinu A vyhrály Boskovice se ziskem 7 bodů za dvě výhry a re-
mízu s Hranicemi. Druhé Hranice posbíraly 5 bodů, když zdolaly 
Blansko a dvakrát remizovaly. Blansko skončilo na třetím místě se 
třemi body a poslední Sokol Hodonín s jedním.

Odpolední skupinu B vyhrál bez ztráty bodu Sokol Valaš-
ské Klobouky. Druhá příčka patřila obhájcům titulu z Dolních 
Bojanovic (6b), třetí Zlínu (3b), čtvrtý Saros Olomouc zůstal  
bez bodu.
V prvním čtvrtfinále Saros Olomouc v malém počtu hráčů vzdoro-
val Boskovicím jen třetinu a půl. Boskovice se v druhé části probraly 
a postoupily po výhře 12:4. Druhý zápas mezi Bojanovicemi a Blan-
skem byl mnohem vyrovnanější. Přesto domácí tahali za delší konec 
a po výhře 4:2 šli dál. Vítěz skupiny A z Valašských Klobouk přehrál 
Sokol Hodonín 6:2. Postup se ovšem nerodil lehce a Hodonín byl 
favoritovi více než rovnocenným soupeřem. V posledním čtvrtfinále 
si Hranice smlsly na Zlínu 12:3.
Blansko se chtělo dostat na domácím turnaji do finále, ale skvěle 
hrající Boskovice je po výsledku 3:6 poslali pouze do boje o bronz. 

Boskovice 1.

Valašské Klobouky2. Hranice3.
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Druhé semifinále bylo jednoznačnější záležitostí. Hranice nestačily 
po výsledku 1:8 na Valašské Klobouky.
Zápas o bronz stejně jako minulý rok přinesl krásnou florbalovou 
bitvu bez obran. Hranice získaly vedení 10:4 a ve třetí třetině to 
již vypadalo na poklidný zápas. Blansko se nevzdalo a během pár 
minut neuvěřitelně vyrovnalo stav na 10:10. Hranice šly opět do 
vedení 12:11, domácí mohli v poslední minutě srovnat, ale vel-
kou šanci neproměnili a Hranice z brejku stanovily konečné skóre 
13:11 a tím potvrdily zisk bronzových medailí, Blansko zůsta-
lo čtvrté. Finále nabídlo vyrovnanější partii. Více šancí přece jen 
měly Boskovice. Do konce zápasu si přinesly vedení, které ještě 
navýšily brankami při powerplay soupeře. Po výsledku 5:2 se FBO 
Orel Boskovice radoval z titulu mistra OFL pro rok 2018/19. 
Sweedland Sokol Valašské Klobouky obsadil druhé místo. 
Páté skončily Dolní Bojanovice, šestý Zlín, sedmý Sokol Ho-
donín a osmý Saros Olomouc.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
Nejlepší brankář – Martin Kotula (Sweedland Sokol Valašské 
Klobouky)
Nejlepší obránce – Tomáš Foret (FBO Orel Boskovice)
Nejlepší útočník – Patrik Adámek (FBO Orel Boskovice)

Medailové pořadí  
od 1. do 12. ročníku OFL

Po
řa

dí

Jednota / Neorelské družstvo
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 1. Uherský Brod 9 14 12 35

 2. Uherské Hradiště 8 5 3 16

 3. Brno-Bohunice 7 4 3 14

 4. Boskovice 6 6 9 21

 5. Zlín 5 1 1 7

 6. Dolní Bojanovice 4 3 5 12

 7. Vyškov 4 3 3 10

 8. Blansko 4 1 2 7

 9. Nové Město na Moravě 3 4 2 9

10. Kuřim 3 1 5 9

11. Moutnice 3 0 0 3

12. Šlapanice 2 3 5 10

13. Šitbořice 2 3 1 6

14. Gepardi DDM Helceletka Brno 2 1 1 4

15. Kněždub 2 0 1 3

16. Těšany 1 3 3 7

17. Hranice 1 2 4 7

18. Kunštát 1 5 0 6

19. Nivnice 1 2 1 4

20. Sokol Adamov 1 1 2 4

21. Kašava 1 2 0 3

21. Ivančice 1 2 0 3

21. FBC Slovácko 1 2 0 3

24. Brno-Židenice 1 1 1 3

25. Brno-Řečkovice 1 1 0 2

26. Moravský Krumlov 1 0 0 1

26. FBC Aligators C 1 0 0 1

28. Sokol Hodonín 0 1 1 2

28. Domanín 0 1 1 2

28. Kelč 0 1 1 2

28. Sokol Valašské Klobouky 0 1 1 2

28. Zábřeh 0 1 0 1

33. Olešnice 0 0 3 3

34. Třinec 0 0 1 1

34. Vizovice 0 0 1 1

34. Halenkov-Huslenky 0 0 1 1

34. K1 Florbal Židenice 0 0 1 1

Třináctý ročník je již v plné fázi příprav. Veškeré informace o no-
vém ročníku jsou dostupné na webu soutěže www.orel.cz/nofl, pří-
padně u ředitele soutěže br. Michala Možného – ofl@orel.cz, tel.:  
724 503 048. Doufám, že se od září potkáme v ještě větším počtu, 
než v právě skončeném ročníku.
 Ing. MICHAL MOŽNÝ, ředitel soutěže

Orelská florbalová liga by samozřejmě nefungovala bez vás – hrá-
čů, rozhodčích, trenérů, a rodičů. Děkuji vám všem za bezpro-
blémový průběh dvanáctého ročníku. Opravdu oceňuji nelehkou 
práci rozhodčích, kteří výraznou měrou přispívají ke kvalitě soutě-
že. Skvěle se s vámi spolupracovalo a doufám, že tomu tak bude  
i nadále.
Závěrem bych rád poděkoval partnerskému týmu Bulldogs Brno 
a partnerovi ligy e-shopu eflorbal, který věnoval ceny do soutěže 
a během roku poskytoval slevové akce pro členy OFL. 
Orelská florbalová liga se uskutečnila za výrazné finanční podpory 
MŠMT a Magistrátu města Brna.
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Z činnosti žup a jednot

chy je stovka stromů a žádné jiné vytrženy 
ze země nebyly. Socha byla sražena z výš-
ky šesti metrů na zem a zcela se rozbila. 
Zvláštní zpráva se rychle rozletěla skrze 
média do širokého okolí. Odehrál se pří-
běh, který může být pro někoho pouhou 
souhrou náhod, ale pro jiného podnětem 
k hlubokému zamyšlení. Pár hodin předtím 
nás na věčnost opustil bratr Václav David, 
člen Orla tělem i duší, který měl velký podíl 
na vytvoření této sochy a obnově župních 
poutí, přičemž jeho úmrtí předcházel taktéž 
pád. Těžko říci, co vytušit z této symboliky.
Myšlenky na vybudování sochy světce se 
ujali členové tehdejšího Československé-

Z orelského plesu  
až do Štrasburku
Z orelského plesu, který se konal ve Vese-
lí nad Moravou, jsme si odváželi z tomboly 
hlavní výhru. Tuto cenu věnoval europosla-
nec Pavel Svoboda a byla to návštěva euro-
parlamentu ve Štrasburku. Poslední březnový 
týden jsme tedy spolu s ostatními účastníky 
vyrazili směr Francie. Ve Štrasburku jsme 
navštívili budovu Evropského parlamentu, 
proběhla krátká beseda s europoslanci za 
KDU-ČSL a byli jsme účastni i zasedání Ev-
ropského parlamentu. Následovala prohlíd-
ka okolí Štrasburku s návštěvou vinné stezky 
a večeře s europoslancem Pavlem Svobodou.
Děkujeme za tuto příležitost vidět z blízka 
fungování Evropského parlamentu. Poznali 
jsme, že není jednoduché zastupovat EU 
a podílet se na jejím rozvoji. Všem těm kdo 
se poctivě snaží o dobro a spolupráci v Ev-
ropě patří velké poděkování.    GIESLOVI.

Orelská socha sv. Václava 
ve Štramberku  
byla zničena
První únor roku 2019 je dnem, na který se 
v budoucnu bude ve Štramberku vzpomí-
nat. Do sochy sv. Václava v Národním sadu 
udeřily tři stromy, které byly vyrvány silným 
větrem z kořenů. Divné je, že v okolí so-

ho Orla a dne 28. září 1929, tisíc let po 
smrti knížete Václava, se konalo vysvěcení 
základního kamene pomníku. Socha vysoká 
dva a půl metru zhotovená akademickým 
sochařem Františkem Fabiánkem byla slav-
nostně posvěcena v neděli 31. července 
1932. Byl to vůbec první pomník svatému 
Václavovi na Moravě. Vlivem povětrnost-
ních podmínek a politické situace byla 
socha po několika desetiletích poničena 
natolik, že její torzo bylo z podstavce sun-
dáno. Nová socha byla vysvěcena 6. srpna 
1994 a svatý Václav mohl opět z hory Ko-
touč ochraňovat obyvatele města a členy 
župy Kadlčákovy. Byla obnovena tradice 

Krajský úřad MSK podle § 4 zákona č.117/2001 Sb. vydává 

od 1. května 2019 osvědčení ke konání níže uvedené sbírky

Veřejná sbírka na obnovu
sochy sv. Václava

Přesné znění účelu:

Obnova zničené sochy sv. Václava

v Národním sadu ve Štramberku,

včetně renovace pamětních desek.

Úprava okolí tohoto tradičního

poutního místa a přístupové cesty

kolem Jeskyně Šipka.

Číslo účtu:

2101607265/2010

Organizátor:

Orel Štramberk

Místo konání:

Česká republika
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Svatováclavských župních poutí, která trvá 
dodnes a je také součástí Orelské poutní 
knížky.
Pohled na zničenou sochu byl velice smutný. 
Pod podstavcem zůstalo pouze rozdrcené 
torzo bez nohou, bez ruky a ulomená hlava. 
Sesbírány byly desítky rozbitých dílů. Sochař 
Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem, který tuto 
sochu v roce 1994 vytvářel, nás potěšil, že 
poničené tělo se pokusí zrenovovat, zničené 
a chybějící části vytvoří zcela nové. Aktuální 
informace jsou na www.orelstramberk.cz. 
Celkové náklady na materiál, na odbornou 
renovaci, na přepravu více než půltunové 
sochy v nadživotní velikosti, na zapůjčení 
jeřábu a lešení při instalaci a na renovaci 
podstavce by v součtu neměly přesáhnout 
částku 100.000 Kč. Protože v silách naší jed-
noty není možné našetřit tak velký obnos, 
oficiálně jsme nechali zaregistrovat veřejnou 
sbírku. Budeme vděčni a předem děkuje-
me všem jednotlivcům, rodinám, jednotám 
i sponzorům za jakýkoliv příspěvek. Příspě-
vek s uvedením jména a města dárce můžete 
zasílat na účet 2101607265/2010.
 Mgr. PETR BUZEK, 

 starosta Orla jednoty Štramberk

Dětský orelský  
karneval
V neděli 10. 2. 2019 se přišlo pobavit a za-
soutěžit na Orlovnu ve Starém Městě 80 
dětí v maskách. Mezi malé princezny, víly, 
piráty, kovboje, rytíře, kouzelníky, berušky, 
motýly, jednorožce, dinosaury, čarodějnice, 
berušky, myšky, včelky, kuřátka, anděly, ne-
topýry, kočičky, spidermany, kostlivce, so-
vičky, strašidýlka, fotbalisty......zavítala totiž 
samotná princezna Elsa a sněhulák Olaf z 
„Ledového království“.
Všechny masky tak vstoupily do „Ledového 
království“ krásně vyzdobenou bránou a již 
začal rej a tanec, pohybové hry a soutěže. 
Všechny přítomné děti byly oceněny diplo-
mem, na kterém byl napsán název masky, 
kterou představovaly. Následovalo společně 
fotografování s Olafem a losování tombo-
ly. Potěšilo mě, že někteří rodiče došli také 
v maskách.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
organizátorům a spolupracovníkům, kteří 
obětovali svůj volný čas a podíleli se na pří-
pravě této krásné otevřené akce pro děti.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty

Poslední rozloučení
V sobotu 23. února se rodina a nejbližší 
přátelé rozloučili v uherskobrodském kos-
tele Neposkvrněného početí Panny Marie 
s významným členem Orla bratrem Josefem 
Kollerem.
Bývalý starosta župy Velehradské zemřel 
náhle 17. února.

V roce 1990 vstoupil do Orla v Uherském 
Brodě a stal se aktivním členem. Byl členem 
rady jednoty, později i předsedou revizní ko-
mise. Věnoval se trénování mládeže ve fot-
balu a v sálové kopané. Jeho oblíbený sport 
byly kuželky. Dlouhodobě vedl kuželkářský 
oddíl v Orlu Uherský Brod. Do činnost Orla 
postupně zapojil celou rodinu. Josef Koller 
byl významnou osobností i na úseku kultury 
a vzdělávání. Organizoval recitační soutěže, 
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přednášky, zabýval se sběratelskou a osvě-
tovou činností. Byl vynikající vyprávěč s ob-
rovským kulturním přehledem, ke kterému 
mu pomáhali osobní kontakty s velkým po-
čtem významných osobností kultury z řad 
malířů, spisovatelů, folkloristů a dalších. 
Pořádal výstavy obrazů, dokumentů, před-
nášky a je autorem několika publikací. Byl 
také aktivním členem klubu filatelistů a au-
toveteránů. Bratr Josef Koller byl tak říkajíc 
„Bohém“. Svými myšlenkami, vycházejícími 
z jeho velikých vědomostí a znalostí se vzná-
šel nad námi a my jsme někdy nechápali. 
Při tom měl schopnosti i pevnou vůli své 
myšlenky realizovat. Uměl povzbudit své 
spolubratry k aktivitě. Měl velký smysl pro 
humor a rád nás obveseloval. Za svou práci 
v Orlu obdržel bronzovou medaili „Za záslu-
hy“. Za svou veřejnou aktivitu byl jmenován 
Městským úřadem Občanem roku města 
Uherský Brod. Čest Tvojí památce.

 Ing. ANTONÍN ZELINA

Halové mistrovství ČR 
s medailí,  
ale i třešničkou na dortu
Tři reprezentanti Orla Vyškov a jedna z Orla 
Židenic se vypravili 9. března 2019 na cestu 
do Jablonce nad Nisou na Halové Mistrov-
ství České republiky veteránů v atletice. 

Úspěch mladých 
kuželkářů  
z Orla Ivančice
Neděle 10. a 17. března patřila finálovým 
turnajům dlouhodobých mládežnických 
kuželkářských soutěží – Poháru mladých 
nadějí a Českému poháru dorostu. Oba fi-
nálové podniky se konaly na největší české 
kuželně v Olomouci. V obou kategoriích 
mělo zastoupení družstvo KK Orel Ivanči-
ce. V kategorii starších žáků se do finále 
probojoval Vojtěch Šmarda a Jan Svoboda, 
v kategorii dorostenek Aneta Ondovčáko-
vá. Vojta nastupoval do finálového podni-
ku z pozice dosavadního lídra své věkové 
kategorie. Přesto, že ve finále nepodal 
nejlepší výkon, ustál tlak svých pronásle-
dovatelů a stal se celkovým vítězem Poháru 
mladých nadějí. Svým triumfem si zároveň 
vysloužil nominaci na Světový pohár. O tý-
den později byl na olomoucké osmidráze 
sveden souboj mezi dorostenci a dorosten-
kami. ivančická orlice Aneta Ondovčáková 
nastupovala do finále z pozice třetí doros-
tenky průběžného pořadí. Díky nejlepšímu 
finálovému výkonu však přeskočila obě dvě 
své soupeřky a slavila úspěch v podobě cel-
kového vítězství. 
Družstvo KK Orel Ivančice tak slaví největší 
mládežnický kuželkářský úspěch ve své his-
torii. Vítězství dvou kuželkářů v konkurenci 
nejlepších hráčů z České republiky dokazu-
je kvalitní práci s mládeží a dělá klubu KK 
Orel Ivančice vynikající reklamu.

Světové medaile 
kuželkářů z Ivančic
V měsíci květnu se pozornost kuželkář-
ského světa přesunula do západočeského 
města Rokycany, které pořádalo Mistrovství 
světa v kuželkách a Světový pohár dorostu. 
V kategorii starších žáků oblékl reprezen-
tační dres Vojta Šmarda, v dorostenecké 
kategorii pak Aneta Ondovčáková. Oba 
mladí orli dosáhli fantastického výsledku. 
Vojta získal stříbrnou a bronzovou medaili 
v kategorii jednotlivců a tandemů, Aneta 
se stala mistryní světa v kategorii družstev 
dorostenek. Zisk tří světových medailí je his-
torickým výsledkem pro ivančické kuželky. 
Oddíl KK Orel Ivančice zahájil svoji činnost 

před deseti lety. Za tuto krátkou dobu do-
kázal vybudovat širokou mládežnickou zá-
kladnu a díky pečlivé a systematické trenér-
ské práci vychovat řadu úspěšných mladých 
hráčů a hráček. Zástupci orelských kuželek 
už několikrát dokázali, že patří ve svých ka-
tegoriích k republikové špičce. Na letošním 
světovém šampionátu předvedli, že se mo-
hou poměřovat i se světovou konkurencí.

MARTIN BUBLÁK a FRANTIŠEK ZEMEK, 
trenéři

Křížová cesta L.P. 2019
V pátek 22.března se naše staroměstská 
jednota Orla ujala moderování křížové cesty.
Pravidelně v postní době se každé pondělí, 
středu a pátek setkávají různá společenství 
např. akolyté, zastupitelé města, ministran-
ti, senioři, cursilisté, scholička, děti, které se 
připravují na první přijetí eucharistie, Jose-
fové …, aby spolu s ostatními věřícími prošli 
cestou kříže.
Naši malí i dospělí Orli a Orlice šli v průvodu 
za křížem i s praporem jednoty k oltáři, kde 
se poklonili Ježíši ve svatostánku a pak za 
zpěvu žalmu pokračovali k I. zastavení: Ježíš 
odsouzen na smrt. Zde Pánu Ježíši podě-
kovali za to, že z LÁSKY k nám se nechal 
odsoudit, aby nás svou smrtí vykoupil. Tak 
jsme pokračovali od zastavení k dalšímu 
zastavení a vždy pár slovy přiblížili situa-
ci, kterou Ježíš prožíval za naše hříchy. Po 
IV. zastavení, kdy Pána Ježíše ukládají do 
hrobu, aby třetího dne z něho slavně vstal, 
jsme přešli ke svatostánku.

Výsledy: 400 m – 9. Petr Halas, 800 m – 10. 
Petr Halas, 3000 m – 3. Lenka Slabáková, 
4. Ivana Škařoupková, 5. Anna Málková, 
3000 m chůze - 3. Ivana Škařoupková, 4. 
Lenka Slabáková, 5. Anna Málková. Po 
přepočtení koeficienty WMA, které se dle 
pravidel dělá, Lence Slabákové to vyneslo 2. 
místo a stříbrnou medaili a Anně Málkové 
3. místo – bronzovou medaili. Třešničku na 
dort přidali rozhodčí Aničce, když jí udělili 
„miss techniky“ za chůzi. 

 ANNA MÁLKOVÁ
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Abychom získali plnomocné odpustky, 
které jsme věnovali všem zemřelým Orlům 
a duším v očistci, jsme se pomodlili modlit-
bu Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha 
a na úmysl svatého Otce, Zdrávas Královno. 
Se znamením kříže Sláva Otci i Synu i Du-
chu svatému ….naši malí i velcí Orli a Orlice 
letošní cestu kříže ukončili.
Děkuji všem, kteří se ujali moderování jed-
notlivých zastavení i ostatním Orlům a Or-
licím, kteří se v hojném počtu zúčastnili 
křížové cesty a tak důstojně reprezentovali 
naši jednotu.
DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starostka jednoty

Zlatá réva
V sobotu 23. března se uskutečnila župní 
recitační soutěž Zlatá Réva, kterou pořáda-
la jednota Orel Kunovice. Letos přijely děti 
z pěti orelských jednot župy Velehradské a to 
z Vizovic, Domanína, Starého Města, Uher-
ského Hradiště a Kunovic. Porota ve složení 

plné bolesti, smutku, necitelnosti a krutosti 
světa, na druhé straně jsou díla s jemnými 
lyrickými podtóny básnickou obrazností 
a symbolikou znovuzrození, života a na-
děje. Senátorka ve svém proslovu citovala 
silná slova samotné autorky: „Budoucnost 
světa nespočívá v technice, ale v množství 
lásky, kterou probudíme v druhých. Tomu 
chci zůstat věrna.“ Kulturní program do-
plnil Martin Krajíček skladbami na man-
dolínu. Samotná autorka všem přítomným 
představila své obrazy a mluveným komen-
tářem pomohla pochopit jejich význam, sílu 
a ztvárnění. 

 JAROSLAV VÍTEK, starosta jednoty

Kvalifikační turnaj 
ve stolním tenise 
jednotlivců Lomnice nad 
Popelkou 27. 4. 2019
Turnaj byl původně vyhlášen jako otevře-
ný i pro nečleny, ale tentokrát ovšem zá-
jem projevili jen členové Orla. Hráli všich-
ni v jedné skupině švýcarským systémem 
4 kola vždy na 3 vítězné sady z 5 s tím, že 
se pořadí jednotlivých kategorií stanovilo 
podle celkově dosaženého výsledku. Turnaj 
i vzhledem k tentokrát poměrně menšímu 
počtu účastníků proběhl v přátelské atmo-
sféře a díky Bohu bez problémů.
Juniorky registrované v ČÁST vyhrála Adria-
na Hačková z Lomnice nad Popelkou, muže 
registrovaní v ČÁST Luboš Novák z Turno-
va. Mezi neregistrovanými muži byl nejlepší 
Jindřich Chalupa z Lomnice nad Popelkou 
a neregistrované ženy vyhrála Jarmila Ber-
grová z Lomnice nad Popelkou.
 Turnaj řídil a výsledky zpracoval VÍT JŮZA

Mgr.Andrea Olbertová, Mgr. Eva Pěchová 
a Bc. Petra Turčinková neměla lehkou práci 
a vysoce hodnotila pestrý výběr básní, které 
si děti připravili.  HABARTÍKOVÁ MARIE

Vernisáž výstavy 
Bedřišky Znojemské: 
Dotek 
V sobotu 27. dubna 2019 si lidé zpříjemnili 
podvečer vernisáží výstavy Bedřišky Zno-
jemské s názvem DOTEK. Výstava se konala 
v Boskovicích v rámci oslav 100. výročí na-
rození Tomáše kardinála Špidlíka. Úvodním 
slovem zahájila vernisáž senátorka Jaromíra 
Vítková, která přiblížila osobnost kardinála 
T. Špidlíka, autorku výstavy Bedřišku Zno-
jemskou a také citovala zamyšlení samotné 
autorky. Malířka Bedřiška Znojemská moti-
vově spojila svoji tvorbu s křesťanskou sym-
bolikou a jejím hlubokým poselstvím. Na 
jedné straně jsou její obrazy zneklidňující, 



ze žup a jednot

32 OREL 2–19

Z jednoty Kobylí
V sobotu 23. 3. 2019 jsme pořádali tra-
diční pěší a běžecké závody ,,Lácarman 
2019“. Letošního závodu se zúčastnil 
i starosta Orla br. Stanislav Juránek. Na 
jeho přání posílám upozornění na náš 
jednotový web na fotografie z naší bo-
haté činnosti. Ale nejlépe uděláte, když 
se k nám do Kobylí vypravíte. S přáním 
krásných dnů Marie Kováříková za Jedno-
tu Kobylí. ,,Zdař Bůh!“

Župní atletické závody 
v Nivnici 4. 5. 2019
Jak jsme si předešlý ročník z hlediska počasí 
nemohli vynachválit, tak letošní memoriál 
Ludmily Kachníkové v Nivnici byl obestřen 
tajemstvím a rizikem, zda se bude vůbec 
konat. Nakonec byly naše modlitby a pros-
by vyslyšeny a dá se s nadsázkou říci, že 
právě na toto dopoledne se udělalo nako-
nec velmi hezky a vyšlo počasí na jedničku 
a děti měly dokonce chuť i na zmrzlinu.
Do atletických klání, která se již tradičně 
konají ve Sportovním areálu Jiřího Stojana 
u ZŠ Nivnice, se registrovalo celkově 94 zá-
vodníků. Jak se sportovcům daří, se přišlo 
podívat mnoho dalších návštěvníků a ro-
dičů. Aby vše proběhlo v pořádku, jak na 
závodišti, tak i v zázemí u občerstvení, při-

spělo 37 dobrovolníků svojí prací. Po řádné 
registraci závodníků se zahájení ujal proslo-
vem nový starosta Orla Nivnice br. Štěpán 
Smetana a poté si vzal slovo duchovní rád-
ce jednoty Orel Nivnice a nivnický pan farář 
P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš.
Závodění ve všech kategoriích probíhalo 
v duchu fair play. Každá disciplína byla při-
pravena a pořadatelé nemuseli řešit během 
závodů žádné problémy ani vážná zranění. 
Pořádající jednota Orel Nivnice zajistila ob-
čerstvení závodníků a důležitý pitný režim. 
Pro všechny, ale zejména děti, se po závo-
dech rozdávala kopečková zmrzlina a ovo-
ce na doplnění vitamínů.
Jakmile skončilo atletické soutěžení, nivnic-
ký sbor dobrovolných hasičů přistavil vůz se 
svojí technikou, aby si návštěvníci mohli vše 
prohlédnout a prozkoumat. Dále pak pro 
tanečně nadané zájemce proběhla malá 
diskotéka. Po tuto dobu, zatím pořadatelé 
přepočítávali výsledky a připravovali koneč-
né vyhlášení a rozdávání medailí a diplomů 
pro nejlepší závodníky v každé kategorii.
První 3 umístění závodníci ve svých katego-
rií dostali dárkové předměty od sponzorů 
a každý závodník si odnesl malé občerstve-
ní na cestu při odchodu.
Nejvíce závodníků měla místní jednota Niv-
nice a to 42, dále pak Domanín 27, Staré 

Město 11, Uherský Brod 7, Vnorovy 3, Vi-
zovice 3 a Těšov 1. 
Jednota Orel Nivnice děkuje všem zúčastně-
ným závodníků i dobrovolníkům za příjem-
ně prožitý sportovní den a těšíme se, dá-li 
Pán Bůh, v příštím roce opět na viděnou.
Zdař Bůh!  Jednota Orel Nivnice

Rozchodili jsme 
Vyškov potřetí
Ve středu 8. května 2019 se na měst-
ském atletickém stadionu chodilo – závo-
dilo – oslavovalo. To sportovci – chodci 
oslavovali tento svátek svojí atletickou 
disciplínou, protože atletický oddíl Orel 
jednota Vyškov jim připravila již tradiční 
3. ročník chodeckého závodu pod názvem 
„ROZCHODÍME VYŠKOV“, který je zařa-
zen do Moravsko – Slovenského chodec-
kého poháru. Organizační tým závodu byl 
skvěle připraven, vše pečlivě nachystáno, 
ale především byli nažhavení závodníci, 
které přišel pozdravit v tento sváteční den 
europoslanec Pavel Svoboda a místosta-
rosta Vyškova Roman Celý.
Start začal od nejmladších minipřípravek 
na 500 m. Někteří se s chůzí začínají se-
znamovat a někteří už mají nějaké závodní 
zkušenosti. Všichni bojovali statečně a byla 
radost se na ně dívat. Po nich následovalo 
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1000 m. Tady nejvíc zaujal Metoděj Krais 
a Adriána Gazárková. Oba ještě v kate-
gorii přípravek ušli 1000 m pod 6 minut 
a zlepšili si osobáčky. Pak nastoupily na 
trať 2000 m mladší žákyně. Zde se očeká-
val velký souboj vyškovské Stely Tomano-
vé s Liliánou Holkovou z AK Bojničky(SK). 
Obě šly technicky velmi dobře, ale ten-
tokrát se musela Stelinka před Liliánkou 
sklonit. Starší žákyně na 3000 m ovládla 
zdrcujícim finišmem Terezka Račanská před 
Máriou Gazárkovou z Borského Mikuláše 
(SK). Trojku si rozdali i tři veteráni. Tu těsně 
vyhrál bývalý olympionik Jan Záhončik před 
Jozefom Baďurom(oba SK).

Na startu 5000m, který se šel společně 
ženy/muži stáli vícemitr/ryně na 20 km 
z Poděbrad Tomáš Hlavenka a Štěpán-
ka Pohlová Kučerová. Roli favoritů splnili 
a trať na 5000m vyhráli. Tomáš překonal 
i svůj rekord závodu, který držel z roku 
2018 – 22:38.
Mezi zpracováním výsledků a vyhla-
šováním, sportovce a diváky potěši-
lo kouzelné vystoupení mladé sku-
piny No gravidity, která na hrazdě 
ukázala silové sestavy beroucí dech.  
Jako perličku si organizátoři připravili 
vyhlášení nejmladšího chodce Terezku 
Cintulovou (2014), nejstaršího chod-

ce Stanislava Marka (1942), nejlepší 
techniku chůze měla Liliána Holková 
a rekord závodu na 5000 m drží Tomáš  
Hlavenka 21:52.

 ANIČKA MÁLKOVÁ

Orlice z dobříše sbírají 
medaile po celé 
republice
Orel jednota Dobříš se už několik let sou-
středí v závodní oblasti převážně na aero-
bik. V letošním roce tak dobříšské orlice 
odstartovaly již 13. závodní sezónu aerobi-
kových soutěží. Se svými novými sestavami 
se účastní závodů po celé České republice 
a vozí jednu medaili za druhou. Jarní se-
zóna ještě není zdaleka u konce a holkám 
už teď ve sbírce nechybí zlato, stříbro ani 
bronz. 
Orel jednotu Dobříš reprezentuje celkem 
6 závodních týmů. Nejmladší benjamínci 
vystupují v kategorii team show s náčiním, 
děti, kadeti a junioři v kategorii step aerobi-
ku a tým dospělých v aerobik show. Ani le-
tos pak nechybí speciální taneční tým Zum-
by. Celkem máme 78 závodnic ve věku od 
5 do 44 let, které trénují 2x – 3x týdně, pod 
vedením 5ti trenérek. Za jarní sezónu máme 
v plánu objet okolo 20 závodů a v našem 
kalendáři nechybí ani další akce, vystoupení 
a exhibice. Dobříšské orelské trenérky ne-
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nechaly nic náhodě a hned v lednu dětem 
zorganizovaly víkendové zimní soustředění. 
Děti tak trénovaly průpravu síly, rychlosti, 
obratnosti, atletiky, flexibility a ladily své le-
tošní sestavy. Do dvou dnů plných sportov-
ního nasazení se ale vešla i zábava, hry a ne-
chybělo oblíbené přespání v orlovně. A že 
se soustředění vyplatilo, bylo vidět hned na 
prvních závodech. Závodní sezóna odstarto-
vala hned v lednu, kdy se na svůj první zá-
vod do Českých Budějovic vydaly nejmladší 
svěřenkyně. Tým benjamínků se sestavou 
nazvanou „Vánoční čas“ zabojoval a pod 
vedením Kamily Paulové přivezl krásné zlaté 
medaile. Svůj úspěch pak zopakovaly hned 
v únoru i na závodech v Plzni. V březnu už 
pak na závodní plochy nastoupily i týmy zá-
vodící ve step aerobiku. Krásné 1. místo ze 
závodů Žij pohybem v Praze, přivezly holky 
z týmu juniorek, které závodní na stepech 
se sestavou s názvem Zorba girls. Jejich tre-
nérkou je Klára Jandová. Na dalším závodě 
pak získaly holky stříbro a do Kutné Hory si 
dojely na konci dubna opět pro zlato. Po-
zadu nezůstal ani tým kadetek, které vede 
trenérka Denisa Havlíčková. Pro svou sesta-
vu si tyto holky vybraly název Nekonečná 
show. Závodnice zatím navštívily Nymburk, 
Prahu, Jičín a Kutnou Horu. Za svou účast 
se už mohou pyšnit stříbrnými a bronzovými 
kovy. Nejmladší stepový tým dětí na závo-
dech sbírá cenné zkušenosti a postupně se 
v žebříčku dostává z posledních míst stále 
výš a výš. Na jednom ze závodů se svou 
sestavou Dancing Girls už vyhrály děvčata 
i stříbrné medaile. 
Taneční Zumba team, který trénuje pod ve-
dením Radky Ficové, zatím ze dvou závodů 
vybojoval jednou bronz a jednou brambo-
rové umístění. Nejstaršímu týmu dospělých 
žen, které závodí s tematickou sestavou 
Surfařky, zatím první závody nevyšly dle je-
jich představ, ale i ony mají v plánu v letošní 
sezóně dovézt do Dobříše cenné kovy a se 
svou trenérkou Markétou Vodenkovou ne-
zůstat pozadu.    KLÁRA JANDOVÁ

Odhalení památníku 
v Boskovicích 
Obyvatelé regionu Boskovicka a Blanenska, 
ale i jiných částí Jihomoravského kraje, stá-
le vzpomínají na Tomáše kardinála Špidlíka 

pro jeho duchovní povzbuzení, lidský pří-
stup a životní optimismus. 
V roce 2016 vznikla myšlenka realizovat 
památník k 100. výročí narození kardinála 
Špidlíka. K realizaci záměru společně spo-
jili síly členové Orla Boskovice a senátorka 
Jaromíra Vítková. Odhalení památníku, je-
hož autorkou je Magdaléna Roztočilová, 
se uskuteční 17. 8. 2019 v 15.00 hod na 
ul. Bělské v Boskovicích, nedaleko rodné-
ho domu Otce Tomáše Špidlíka. Náklady 
na vznik památníku, včetně projektové 
dokumentace, činily 600 tis. Kč. Polovinu 
částky se podařilo získat formou dotace 
od Jihomoravského kraje a ČEZ a také 
výjimečného daru rodiny Hurábových 
z Boskovic. Dalšími finančními prostředky 
přispěli věřící nejen regionu, ale i mnoha 
jiných míst republiky, do veřejné sbírky 
formou daru nebo zakoupením pamětní 
kartičky. Všem dárcům patří vřelý dík a sr-
dečné pozvání na odhalení památníku. 
Další informace na facebooku Památník 
Kardinála T. Špidlíka.

 JAROMÍRA VÍTKOVÁ

Den matek  
v Ústí nad Orlicí
Dne 12. května pořádala naše jednota 
ve spolupráci s římskokatolickou farností 
oslavu Dne matek. Po společné mši sv. po-
zval starosta jednoty Orla Jiří Kada všechny 
přítomné na faru. Zde bylo připraveno pro 
maminky, tetičky a babičky drobné občer-
stvení, ke kterému hráli mladí aktivní čle-
nové naší jednoty Martin Klekar (klarinet) 
a Marie Hnyková (housle). Každá maminka 
také dostala perníkové srdce. Pro děti se 
konalo Misijní klubko, kde si děti vyrábě-
ly papírové krabičky. Před polednem jsme 
se přemístili do kostela, kde byl připraven 
koncert dětí. Na závěr zaznělo přání ma-
minkám a Orelská hymna. 
  JAN KADA, sekretář jednoty

Slavnosti NAVALIS  
15. května 2019
členové a příznivci Orla se vydali na společ-
nou cestu do Prahy na pozvání kardinála Do-
minika Duky, který nás pozval na slavnosti 
NAVALIS k úctě sv. Jana Nepomuckého. Pra-
pory z jednot St. Město, Polešovice, Doma-

nín, Ostrožská Nová Ves a naší župy důstoj-
ně prezentovali účast orlů z Moravy. Orlové 
z jednot Dobříš, Sázava, Kladno, pak nesli 
prapory jednoty Dobříš a Kolín. V katedrále 
se nás přátelsky ujal starosta župy Svato-
václavké Stanislav Vejvar, který nám ukázal 
místo, kde budou stát Orlové s prapory. Otec 
kardinál Dominik Duka na úvod mše sv., 
která začínala v 17.30 h v katedrále sv. Víta 
přivítal všechny přítomné, mezi nimiž kromě 
Orlů byli hosté horníci s prapory, s veslicemi 
a prapory z Benátek a také farnost Kunovi-
ce. Otec kardinál Duka při mši svaté vyzdvihl 
jména 3 Janů naší vlasti a to Jana Nepomuc-
kého, Mistra Jana Husa a Jana Sarkandra, 
z nichž 2 jsou svatí. Všichni 3 měli společnou 
jednu vlastnost a to statečnost. Kdyby tuto 
ctnost neměli, nebyli by svatí, uvedl na závěr 
promluvy kardinál Dominik Duka. Dovoluji si 
uvést, že je to právě statečnost, která patří 
mezi 4 kardinální ctnosti vedle moudros-
ti, spravedlnosti a umírněnosti. Po mši sv. 
následovalo slavnostní Svatojánské procesí 
z katedrály na Karlův most za doprovodu 
dechové hudby, se zastávkami na litanie 
a připomenutí si událostí ze života sv. Jana 
Nepomuckého, kdy tehdejší arcibiskup Jan 
z Jenštejna podal stížnost na krále Václava 
IV. do Říma, který nechal surově mučit dě-
kana Jana Nepomuckého, tehdy již vetchého 
starce, protože nechtěl vyzradit zpovědní ta-
jemství. Nechyběla ani přehlídka regaty lodí 
a plavba otužilců na řece Vltavě. Na závěr 
byl průvod ukončen modlitbou a požehná-
ním kardinálem Dominikem Dukou. Poté 
následovala večeře a plavba na lodi po Vlta-
vě. Na jedné z lodí s názvem Vodouš, která 
hostila orelskou skupinu, jsme prožili příjem-
né chvíle, vzájemného sdílení při poslechu 
živé hudby, jejíž koncert se konal na pódiu 
umístěném na řece Vltavě a podtrhoval tak 
výjimečnou atmosféru oslav NAVALIS. Podě-
kování patří br. Zelinovi za to, že zajistil účast 
a přepravu do Zlína-Malenovic, odkud jsme 
přesedli do auta obce Kašava, která nám za-
jistila dopravu i s řidičem. Strávili jsme pěkný 
den a doporučuji orlům, kteří se ještě neměli 
možnost těchto oslav zúčastnit, aby si ji příš-
tí rok rovněž 15. května nenechali ujít.

 JIŘÍ STROGAN, 
sekretář Orla župy Velehradské
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Oslava 100 let Orla 
jednoty Silůvky
V neděli 19. 5. 2019 se konala v sále Or-
lovny oslava 100 let od založení jednoty 
Orla v Silůvkách. Přítomné hosty přivítal 
starosta jednoty br. Josef Záděra. V úvo-
du programu vystoupil hudební a pěvecký 
sbor Martiny Matuškové ze Silůvek. O starší 
historii Orla promluvil kronikář Silůvek pan 
Radek Neužil. O dění od roku 1993 hovořil 
současný statosta bratr Josef Záděra. Pří-
tomné také pozdravil a ocenil práci Orla 
a dobrou spolupráci s obcí starosta obce 
Zdeněk Prax. Zmínil i vzornou spolupráci 
organizací v obci mezi sebou. Otec Kryštof 
požehnal pamětní desku, která připomíná 
dar od manželů Škaroupkových, kteří vě-
novali dům číslo 54 jednotě Orel. V závěru 
vystoupila cimbálová muzika Petra Mikulky. 
Program se vydařil, účast byla pěkná. Přišli 
místní i hosté z jednoty Ořechov a Morav-
ský Krumlov. Jako doprovodný program 
vystavil mistr Jiří Zoufalý obrazy. Ke zhléd-
nutí byly také fotografie, poháry a diplomy 
z činnosti Orla Silůvky. Nechybělo dobré 
občerstvení, zákusky od Andrei Kačírkové, 
koláče a také perníčky, které věnovala paní 
Marie Sládková, rodačka ze Silůvek.

 JOSEF ZÁDĚRA

Kuřimští Orli  
již podesáté děkovali 
maminkám
„Dítě je knihou, ze které matka čte a do 
které může psát….“ (Rosegger)

Naši členové se v roce 2010 chopili my-
šlenky, veřejně poděkovat maminkám 
v den jejich svátku. Přemýšleli jsme, čím 
jim udělat radost a kromě koncertů jsme 
se po všechna ta léta zaměřovali na to, 
abychom se věnovali i jejich dětem a na 
chvíli je zabavili. A protože Orel jako ta-
kový pořádá hodně svých akcí pro celé ro-
diny, pro tatínky jsme vždy měli zajištěno 
občerstvení. Některé ročníky se vydařily, 
jindy nám nepřálo počasí a akce byla spíše 
taková komornější.
Letos 12.května jsme ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farností a Junákem pro-
gram „DĚKUJEME MAMINKÁM“ započali 
hned ráno mší svatou. Odpoledního pro-
gramu na orelském hřišti za farou se ujali 
právě skauti a na různých stanovištích si 
děti mohly vyzkoušet jak vědomostní, tak 
pohybové dovednosti. Poznávaly rostliny, 
stromy podle listů, zvířátka podle stop, 
nebo třeba hod míčkem do dračí tlamy, 
překážkový běh a chůzi na chůdách. Za 
svoje snažení byli odměněni na každém 

stanovišti drobnou sladkostí. Vždy děti 
potěší i nafukovací skákací překážko-
vá dráha, kterou si zapůjčujeme z Orla 
ústředí.
Tradičně našim maminkám přijela zahrát 
cimbálová muzika Kyničan a Mužský pě-
vecký sbor z Moravských Knínic. Oni nikdy 
nezklamou. Hrají a zpívají krásně, prostě 
dovedou vždy pohladit po duši. Stejně 
tak jako mladé dámy z uskupení Auris 
Brunensis, které v pozdním odpoledni vy-
stoupily v kostele sv. Maří Magdalény se 
skladbami Bedřicha Smetany, Petra Ebena, 
Ilji Hurníka a Petra Řezníčka. Krásné čisté 
hlasy dvanácti žen zněly naším kostelem 
a v závěru bylo opravdu za co tleskat.
Velké poděkování patří starostovi kuřim-
ského Orla Víťovi Nováčkovi a jeho pra-
covnímu týmu, Junákům za spolupráci  
a P. Jaroslavu Filkovi za vstřícnost, spolu-
práci a celodenní přítomnost.
Kdo chtěl, přišel. Koho naše pozvání ať 
v plakátové formě, nebo osobní nezau-
jalo, jako pořadatele nás to sice mrzí, ale 
rozhodně neodradí od toho, abychom 
se rozhodli našim maminkám symbo-
licky opět poděkovat komponovaným 
programem druhou květnovou neděli  
10. 5. 2020. Jste zváni a těšíme se na vás.

 MILUŠE MACKOVÁ, Orel jednota Kuřim



Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2019

•  máme vlastní sídlo ústředí Orla

•  kdo letos zpíval v Luhačovicích 
•  letošní cesta 65 cyklistů do Polska

… a další zajímavé čtení  
z činnosti v župách a jednotách
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