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Pouť na Svatý Hostýn  6–9

Slavnostní mše svatá pod širým nebem, setkání osobností, ocenění, oběd, povídá-
ní se známými, posezení u muziky. Tak rychle to uteklo. Přemýšlím o duchovním, 
kulturním nebo sportovním programu. Orelská pouť nabízí za krátký čas mnoho 
možností, jak si ji prožít. Přijeďte také vy, vezměte rodinu a zkuste si třeba za-
jít na zpívání na schodech. To se nedá popsat, to se musí zažít…“..říká Zdislava  
Jurečková.

Fotbalové dovednosti na Velehradě 5
Letos se ve finálovém kole střetlo 19 děvčat, 32 mladších žáků a 23 starších žáků. 
Zasoutěžilo si i 9 dětí, které se tak nějak nevešly do žádné kategorie. Bedlivě sportovní 
klání sledoval i Antonín Panenka.

komentář
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Hodnota člověka
Domnívám se, že dnešnímu světu křesťa-
né nejvíce dluží pohled na člověka. Svět 
se bije o lidská práva a při tom jde často 
o bezpráví na slabších. Přehnaná práva je-
dince oslabují rodinu, jednostranná práva 
dospělých oslabují práva dětí, bezohledná 
práva mocných zneužívají slabé. Společ-
nost má problém se shodnout na tom, kdo 
je člověk, co je rodina, kdo je muž a kdo 
žena.
Křesťan věří, že člověka stvořil Bůh jako 
muže a ženu ke svému obrazu, že mu dal 
svobodu ke konání dobra a svěřil mu péči 
o přírodu, kterou může zodpovědně uží-
vat. Když člověk zneužil svobodu a svou 
chybu nebyl schopen napravit, stal se Bůh 
člověkem a šel na kříž, aby člověka vykou-
pil. To znamená, že člověk má cenu Boha, 
který za něj zemřel. To je člověk.
Tak má křesťan vidět každého člověka, pro-
tože Kristus zemřel za všechny. Pokud tak 
vidím nejen člověka dobrého a milého, ale 
i špatného a nepřítele, nejen mocného, ale 
i bezbranného, pak nemohu nikomu ubli-
žovat. Pak musím chránit právo dětí na věr-
nou lásku otce i matky, právo nevinných na 
čistotu, které nesmějí pošlapávat zločinci 
bohatnoucí ze závislostí druhých na alko-
holu, drogách, hrách a pornografii, musím 
chránit důstojnost žen zneužívaných pre-
dátory, kteří si je na chvíli kupují, musím 
chránit život nenarozených, protože i za ně 
Kristus zemřel.
Nejde o to, abychom soudili viníky, ale aby-
chom pomohli lidem objevit úžasnou cenu 
člověka. I to je poslání Orlů jako budovate-
lů křesťanské kultury.

+JAN GRAUBNER
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Hostýnská  
Panna Maria
110 roků drží Maria nad Orly ochran-
nou ruku a ledacos v ní zachytává. I le-
tos zadržela plnou náruč blesků. Však 
se podívejte, jak jich rok od roku na 
obraze v její ruce přibývá! 
Navíc letos zadržela déšť. Pustila ho na 
vyprahlou zemi, na paseky po kůrovci 
chvilinku po poslední akci letošní orel-
ské poutě. Skončila odpolední křížová 
cesta a začalo lít jako z konve. Tak jsem 
stál ve Vodní kapli dole u pramene spo-
lu se svojí ženou a třemi dalšími pout-
níky. Padaly provazy deště a splétaly 
mokrou síť, přes kterou se nedalo pro-
jít těch 279 schodů k bazilice. Museli 
jsme počkat, až žíznivá půda dostane 
napít. Až za dlouho jsme vyšli tu zápla-
vu schodů a poděkovali Panně Marii, 
ochránkyni Orlů, za každý orelský pra-
por, za každého poutníka, za každé 
povzbuzení, kterého se nám dostalo. 
Díky!
 Zase se vrátíme!
 STANISLAV JURÁNEK, poutník
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Česká výprava na FICEP kempu  16-17
Po velice vydařeném loňském mezinárodním táboru FICEP, který se konal v Rumun-
ské Fundatě, jsme se těšili na letošní ročník. Ten se odehrál v německém městě 
Duisburg. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin, každá skupina měla připravenou 
aktivitu a během 2 dnů se všechny skupiny navzájem prostřídaly. Vyzkoušeli jsme 
jízdu na kanoi, vodní lyže, fotbal pro zrakově postižené nebo frisbee.

Cyklovýprava do Polska  20-23
Do kraje, kterým prošel a kde nalezl mučednickou smrt druhý pražský biskup  
sv. Vojtěch, vyrazili orelští cyklisté 12. července 2019. Naším cílem bylo 800 km vzdá-
lené severovýchodní Polsko, zasněná oblast Mazurských jezer. Pětašedesátičlennou 
výpravu tvořili orlové a přátelé Orla z Čech i Moravy. Účastnili se opět orelští kněží, 
aktivní cyklisté P. Petr Dujka a P. František Král, kteří nám každý den sloužili mši sv. 

Ze žup a jednot – Orel po roce 1948 25–34
„Vy mladší, kteří jste se narodili po II. světové válce a tuto dobu nepamatu- 
jete …..  dovedete si to vůbec představit? Co se to dělo v naší společnosti? 
Když odborníci, vzdělaní lidé, morálně bezúhonní spoluobčané jen proto, že 
měli jiný politický názor než byla stranická linie byli umlčováni, zavíráni do ko-
munistických žalářů nebo odsouzeni neprávem k trestu  smrti. A to dělali Češi 
Čechům“……apeluje na mládež Antonín Zelina
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Vyrovnané orelské prapory před oltářem 
vyjadřovaly úctu ke svaté mešní obě-
ti a odhodlanost hájit sv. Evangelium. 
Otec kardinál D. Duka nás vlídně uvítal 
ve svatovítském dómu. V kázání poukázal 
na fakt, že Orel byl vždy věrný katolické 
víře a české vlasti. Uvedl historické pří-
klady orelské statečnosti a upozornil, že 
i v současnosti je třeba se chovat statečně. 
Jasně vyjádřil myšlenku, že hájit křesťan-
ské a vlastenecké hodnoty je samozřej-
mou povinností dnešních orlů. Historické 
příklady zavazují. Čeští lidé, nosící hrdě 
orelský odznak, se utkali jak s německý-
mi okupanty, tak s komunisty. Navzdory 
strženým mariánským sloupům, pošlapa-
ným praporům a zmařeným životům orlo-

vé kráčí dál, držíce se Kristova kříže a sva-
továclavské korouhve. Při předání kytice 
na posvátné půdě gotického dómu orlové 
panu kardinálovi slavnostně slíbili, že ve 
šlépějích předků budou vždy hájit svobo-
du církve a vlasti. Po požehnání zazněl 
chrámem Svatováclavský chorál a orelská 
modlitba Ó, Zdroji pravdy. Na znamení 
přízně český primas D. Duka vyšel z ka-
tedrály s námi. Kráčel v čele orelského 
průvodu, provázen orly ve stejnokrojích, 
orelskými prapory a poutníky. 
Na prahu arcibiskupského paláce jsme se 
s Jeho Eminencí srdečně rozloučili a zamí-
řili na Strahov, k soše Panny Marie z Exilu. 
Zde nám požehnal opat Královské kanonie 
premonstrátů na Strahově Daniel P. Janá-

ček. Socha vítězné neposkvrněné Madony, 
která připomíná hanebně strženou sochu 
Immaculaty na Staroměstském náměstí, 
byla původně 22. 5. 1955 za účasti exi-
lových orlů vztyčena v zahradě českého 
svatoprokopského benediktinského opat-
ství Lisle u Chicaga v USA. Orlové se spolu 
s dalšími krajany v exilu u sochy pravidel-
ně scházeli a prosili o svobodu pro český 
a slovenský národ, který trpěl pod jhem 
komunismu. Roku 1993 byla socha převe-
zena do Prahy a 7. května 1994 vztyčena 
v zahradě Strahovského kláštera. Také na 
jejím přemístění do staré vlasti se podíleli 
orlové. Jelikož se orlové od počátku shro-
mažďovali u sochy Madony z Exilu, je pro 
nás její strahovský domov, vysoko nad 
břehem Vltavy, jedním z orelských pout-
ních míst. Každou první sobotu v měsíci se 
k soše po večerní mši svaté konají poutě 
ze strahovské baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie. Každoročně zde také začíná mari-
ánská pěší pouť Prahou první květnovou 
sobotu. 
Parné počasí, pozdní hodina všedního 
dne, velká vzdálenost místa konání – to 
byly překážky, které jsme překonali a do-
putovali do katedrály, do centra naší církve 
a státnosti, stejně jako na majestátný ma-
riánský Strahov. Věříme, že poutníci díky 
víře a sebezáporu získali milosti a posilu 
pro sebe i orelské hnutí! Ocenění si zaslou-
ží orelští poutníci z Čech i ze vzdálené Mo-
ravy. Zvláštní dík náleží praporečníkům.. 
Všemohoucí Bože, který maříš úklady ďáb-
la a jeho pomocníků, dopřej Orlu rozkvět 
a zdar do dalších let! Ať orlové kráčí do 
budoucnosti se znakem spásy a jejich dílo 
ať je požehnáno! Všichni zemští patrono-
vé, orodujte za nás! 
Zdař Bůh! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
místostarosta Orla          

Orelská jubilejní pouť  
a děkovná mše sv. za 110 let Orla
sloužená kardinálem D. Dukou v katedrále sv. Víta,  
Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 18. 6. 2019

V horkém červnovém dni jsme putovali do pražské sva-
tovítské katedrály, abychom u oltářů českých světců a na 
hrobech českých králů duchovně oslavili 110 let naší orga-
nizace. Svou otcovskou ruku nám podal český primas, ar-
cibiskup pražský Dominik kardinál Duka, který zde sloužil 
mši sv. na poděkování za 110 let Orla s prosbou o požehná-
ní do dalších let. 
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V květnu a červnu se v České republice 
rozběhly základní kola soutěže pro všech-
ny kluky a holky, kteří fotbal už pravidelně 
hrají v různých soutěžích, ale hlavně pro 
všechny neregistrované, kteří dostanou 
příležitost si vyzkoušet, jestli mají talent. 
Cílem soutěže je umožnit všem zájemcům 
změřit si své fotbalové schopnosti a po-
rovnat se s ostatními. Během základních 

kol i finále mají děti možnost svým talen-
tem oslovit různé kluby a začít hrát fotbal 
pravidelně. Ale především jde o radost  
ze hry.
Letos se ve finálovém kole střetlo 19 
děvčat, 32 mladších žáků a 23 starších 
žáků. Zasoutěžilo si i 9 dětí, které se tak 
nějak nevešly do žádné kategorie. Bedlivě 
sportovní klání sledoval i Antonín Panen-

Fotbalové dovednosti  
na Velehradě
Velehrad je ve dnech 4. a 5. července spojen s konáním  
Dnů dobré vůle. Pro nás orly je ale již tradičně spojen s ko-
náním Soutěže ve fotbalových dovednostech pod záštitou  
Antonína Panenky a setkáním u hrobu Mons. Jana Šrámka. 

ka a každý účastník si odnesl pamětní me-
daili s jeho podpisem. A že byste ji chtěli 
také? Stačí málo. Příští rok se zúčastnit. 
Podrobnosti najdete na www.orel.cz.
5. července, před mší sv. na velehrad-
ském hřbitově zavlály kolem hrobu na-
šeho zakladatele orelské prapory a kytice 
sem položili jak starosta Orla ČR Stani-
slav Juránek, tak i předseda KDU-ČSL 
Marek Výborný. Svými projevy, společně  
s br. Častulíkem, starostou Velehrad-
ské župy, vyjádřili Mons. Šrámkovi úctu  
a vděčnost s příslibem naplňování jeho 
odkazu.  MILUŠE MACKOVÁ
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Program pouti zahájil sobotní běh K Boží-
mu hrobu. Zapojilo se do něj 138 závodní-
ků. Pro ty, kteří se do závodu nepřihlásili, 

byl duchovní rádce Orla mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký. V závěru mše 
svaté byl posvěcen nový prapor župy 
Kubišovy. „Orelský prapor poukazuje na 
historii spolku a jeho kulturní dědictví, za-
chycuje hodnoty sdružení a odkaz dalším 
generacím“, uvedla moderátorka Zdislava 
Jurečková.  
Orel každoročně vyznamenává své členy na 
poděkování za jejich práci a šíření orelské 

Všechny cesty vedly na Hostýn

Orelská pouť přilákala poslední srpnový víkend na Svatý 
Hostýn poutníky doslova z celé republiky. „Vyjížděli jsme 
ráno o půl čtvrté a v jedenáct jsme byli již tady, nikde jsme 
nečekali,“ dělí se se mnou o své zážitky ze sobotní cesty 
Marie Maňasová z Domažlic, která v letošním roce oslavila 
84. narozeniny. Na orelskou pouť jezdí každý rok. 

starosta Orla Stanislav Juránek spontánně 
vyhlásil kategorii pochodu k Božímu hrobu. 
Hlavním celebrantem nedělní mše svaté 
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Všechny cesty vedly na Hostýn
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myšlenky. Během orelského shromáždění 
starosta Orla předal dvě bronzové medaile 
„Za zásluhy“: sestře Marii Králíčkové z jed-

noty Drnovice u Vyškova za dlouholetou 
práci v jednotě, v župě i na celostátní úrov-
ni a bratru Františku Cibulkovi z jednoty 

Kroměříž za mimořádnou aktivitu v oblasti 
rozvoje tělovýchovy a sportu v jednotě i na 
celostátní úrovni.
Dále byla předána mimořádná ocenění, kte-
ré udělilo Výkonné předsednictvo Orla: cenu 
Fair play sestře Janě Halasové z jednoty Vy-
škov za obětavou zdravotnickou pomoc při 
běžeckých závodech, ocenění sestře Anně 
Málkové z jednoty Vyškov za obětavou prá-
ci s mládeží a ocenění sestře Aleně Žákové 
z jednoty Moravské Budějovice za obětavou 
práci s dětmi. 
Letošní poutí jsme poděkovali za 110 let 
naší orelské organizace.  Díky vám, bratři 
a sestry, kteří pracujete s dětmi a s mláde-
ží, staráte se o chod činnosti v jednotách 
i župách, Orel může slavit toto výročí. Díky 
za váš čas a obětavost. Poděkovat bych 
chtěla také všem letošním poutníkům, 
praporečníkům, organizátorům a členům 
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Poděkování
Každoročně vedení Orla na nedělní pro-
gram zve známé osobnosti ze sportov-
ního, kulturního a veřejného prostředí. 
Někteří nemohou pro svůj nabitý pro-
gram, někteří nechtějí, ale jsou i tací, 
kteří jezdí téměř každoročně. Děkujeme 
jim za přízeň a mnohdy i za finanční 
podporu v jednotách a župách v jejich 
působišti. Letos jsme přivítali celou po-
četnou rodinu Bělobrádkových, manžele 
Čunkovy a Šárku Jelínkovou. Slovenský 
Orol reprezentoval Jozef Gálik se svým 
sekretářem.
Další moje poděkování směřuje ke 
všem hudebníkům. Dechové kapele 
ze Vnorov, skupině Fatima z Ořechova 
a cimbálové muzice Donava. Nezapome-
nutelné bylo také spontánní zazpívání  
„Ó zdroji pravdy…“ moderátorkou Zdis-
kou Jurečkovou. Prostě se jí zdálo, že 
dlouho nikdo nehraje (chybičky v domlu-

vách se občas stávají), tak to prostě dala. 
Na mikrofon, bez doprovodu. Letošní 
pouť byla její moderátorsky premiérová 
a zvládla ji na výbornou.
A na úplný závěr chci poděkovat všem, 
kdo se na pořádání poutě podíleli. Těm, 
kteří po sobotní mši sv. vyslyšeli výzvu 
a přišli si pro svůj nedělní úkol, ale hlavně 
těm, kteří pouť dlouhé měsíce předem 
připravují.
Děláme vše, co je v našich silách. Víme 
i o těch chybičkách, na které si příště 
dáváme pozor, ale ono se najde vždycky 
něco…..Velikou odměnou mně samotné 
je vždy nedělní odpoledne, až je vše za 
námi, rozloučíme se s kněžími i hosty, 
převleču se a můžu naslouchat reakcím 
poutníků. Děkuji vám za ně. To je ten čas, 
kdy si já plně uvědomím prožité dva dny 
a získávám sílu do další orelské práce.   
 M. MACKOVÁ

Duchovní rady za to, že každý svým způ-
sobem přispěl k vytvoření krásné atmosféry 
orelské pouti. V srdci i mysli jsme byli spo-
jeni s těmi, kteří s námi na Hostýn putovat 
nemohli. 
Panno Maria, díky, že se k Tobě smíme 
utíkat se svými bolestmi a starostmi. Drž 
nad Orlem svoji ochrannou ruku, provázej 
nás svou laskavou přímluvou u nebeského 
Otce. Panno Maria, Královno Orlů, oroduj 
za nás!
 MARIE JUREČKOVÁ, generální sekretářka    

Foto V. Vahala a M. Macková

Hostýnské střípky 
Zdislavy Jurečkové

….tak už jsme tady
Každý rok téměř stejný program, ale po-
každé s jiným kouzlem. Na hlavní orelskou 
pouť přicházejí a přijíždějí rok co rok věrní 
orli a poutníci děkovat, setkat se, prožít, 
sdílet, uctít tradici. Svatý Hostýn dává kaž-
dému poutníkovi mnoho příležitostí, jak si 
prožít toto krásné moravské poutní místo. 

….nezapomenutelná
Zástup světel linoucích se nahoru do kop-
ce, zpívající a modlící se poutníci, jinak tma 
a ticho. Nádherná atmosféra sobotní noční 
křížové cesty. Letos na mě udělala hluboký 
dojem.

….pro duši i tělo
Osvětlená bazilika a rozezvučené barokní 
varhany. Není tu tolik lidí jako v neděli, 
proto si ještě užívám trošku soukromí té-
měř v náruči Královny Orlů. Děkuje se tu za 
minulost, prosí za budoucnost. Potkávám 
řadu známých tváří, se kterými končíme 
den u stánku s pivem a langošem. 

…slavnostní neděle
Ráno mě budí ruch poutníků, zpěv a zvo-
ny. Krásné panorama z hostýnských vrchů, 
slunce trhající mlhu a společná snídaně mi 
přidává už tak na výborné náladě. Slav-
nostní mše svatá pod širým nebem, setká-
ní osobností, ocenění, oběd, povídání se 
známými, posezení u muziky. Tak rychle to 
uteklo. Poutníci už jsou dávno za bystřickou 

zastávkou, když se spustí obrovský liják. 
Asi se někdo modlil za déšť. Hostýnské 
vrchy ale opouštím už se sluncem v zá-
dech a čerstvým vzduchem. Přemýšlím 
o duchovním, kulturním nebo sportovním 

programu. Orelská pouť nabízí za krátký 
čas mnoho možností, jak si ji prožít. Při-
jeďte také vy, vezměte rodinu a zkuste si 
třeba zajít na zpívání na schodech. To se 
nedá popsat, to se musí zažít.
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Motto:

 „Jazykem rodným 
 Boží chválu pěli“

Letošní ročník přehlídky duchovních písní, 
kterou pořádá Orel ČR a župa Velehrad-
ská pod záštitou Mons. Jana Graubnera, 
se uskutečnil v sobotu 1. června 2019 na 
Lázeňském náměstí v Luhačovicích.
Zahájeno bylo mší sv. v kostele Svaté Rodiny 
v Luhačovicích, celebrovanou P. Petrem Duj-
kou, kde jsme se všichni duchovně naladili.
Po obědě na podiu hrála dechová hudba 

Nivničanka pod vedením kapelníka Josefa 
Hubače z Nivnice.
V úvodu pronesli svoje zdravice a všech-
ny přítomné přivítali br. starosta župy Ve-
lehradské Josef Častulík, místostarostka 
Orla ČR Ing. Miluše Macková a Mgr. P. Petr  
Dujka.
Pak už se střídal jeden soubor za druhým. 
Vystoupila malá i velká schola z Vizo-
vic, scholička Staré Město, Chór sv. Anny 
z Kryžanovic z Polska, Podolský chrámový 
sbor, Hlučínský ženský sbor, Hornosůčan ze 
Slovenska, rodinná schola Nivnice, Slavičín-

ské cérky, mužský sbor Pozdní sběr Florián 
z Domanína a Tetičky z Kunovic. Vtipnou 
báseň přednesl Martin Grebeníček z Vi-
zovic. Celým odpolednem provázela mo-
derátorská dvojice Hana Šleglová a Viktor 
Kovařík.

Poděkování patří Zlínskému kraji za finanč-
ní podporu, ústředí Orla, jednotám Slavičín, 
Pitín, Kunovice, Vizovice a všem, kdo po-
máhali s organizací.
Všem Pán Bůh zaplať.
 MARIE HABARTÍKOVÁ

CANTATE LUHAČOVICE
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Prvního ledna zůstal na ulici, ale už 
žil v naději, že konečně bude mít síd-
lo. Žádný velký hrad, zámek ani vila, 

ale společné zázemí pro nás všech-
ny. Dobré místo pro orlí rozlet. Devět 
měsíců se klubal tenhle orlí dům ze 

Nové ústředí Orla
Až do letošního roku byl ústřední sekretariát ORLA pou-
hým cestovatelem. Létal z místa na místo a neměl kde hla-
vu složit. Někdy jen na chvíli, jindy na delší čas, ale vždy se 
musel posunout dál …

skořápky. Devět měsíců 1. místosta-
rostka Míla Macková hlídala, chránila 
a dohlížena s láskou v srdci na zrod 
našeho hnízdečka. Jsme konečně 
doma! Přijďte si k nám pro pohodu  
a vítejte! 
 STANISLAV JURÁNEK, 
 starosta
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Je to za mnou. Najít, koupit, teda na-
před s právníky doladit smlouvu, zajistit 
úvěr, projektovou dokumentaci, sta-
vební povolení, výběr firem, realizace, 
zkolaudovat. Nešlo by to bez Výkon-
ného předsednictva a Ústřední rady. 
Schválili jste celý záměr, nákup, úvěr 
i finance. Děkuji vám všem za důvě-

ru. Byla to po dlouhé době opět moje 
práce z oboru a věřte, že jsem ji dělala 
moc ráda. Snad ten výsledek stojí za to. 
Snažila jsem se naplňovat naše motto  
„S Orlem vzlétnete výš“! Myslím si, že 
jsme všichni vzlétli……
Možná vás bude zajímat, když uvedu 
pár faktů a čísel. Moc psát nebudu, 

myslím, že za tisíce slov vydá několik 
fotografií.
Nákup objektu: srpen 2018, částka  
5,4 mil. Kč,- z toho 3,0 mil. Kč,- úvěr, 
jednopodlažní objekt bývalé drogerie 
o výměře 208 m2.
Dokončení stavby: květen 2019, náklady 
na rekonstrukci téměř 4 mil Kč,- z toho 
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2,0 mil. Kč investiční dotace z Magist-
rátu města Brna. Rozsah prací: průčel-
ní zeď nová, posunutá včetně základů, 
částečné podbetonování základové des-
ky, nové omítky, veškeré nové rozvody 
elektro, vody, topení včetně kotle, plynu 
a odpady. Nové podlahy, dlažby, podhle-
dy s nachystanou vzduchotechnikou, 

hliníkové vnitřní stěny, plastové výplně 
otvorů, vnitřní dveře, oddělené soc. za-
řízení, vyzdívky v rámci vnitřní dispozice. 
El. ovládané žaluzie, venkovní zateplení 
a omítky, zabudované betonové květi-
náče, centrální otvírání, zabezpečovací 
a kamerový systém, kuchyňská linka 
a téměř veškeré vybavení nábytkem.

Poděkování:

1. náměstku primátorky Magist-
rátu města Brna Petru Hladíkovi 
a radnímu Jardovi Suchému za 
úsilí při získání dotace, Staveb-
ní společnosti DOPL s.r.o z Brna 
a jejím subdodavatelům, firmě 
FERSTO s.r.o, panu Ing. Liškutíno-
vi, Hegrovi, Graciasovi, Schnyr- 
chovi, Schmidtovi, Cvešprovi, 
Ing. arch Němcovi a všem, kdo 
se o výsledek zasloužili.
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n  VP/2/12 VP schvaluje účast vybraných sportovců na FICEP/FISEC hry 
v Bukurešti ve dnech 15.7.-21.7.2019: Futsal: Pavel Opravil, Martin 
Slavík, Michal Matoušek, Lukáš Malásek, Šimon Kolář, Stanislav Ma-
niš, Marek Straka, David Stoklásek, Martin Šincl, Jakub Žanda, Jan 
Zachar (1. náhradník), Dominik Ševčík (2. náhradník), Marek Kitler 
(3. náhradník); Atletika: Dominika Miková, Petr Vokoun, Štěpán 
Prokeš, Iveta Trojancová , Alexandr Čača, Anna Halasová; Náhrad-
níci: Filip Břečka, Nicol Navrátilová, Miroslav Dvořáček, David Celý.

n  VP/2/13 VP schvaluje vedení výpravy na FICEP/FISEC hry 2019 
v Bukurešti ve složení Dominik Plšek, Hana Častulíková a Ondřej 
Rosa nebo Štěpán Juránek. 

n  VP/2/14 VP pověřuje ses. Mackovou podepsáním smlouvy o půj-
čce ve výši 60.000,- Kč s jednotou Kolín za podmínek dle zápisu.

n  VP/2/15 VP schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Orel jedno-
tou Nové Město na Moravě, IČO 48895920 a společností STA-
REDO s.r.o., IČO 28270495 ze dne 31. 5. 2019 na stavbu „Více-
účelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě“ za cenu  
10.971.000 Kč bez DPH (13.275.000 s DPH).

n  VP/2/16 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Boženě Divínové z jed-
noty Nový Hrozenkov a br. Stanislavu Binkovi z jednoty Koryčany.

n  VP/2/17 VP schvaluje nahlášení předběžného zájmu účasti na 
hrách 2020 ve fotbalu, futsalu, atletice, stolním tenisu, v šachách 
a v badmintonu za předpokladu, že závodníci mohou být starší 
17ti let.

n  VP/2/19 VP souhlasí s oficiální akcí k oslavě 110 let Orla v diva-
dle v Boleradicích 25. 10. 2019

n  VP/3/23 VP děkuje za reprezentaci celému týmu a vedoucím 
výpravy Dominiku Plškovi a Ondřeji Rossovi. 

n  VP/3/30 VP nesouhlasí s prodejem pozemku Orla jednoty Do-
manín a pověřuje dalším jednáním první místostarostku Orla  
ses. Mackovou.

n  VP/3/31 VP nesouhlasí se směnou pozemku Orla jednoty Telnice 
a pověřuje ses. Mackovou a br. Juránka dalším jednáním.

n  VP/3/32 VP bere na vědomí informaci o změnách v dotační  
politice.

n  VP/3/33 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Javůrkové 
z jednoty Ústí nad Orlicí.

n  VP/3/34 VP se připojuje k srpnové deklaraci podpory založení 
muzea paměti XX. století v Praze.

n  VP/3/35 VP uděluje cenu Fair play ses. Janě Halasové z jednoty 
Vyškov, ocenění za práci s mládeží ses. Anně Málkové z jednoty 
Vyškov a ocenění za práci s dětmi ses. Aleně Žákové z jednoty 
Moravské Budějovice.

n  VP/3/36 VP souhlasí s poskytnutím záštity Orla nad pořádáním 
mistrovství Evropy kněží ve futsalu.v Praze a Říčanech ve dnech 
17.–21. 2. 2020.

n  VP/3/37 VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla  
7. 12. 2019 v Bořitově.

Výpis z usnesení Výkonného předsednictva

Orel ústředí pořádá v rámci oslav 110 let  
od vzniku Orla divadelní představení:

Počestné paní 
anebaneb Mistr ostrého meče
v pátek 25. října 2019, začátek představení v 19.00 hodin v divadle v Boleradicích

Podle divadelní hry Karla Rudolfa Krpaty, napsal scénář Karel Steklý,  
upravil a režíroval v roce 1995 v Pardubicích Gustav Skála, režie (Boleradice) Iva Kahounová

Cílem představení je humornou formou postavit  
na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morálku,  

pletichy a pokrytectví „počestných“ paniček,  
a do kontrastu k nim „osoby snížené“, rozvážného  
mistra popravčího a jeho hubatou ženušku Rozinu. 

Divadelní hra zachovává historické jádro  
a opírá se o skutečné postavy dějin Pardubic:  

mistra popravčího Zelingera,  
purkmistra Martina Ignáce Kutnohorského  

a podivínskou hraběnku Terezii Eleonoru Ughartovou.
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28. 9. Národní pouť, Stará Boleslav
5. 10. Horská kola, Ploština
12. 10.  Jednorázový turnaj ve florbale 

2004 a starší, Velká Bystřice
12. 10. Svatováclavská réva, Lubina
17. 10. Setkání seniorů, Brno

19. 10. Šachy, Moutnice
2. 11. Plavání, Blansko
9. 11.  Jednorázový turnaj ve florbale  

2005–2010, Kněžice
23. 11.  Badminton, Polná

Zveme Vás na následující ústřední akce

Závody RC Rally Tvarožná

stvím pana faráře, který bojoval o vítězství 
ze všech sil.
Ostatní závodníci se postavili na start ve 
třech věkových kategoriích v pěti rychlostních 

Počasí nám přálo a závod zahájili čestným 
závodem pan místostarosta obce Pavel 
Šťastný a tvaroženský farář P. David Ambrož. 
Závod nemohl dopadnout jinak, než vítěz-

zkouškách. Přihlášení jezdci soutěžili se za-
půjčenými elektromodely aut v měřítku 1:10 
řízenými rádiem. Čas jednotlivých soutěžních 
kol se sčítal a nejnižší součet časů byl vítězný. 
Trať byla vytyčena pro každou kategorií 
zvlášť, podle věku jezdců byla odstupňova-
ná náročnost. Po třech a půl hodině soubojů 
byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Účastníci 
závodu si jízdu opravdu užili a soutěžili fair 
play. Rádi vás u nás ve Tvarožné přivítáme 
i v příštím roce.  HANA NEČASOVÁ

Závody RC modelů proběhly v sobotu 25. května 2019  
v areálu Kosmák v režii Orelské jednoty ve Tvarožné  
a byly určeny pro širokou amatérskou veřejnost. 
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Hry FICEP-FISEC 

týmu jsme podali 
nejlepší výkon ve 
skupině, 2 minuty 
před koncem jsme 
vedli 3:2, avšak poté 
byla proti našemu cel-
ku nařízena sporná penalta 
a domácí tým vyrovnal na 3:3. Zápas jsme 
prohráli 3:4, když poslední gól jsme dostali 
při hře bez brankáře (power play) těsně před 
koncem utkání. Naše výkony na turnaji měli 
vzestupnou tendenci, což se potvrdilo v zápa-
se o 3. místo, kdy jsme jednoznačně přehráli 
celek Rumunska „A“ poměrem 5:1. Finálový 
zápas ovládli Portugalci proti Rumunsku „B“ 
výsledkem 14:1, což pouze demonstrovalo 
jejich dominanci na turnaji. Kromě bronzo-
vých medailí náš futsalový tým obdržel cenu 
fair-play, jakožto nejukázněnější celek. Této 
trofeje si osobně vážím více než bronzové 
medaile, jelikož jsme své svěřence nabádali 

Hry hostila od 15. do 21. července Rumun-
ská Bukurešť a účastnili se jich mladí spor-
tovci partnerských organizací a škol celkem 
ze 13 zemí. Tyto organizace a školy mohly 
letos postavit týmy v 5 sportech (atletika, 
basketbal, futsal, plavání a volejbal). Vybraní 
členové Orla (21) se zúčastnili soutěže v atleti-
ce a futsalu. Po náročné cestě, která kvůli do-
pravním potížím v Rumunsku trvala bezmála 
23 hodin, jsme vyřídili akreditace pro všechny 
členy výpravy a ubytovali jsme se v komplexu 
vysokoškolských kolejí. Nutno podotknout, že 
ubytování bylo nadstandartní, ale vzdálenost 
od ubytování na sportoviště činila občas po-
tíže. K futsalové hale jsme dojížděli 15 minut 
autobusem, atleti museli cestovat ještě o půl 
hodiny déle. 
Futsalových klání se zúčastnily pouze 4 cel-
ky, a to dva domácí (Rumunsko „A“ a „B“), 
dále Portugalsko a naši. Tým Orla byl složen 
převážně z aktivních hráčů (velkého) fotbalu 
a logicky nemají zažité návyky pro halový fot-
bal (futsal). Tato skutečnost byla vidět zejmé-
na v prvním zápase proti Portugalsku, poz-
dějšímu vítězi celého turnaje, kterému jsme 
podlehli vysoko 1:9. Do druhého zápasu jsme 
udělali jisté taktické změny a smolně jsme re-
mizovali s týmem Rumunska „A“ 1:1. Nadě-
je na postup do finále však stále existovala, 
avšak cesta vedle pouze přes vítězství proti 
celku Rumunska „B“, který však klamal svým 
přízviskem „B“, jelikož byl složen z lepších 
hráčů než tým Rumunsko „A“. Proti tomuto 

ke slušnému chování, hře fair-play, uznání 
pro soupeře a podobným gestům, a kluci to 
splnili „do puntíku“. 
V rámci kulturního programu her jsme se zú-
častnili již tradičního bazaru, na kterém kaž-
dá země prodává zboží a suroviny typické pro 
svou zemi, přičemž výtěžek putuje na chari-
tu. Pro zájemce byla zorganizována prohlídka 
Parlamentu v Bukurešti, budovy co do rozlohy 
podlahové plochy druhé největší na světě. Hry 
zakončila také již tradiční rozlučková „party“ 

pro všechny zúčastněné. 
Pokud mám zhodnotit celé hry FI-

CEP/FISEC z pozice vedoucího 
výpravy, chtěl bych poděko-

vat všem členům výpravy 
za vzorné chování, kdy 
se u naší delegace neob-
jevil sebemenší problém. 
Pochvalu zaslouží i orga-

nizátoři, kteří dělali, co bylo 
v jejich silách. Poděkování patří 

také vedení Orla, že nás na hry do 
Bukurešti vyslalo.  DOMINIK PLŠEK

Do atletického družstva byli na základě 
výsledků vybráni 4 chlapci a 3 děvčata 
a každý z nich mohl startovat ve 3 indi-
viduálních disciplínách a štafetě. Časový 
pořad soutěže byl rozložen celkem do tří 
dnů s jedním vloženým dnem volna. Z vý-
sledků bych chtěl vyzdvihnout především 
medailové úspěchy. Atletům a atletkám se 
podařilo získat celkem 5 bronzových me-
dailí. Štěpán Prokeš v rozběhu na 100 m si 
vylepšil osobní rekord na 11.50 a suverén-
ně postoupil do finále, ve kterém, dokázal 
i přes protivítr svůj výkon téměř zopakovat 
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Po velice vydařeném loňském meziná-
rodním táboru FICEP, který se konal v Ru-
munské Fundatě, jsme se těšili na letošní 
ročník. Ten se odehrál v německém měs-
tě Duisburg. Než jsme ale mohli potkat 
s ostatními, čekala nás 12 hodinová cesta. 
Do Duisburgu jsme dojeli v odpoledních 
hodinách v sobotu 27. 7. Na místě už na 
nás čekala německá, rakouská a francouz-
ská delegace. Ve večerních hodinách se 
k nám přidala i rumunská delegace. Další 
den už jsme začali s aktivitami, které si 
pro nás pořadatelé připravili. Účastníci 
byli rozděleni do 4 skupin, každá skupina 
měla připravenou aktivitu a během 2 dnů 
se všechny skupiny navzájem prostřídaly. 
Vyzkoušeli jsme jízdu na kanoi, vodní lyže, 

a časem 11.53 vybojoval bronzovou medai-
li. Ve druhou bronzovou medaili dokázal 
proměnit svůj start v trojskoku (12,32 m). 
Filip Břečka nastoupil po tréninkovém vý-
padku zapříčiněným zraněním na 800 m  
a svým skvělým a odvážným finišem zís-
kal časem 2:04,07 bronzovou medaili. 
Alexandr Čača dosáhl svého největšího 
úspěchu na těchto hrách v hodu oštěpem. 

V soutěži oštěpařů byly k vidění poměrně 
hodnotné výkony a Alexandr, který si v zá-
vodě na centimetr vyrovnal osobní rekord 
(50,00 m) se v něm umístil na pěkném  
3. místě. Anna Halasová proměnila svůj 
start na 400 m překážek také v bronzovou 
radost. V závěru odrazila nápor soupeřky 
ze Španělska a v čase 1:14,77 doběhla na  
3. místě.

Umístění dalších závodníků:
Dominice Miková se ve finále na 100 m bo-
hužel nepovedlo zopakovat výborný výkon 
z rozběhu a obsadila tak celkově 5. místo. 
Petr Vokoun byl v bězích na 400 m a 800 m 
osmý. Iveta Trojancová obsadila v běhu na 
200 m 10. místo. Smíšená štafeta (Miková, 
Prokeš, Trojancová, Vokoun) skončila na cel-
kovém 10. místě.   ONDŘEJ ROSA

fotbal pro zrakově postižené nebo frisbee. 
Další den, úterý, jsme společně navštívili le-
zecké centrum a odpoledne zavítali na místní 
koupaliště. Večer byl na programu typický fi-
cepový večer - večer národů. Jako každý rok, 
jsme se tohoto programu nezalekli a vymys-
leli originální představení naší země. Po inter-
aktivním kvízu jsme naučili ostatní účastníky 
tanec, který tančili naše babičky a dědeč-
kové na strahovském stadionu při Sparta-
kiádě. Středa byla věnována workshopům, 
na které jsme se den před tím přihlásili. Bylo 
na výběr mezi hrou na ukulele, parkurem 
na invalidním vozíčku, vytvářením graffity 
a mnoho jiných. Ve čtvrtek jsme podnikli vý-
let do průmyslové části Duisburgu, což nám 
velice připomínalo Dolní oblast Vítkovic. Po 

této návštěvě jsme přejeli do nedalekého 
Oberhausenu, kde se nachází největší ná-
kupní centrum v Německu. Nakoupili jsme  
pár dárečků a nebo věci pro sebe a splnili 
zábavnou hru, kterou nám připravili or-
ganizátoři. Poslední den jsme zápolili ve 
volejbalovém turnaji a hráli tradiční hru - 
boj o vlajku. Večer už nás čekala pouze 
závěrečná diskotéka a v sobotu v ranních 
hodinách jsme už opět seděli ve vlaku 
směr Česká republika. Myslím, že letošní 
ročník byl z naší strany stejně povedený 
jako minulý, všichni účastníci chválili naše 
originální nápady a také oblečení. Všichni 
už se těšíme na příští ročník!
  S pozdravem, The boss, TOM BELLAY
PS. Příští rok požadujeme letadlo! 
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ního města Varmijsko-mazurského vojvodství, 
ležícího na řece Łyna. Město se zachovalým 
středověkým jádrem i moderní zástavbou 
má 175 tis. obyvatel. Školní ubytovací zaří-
zení nám poskytovalo vydatné stravování. 
Výhodou byla blízkost centra se zajímavými 
architektonickými památkami a dalšími turi-
stickými cíli. 
Naše zahraniční cyklovýpravy mají poznávací 
charakter. Vždy z jednoho bodu vyjíždíme do 
kraje. Díky tomu mají orelští cyklisté v paměti 
vepsaný cestopis Podkarpatské Rusi na Ukra-
jině, rakousko-slovinského pomezí v Koruta-
nech, Srbské Lužice v Sasku, severovýchodu 
Estonska, českého Banátu v Rumunsku, 
francouzského přímořského pohoří Esterel 
a jižního Maďarska. Letos jsme do cyklistické 
kroniky připsali polské řádky. 
Po nedělní mši svaté jsme vyjeli na kolech k ol-
štýnským jezerům. Další den jsme putovali do 

Do kraje, kterým prošel a kde nalezl mučed-
nickou smrt druhý pražský biskup sv. Vojtěch, 
vyrazili orelští cyklisté 12. července 2019. 
Naším cílem bylo 800 km vzdálené severo-
východní Polsko, zasněná oblast Mazurských 
jezer v někdejším Východním Prusku, dneš-
ním Varmijsko-mazurském vojvodství. Pětaše-
desátičlennou výpravu tvořili orlové a přátelé 
Orla z Čech i Moravy. Účastnili se opět orelští 
kněží, aktivní cyklisté P. Petr Dujka a P. Franti-
šek Král, kteří nám každý den sloužili mši sv. 
a vyprošovali potřebné milosti. Většina cyklis-
tů vyjela autobusem od brněnského výstaviště 
ve večerních hodinách 12. července. Další dvě 
skupiny cestovaly samostatně.  
Ráno 13. července jsme se už procházeli po 
Varšavě a obdivovali velkolepý historický střed 
města, který byl za 2. světové války zcela zni-
čen a vstal doslova z popela.  V odpoledních 
hodinách přijel náš autobus do Olštýna, hlav-

významného poutního místa Gietrzwałd. Zde 
jsme si naplno uvědomili poutní charakter naší 
cyklovýpravy. Ocitli jsme se v působivém pout-
ním areálu, kde se r. 1877 několikrát zjevila 
dvěma dívkám Panna Maria a vyzvala je ke 
každodenní modlitbě sv. růžence. Bohorodič-
ka rovněž přislíbila, že církev nebude více pro-
následována a farnosti obdrží kněze, pokud se 
katolíci budou modlit. 
Gietrzwaldská svatyně je jediným místem 
v Polsku, kde došlo k církví uznanému ma-
riánskému zjevení. Duchovní službu zde 
vykonávají augustiniáni kanovníci. Bylo pro 
nás nesmírně posilující spočinout v tomto 
promodleném posvátném prostoru, v koste-
le se vzácnou mariánskou ikonou i v blízkosti 
samotného místa zjevení poblíž kostela. Zde 
jsme si opravdu odpočinuli duchovně i fyzic-
ky. Klid mariánské svatyně působil na všechny. 
Následovali jsme výzvy Gietrzwaldské Mado-

Cykloturistická výprava do Polska s přímluvou Matky Boží Čenstochovské a ve šlépějích svatého Vojtěcha
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domu Panny Marie v Jeruzalémě (zkráceně 
řádu německých rytířů), který ve středověku 
ovládal značnou část Pobaltí a christianizoval 
zdejší pohanské národy Prusů, Litevců a dal-
ších. Řád původně vznikl r. 1190 jako špitální 
bratrstvo v hradě Akkon ve Svaté zemi bě-
hem křížových výprav za osvobození Božího 
hrobu. Roku 1199 pověřil papež Inocenc III. 
bratry vojenskou službou, neboť bylo třeba 
bránit poutní místa, křesťanská města, špitá-
ly a poutníky před dotírajícími mohamedá-
ny. Roku 1225 přišli němečtí rytíři do Polska 
a Pobaltí. Malbork byl v letech 1309 – 1457 
sídlem velmistra řádu a hlavním městem kři-
žáckého státu. 
Gotický Malbork, který se nachází v dnešním 
Pomořském vojvodství, představuje největší 
hradní komplex v Evropě. Je hradem i městem 
zároveň. Za mocnými hradbami stojí paláce, 
rezidence velmistra, kostely a kaple, špitál, 

ny a pomodlili se sv. růženec. V Gietrzwaldu 
jsme cítili duchovní domov, který člověk ne-
rad opouští. Domů jsme jeli zasněnou, mírně 
zvlněnou varmijskou krajinou. Projížděli jsme 
východopruskými vesnicemi s kostely z kla-
sických červených cihel. Na stavbách měst 
a vesnic je patrný vliv německé architektury. 
Východní Prusko bylo do roku 1945 národ-
nostně většinově německé a k Německu také 
státoprávně patřilo jako jeho východní provin-
cie. Po rozdělení země mezi SSSR a Polsko po 
2. světové válce odtud Němci odešli. Nahradi-
li je většinou Poláci z někdejších ukrajinských 
a běloruských území, která Polsko v rámci 
poválečného uspořádání hranic postoupilo 
Sovětskému svazu. 
Další den pobytu nás přivítal majestátný kři-
žácký hrad Malbork z 13. století (německy 
Marienburg – Hrad Panny Marie), někdej-
ší sídlo velmistra Řádu bratří německého 

zbrojnice, refektáře, obytné budovy pro členy 
řádu i hosty, hospodářské zázemí. Rytíři měli 
všechno zařízeno účelně a systematicky. Hrad 
měl dokonce své ústřední topení. Teplo bylo 
vedené průduchy do místností a regulováno 
posuvnými víky.  
Navštívili jsme vyhlášené letovisko Mikolajki 
v centrální oblasti Mazurských jezer. Poslední 
den pobytu jsme kroužili v lesním terénu a na 
venkově v okolí Olštýna. Během zastávek jsme 
se srdečně bavili s domácími Poláky. Pozna-
li jsme, jak blízko k sobě Češi a Poláci mají 
duchovně, jazykově a historicky. Odtud čer-
páme víru v budoucí spolupráci českých orlů 
s Poláky. Po relaxační cykloturistice jsme večery 
trávili příjemně v dobré partě kamarádů nebo 
procházkami po starém městě a ochutnávkou 
polské kuchyně. Městský amfiteátr u hradu 
nabízel skoro každý den kulturní program. 
Týdenní pouť a cykloturistickou výpravu jsme 

Cykloturistická výprava do Polska s přímluvou Matky Boží Čenstochovské a ve šlépějích svatého Vojtěcha
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19. července zakončili tím nejlepším způso-
bem – poutním zastavením v Čenstochové, 
v duchovním srdci Polska. Poklekli jsme u zdej-
šího posvátného obrazu Matky Boží Ochrán-
kyně Polska a poděkovali za její ustavičnou 
pomoc a přímluvu. 

S Poláky nás spojuje katolická víra a láska 
k vlasti. Naším společným světcem je svatý 
Vojtěch. Rovněž mariánská úcta je mos-
tem mezi našimi národy. Pannu Marii Čen-
stochovskou, Gietrzwaldskou, Svatohostýn-
skou i Svatohorskou jsme během této pouti 

vzývali a Matka Boží nám poskytla svou mi-
losrdnou ochranu. 
Výzva naší výpravy zní: pracujme pro česko-
-polské sblížení. Svatá Panno Čenstochov-
ská - Záštito Polska, Matičko Gietrzwaldská, 
Madono Ostrobranská, svatý Vojtěchu, svatá 
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A něco na doplnění….
Patřila jsem do jedné ze skupin, která nejela 
autobusem. Mít vlastní auto mělo své výhody 
i nevýhody. Při plánování výletů jsme měli ur-
čitě větší možnosti a navštívili více míst, i když 
našlapaných kilometrů jsme měli mnohdy 
stejně, ale na druhé straně nám chybí spo-
lečné zážitky z autobusu. Navštívili jsme „Vlčí 
doupě“, odkud Hitler řídil II. světovou válku 

Hedviko, svatý Stanislave, svatý Zikmunde, 
svatý Kazimíre, svatý Josafate Kunceviči, svatí 
Cyrile a Metoději a svatý Václave, orodujte za 
nás! Zdař Bůh!  
 Vaši br. JOSEF ČASTULÍK  

a br. STANISLAV VEJVAR, náčelníci výpravy

Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitek z cy-
klopouti Orla. Na tuto cyklopouť jsme jeli po-
prvé. Každý den byl zajímavý, originální a jiný. 
V úterý jsme za deštivého počasí navštívili stře-
dověký křižácký hrad Malborg.  Byl vzdálený 
100 km od Olzstýna. V nabídce programu 
bylo, že po prohlídce hradu můžeme být ve 
vzdálenosti 50 km v městečku Morag vylože-
ni s kolem z autobusu a dojet na ubytování.  
Zvažovali jsme tuto možnost s dalšími asi 15 
Orli. Počasí bylo střídavě deštivé a my stále ne-
rozhodní – jet nebo nejet. Nakonec rozhodla 
předpověď na radaru, která ukazovala, že by 
nás déšť mohl minout.  A tak nás jedenáct 
odvážných vyrazilo k cíli. Deštivé mraky jsme 
tlačili před sebou, tak že jsme jeli za sucha 
a příjemného vzduchu. Snažili jsme se jet 
všichni pohromadě, vždy jsme na sebe někde 
počkali, co kdyby někdo potřeboval pomoci. 
Při sjezdu snad z jediného kopečka v Olzstýně 
jsem slyšela „do cíle máme jen 6 km.“ Říkala 
jsem si, jaká je to paráda, že stihneme v po-
hodě večeři. V tom se ozvalo troubení a já 
najíždím na cyklostezku. Pak už jen letím 
přes cyklostezku a naštěstí padám do příko-
pu plného trávy a hlíny. Ti, co jeli za mnou, 
mi přispěchali na pomoc a ti, co jeli přede 
mnou, tak se vrátili. Každý se snažil pomoci. 
Díky Bohu a andělům strážných jsem byla jen 
vyděšená a měla pár modřin. (Byl to můj první 
větší pád na kole).  
Ještě jednou díky všem za pomoc a za příjem-
ně prožitý týden.  

MARUŠKA A MIREK KADOVI

mi a krematoriem působilo v té krásné přírodě 
neskutečně depresivně. Odměnou za projíž-
ďku v písečném terénu nám bylo osvěžující 
koupání v moři. 
A moje zhodnocení ve zkratce – bezva týden 
s fajn lidmi, nádherné počasí, velký duchovní 
rozměr, příjemná tělesná únava a velká vděč-
nost Jožkovi Častulíkovi za organizační zajiš-
tění a obětavost.

Za posádku s řidičem Víťou Nováčkem.
M. MACKOVÁ

a kde byl na něj spáchán jeden z atentátů. 
Překvapilo mě, kolik zahraničních turistů té-
měř veřejně propaguje nacismus. Jako proti-
pól jsme při cyklovýletu celkem náhodně na 
baltském pobřeží objevili koncentrační tábor. 
Pietní místo s opravenými plynovými komora-
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28. září jsme oslavili státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce 
české země - svatého Václava. Ke svatému Václavovi se náš národ obrací 
s prosbami o přímluvu, neboť byl moudrým a laskavým panovníkem naší 
země. Žil svůj život ve víře v Ježíše a snažil se zlo přemáhat dobrem. Svatý 
Václav se narodil v 10. století jako syn přemyslovského knížete Vratislava 
v Praze. O malého Václava se často starala jeho babička Ludmila. Vyprávěla 
mu všechno, co znala o Pánu Bohu, o jeho dobrotě a lásce a učila ho po-
koře před ním. Jako mladý se Václav učil bojovat a zakrátko jezdil na různá 
vojenská tažení. Václav byl znám pro svou mírnost, poctivost i zbožnost. 
Mnozí to ale považovali za zbabělost. Jeho bratru Boleslavovi byl Václav tr-
nem v oku. Vymyslel tedy plán, jak se ho zbavit a usednout sám na knížecí 
stolec. Pozval ho k sobě na vlastní tvrz ve Staré Boleslavi a tam ho nechal za-
vraždit. Václavovo tělo bylo později převezeno do Prahy a uloženo v kostele  
sv. Víta a mnoho poutníků a nemocných přicházelo, aby prosilo Václava 
o přímluvu. A podle legendy byli mnozí uzdraveni.

Moc ráda jsem chodila s rodiči pouštět draka. Maminku to nikdy sice moc nebavilo, 
ale ráda se dívala na tatínka, jak se snaží našeho ručně vyrobeného draka přimět 
k tomu, aby se hezky vlnil vzduchem a usmíval se na nás z výšek. Dost často si nat-
loukl nos – mám na mysli draka, ale většinou jsme se sestrou radostně běhaly po poli 
za létajícím drakem. Zkuste si malého dráčka složit alespoň z vystřihnutých kartiček 
a s rodiči si vyrobte toho opravdového. A když nám pošlete fotku svého draka, my 
vám pošleme na oplátku malou odměnu.  M. MACKOVÁ

Skládačka
Vystříhejte čtverečky a zkuste 
poskládat obrázek draka.

redakce@orel.cz, Orel, Kurská 792/3, Brno 625 00
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Národe, pamatuj!
v sobotu 18. května proběhl I. ročník běhu 
pro Paměť národa v Uherském Hradišti. Běh 
u nás starších byl realizován organizovanou 
chůzí se zastávkami u významných budov 
nebo míst, kde jsme byli informováni o his-
torii a událostech tohoto místa. Také jsme 
navštívili nechvalně známou věznici a při této 
příležitosti se mi podařilo získat opis důležité 
informace, vydané senátním předsedou stát-
ního soudu v Brně, adresované Ministerstvu 
spravedlnosti v Praze. Oskenovaný „Opis“ 
dokumentu zveřejňuji, aby i mladá generace 
byla informována o konkrétních ukrutnos-
tech. Je velmi zajímavé, že tento opis se týká 
převážně funkcionářů a členů Orla – zřejmě 
v souvislosti orelské svatohostýnské pouti 
v srpnu 1948. Dovolím si Vám také zaslat 
část svého projevu z roku 2008 o Orelských 
procesech u příležitosti 60. výročí od orelské 
pouti z r. 1948 na Svatém Hostýně.
„Dovolte mi, abychom si zde na Svatém 
Hostýně, dnes na naší krásné orelské pou-
ti připomněli některá fakta z historie Orla 
i naší vlasti. 
Měsíc srpen byl v dřívějších dobách v naší 
vlasti i v Orlu měsícem, kdy byla dokonče-
na sklizeň obilí a vděční Orlové se od roku 
1930 shromažďovali v srpnu, druhou neděli 
po svátku Nanebevzetí Panny Marie zde na 
Svatém Hostýně. A shromažďovali se v hoj-
ném počtu. Byla to pro ně čest, byl to pro ně 

Orelské kolečko 
v Českém Krumlově
Jednota Český Krumlov pořádala ve středu 
8. 5. 2019 tradiční „Orelské kolečko“ - ve-
řejné závody horských kol pro děti a mlá-
dež. Akce se konala ve vodáckém kempu 
Nové Spolí u Českého Krumlova, kde po-
řadatelé vytyčili dva závodní okruhy. Kratší 
trať v rovinatém terénu zvládli i předškolá-
ci (ti nejmenší jen na odrážedlech) a delší 
okruh s mírným převýšením potom všichni 
ostatní závodníci. Celkem se sportovního 
odpoledne zúčastnila zhruba stovka nad-
šených bykerů, kteří ze sebe na horských 
kolech vydali maximum sil a cyklistického 
umu. Pro velký zájem byla vypsány i ka-
tegorie pro dospělé, kde si to nakonec 
rozdali muži – převážně tatínkové malých 
závodníků i tři odvážné ženy. Tradičně bylo 
sportovní odpoledne zakončeno štafetovým 
závodem, ve kterém startovaly děti se svý-
mi rodiči nebo staršími kamarády. Závodníci 
na prvních třech místech obdrželi ve všech 
kategoriích medaile a věcné ceny. V dět-
ských kategoriích byl odměněn každý malý 
závodník. 
Zdařilé sportovní odpoledne si ale nakonec 
pochvalovali všichni zúčastnění, k čemuž 
přispělo také ideální, opravdu vymodlené, 
počasí – středa totiž byla jediným slunečným 
dnem v jinak deštivém týdnu.
  PETR MIKEŠ

svátek po dnech lopotivé a namáhavé ruční 
práce, byl to pro ně odpočinek na těle a vel-
ké občerstvení ducha. V poválečném období 
to byli desetitisíce účastníků Orelské poutě, 
jimž vyhrávalo několik krojovaných kapel, 
byl slyšet zpěv, slova kazatelů, slova kněží 
i funkcionářů Orla, aktivní jednoty vzaly své 
orelské prapory dokazující činnost a aktivitu 
jednot, studená svatohostýnská voda v pro-
storu vodní kaple přišla vhod k občerstvení 
zvláště pěším poutníkům. Vřelé stisky rukou 
Orlů a Orlic, známých i méněznámých spo-
lubratrů a sester z celé republiky. 
Před 60 ti lety, 28. a 29. srpna 1948 se ko-
nala na Svatém Hostýně Orelská pouť. Vel-
ké množství Orlů, jejich příznivců a jiných 
poutníků (historické prameny uvádí 100 až 
120 tisíc osob) přijelo na Svatý Hostýn. Bylo 
vypraveno 5 zvláštních vlaků a asi 250 auto-
busů. Další účastníci přijeli běžnými linkami, 
auty i pěšky. Tato pouť byla zvláštní. Konala 
se v době poúnorové, kdy 25. února 1948 
převzali moc i řízení našeho státu komunisté. 
Přes to, že Československý Orel byl oficiálně 
zrušen výnosem Ministerstva národní bez-
pečnosti až dne 15. 6. 1950, komunističtí 
funkcionáři se chovali tak, jako by byl ČS 
Orel zrušen 25. února 1948. Veškerý maje-
tek byl Orlu zabaven, veškerá činnost i jiné 
aktivity byly zakazovány a zakázány. Jeden 
příklad za všechny. 25. února 1948 vstoupili 
do orelského Lidového domu na náměstí ve 
Vizovicích ozbrojení soudruzi Klapka, Staněk, 
Čujan, Ryšavý – přítomné osoby vyvedli z ob-
jektu a zabavili veškerý majetek. Aby Orel 
činnost dále nevyvíjel, rozhodli se komunisté 
zdiskreditovat a zlikvidovat vedení Orla. Čelní 
funkcionáři ústředí Orla, ale i další vedoucí 
i běžní členové byli nespravedlivě obviněni 
z protistátní činnosti, byli dáni do vyšetřovací 
vazby a při vyšetřování byli násilím a muče-
ním donuceni podepsat předem napsané 
protokoly, kde se museli přiznat k tomu, co 
nikdy neudělali. Ne na základě soudních vý-
slechů a vyšetřování, ale na základě výslechů 
provedených Stb, byli nespravedlivě odsou-
zeni, vězněni, nebo posíláni do pracovních 
táborů v uranových dolech, byli zbavení 

Skládačka
Vystříhejte čtverečky a zkuste 
poskládat obrázek draka.
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občanských práv, byl jim často zabaven je-
jich majetek a často byli odsouzeni i k pe-
něžité pokutě. Členové jejich rodin, pokud 
nebyli odsouzeni s nimi, byli ve společnosti 
znemožňováni, nemohli dostat přiměřenou 
práci svému vzdělání a byli šikanováni. 
Dovolím si připomenout konkrétní údaje:
24. června 1949 vynesl předseda senátu 
soudu v Brně Dr František Rutar rozsudek 
pro 18 členů ústředních orgánů ČS Orla. 
Všichni se odvolali, protože nebyli vinní. 
Odvolala se také prokuratura, které se jevil 
vynesený trest nízký. Nejvyšší soud v Praze 
dne 11. 11. 1950 vynesl pro ně přísnější 
rozsudky a 18 členů Orla bylo nespravedlivě 
odsouzeno k celkové výši 151 letům ztráty 
svobody za údajnou velezradu. Z toho sku-
tečně strávili ve vězení v pracovních tábo-
rech 108 let. Amnestie pro politické vězně 
z května 1960 jim utrpení zkrátila. V tomto 
procesu byli odsouzeni: Bohuslav Koukal, Dr. 
Jan Píštělák, Miroslav Kozlovský, Jiří Malášek, 
František Morávek, Karel Procházka, Pavel 
Dědičík, Antonín Ondráček, Zdeněk Svobo-
da, Jaromír Hrabal, Václav Vinkler, Ludmi-
la Hrabalová – Řičánková, Marie Handlová 
– Kubíčková, Ing. Jan Němec, Dr. Rostislav 
Slavotínek, Jakub Drkal, Ladislav Dohnalík 
a Arnošt Ohnoutka. 
Krajský soud v Brně dne 27. června 1969 
úředně potvrdil nelidské a nespravedlivé roz-
hodování komunistických soudních procesů. 
Vše posoudil, došel k závěru, že se obžalo-
vaní nedopustili trestných činů velezrady ani 
jiných a všech 18 členů orelského procesu 
v čele s br. Koukalem bylo zcela zproštěno 
obžaloby a viny. Obviněný Bohuslav Koukal 
uvedl, že protokoly sepsané u StB v Uh. Hra-
dišti, v nichž doznal svoji trestnou činnost, 
neodpovídají pravdě, neboť výpověď byla 
na něm vynucena za použití násilí. Když při 
výslechu odmítl podepsat zápis o výpovědi, 
kterou vyšetřovatelé Čáň a Mareček sami 
formulovali, byl povalen na kavalec a oběma 
vyšetřovateli za pomoci dalších byl nějakým 
gumovým předmětem bit po chodidlech 
a potom byl do něj pouštěn elektrický proud 
tím způsobem, že si na příkaz vyšetřovatelů 
musel vložit do bot kovové vložky spojené 
dráty se stolní lampou a zapínáním proudu 
dostával silné elektrické rány velmi bolestivé 
na chodidlech, ale i po celém těle. 



ze žup a jednot

27OREL 3–19www.orel.cz

Tytéž skutečnosti o nezákonných metodách 
vyšetřujících uvedli i ostatní obvinění. Dr Piš-
tělák vypověděl, že bití po chodidlech a po 
zádech na něm vykonávalo asi 8 příslušníků 
StB za přítomnosti Čáně a Marečka. Elek-
trickým výbojům, které prováděl Čáň, byl vy-
staven při prvním výslechu po dobu asi šesti 
hodin než upadl do bezvědomí. 
Tento soudní proces s Orly nebyl jediný ani 
první. StB vymýšlela názvy skupin, do kterých 
přiřazovala jednotlivé členy Orla. V září a říjnu 
1948 byli zatčeni členové skupiny Orlů z Vi-
zovic. 7 Orlů včetně důstojného otce P. Anto-
nína Huvara bylo odsouzeno celkem na 39,5 
let. Ve Zlínském procesu se členy ČSL bylo 
odsouzeno celkem 34 souzených. Náčelník 
Orla Zlín Tomáš Holčík starší na 5 let, Štěpán 
Daněk starosta Orla Zlín obdržel trest 1 rok 
ztráty svobod a rok strávil v Jáchymovských 
uranových dolech. Rovněž JUDr. Jan Haluza, 
několikanásobný přeborník republiky v běhu 
a trenér Emila Zátopka, byl odsouzen k šesti 
letům těžkého žaláře a ty prožil v Jáchymov-
ských uranových dolech. Pro informaci uvedu 
několik dalších skupin, ve kterých byli sou-
zeni členové Orla. Josef Zbořil – Šrámkova 
župa, Leopold Vojanec – Metodějova župa, 
Heřman Jakeš – Sušilova župa., Josef Nesrs-
ta – Urbanova župa, Drahomíra Vyskočilová 
– Kadlčákova župa, František Štafl – Bryny-
chova župa, Jiří Florián – Kosmákova župa, 
František Matýsek Křižkovského župa, kněz 
Josef Smejkal – Bystré. Skupina Vincent Vlach 
a spol., skupina Josef Jurák a spol., skupi-
na Blaník – František Oravec, Bohumil Zhof, 
Petr Haferník, P. Stanislav Straňák, skupina 
Vietor – Krempl, Kašpárek, Hlaváč, Prát, sku-
pina Jandásek, Svačina, skupina P.Josef Poul, 
skupina Vojtěcha Jandečk, skupina Krček 
Alois, skupina Modré Květy – Václav Hanzel-
ka, František Geryk , Jan Holub, podskupina 
Veřovice bratří Kellerovi, Tománkovi, Matůš, 
podskupina Pražská – bratři Pilíkové – kně-
ží, skupina Suchánek a spol. Praha. Poslední 
proces s Orly byl v r. 1955 v Praze s názvem 
skupiny Hladký Jan a Václav a týkal se orel-
ské župy Pospíšilovy v Praze. Současně s Orly 
probíhaly v ČSR procesy s kněžími. Všichni 
jistě známe inscenovaný případ „Čihošťského 
zázraku“, jen aby mohl být P. Toufar umlčen, 
uvězněn a usmrcen, ale také, aby se mezi 
lidmi šířil strach a nejistota. Mladý kněz, člen 
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Orla P. Jan Bula byl také nevinný a přes to 
v souvislosti s inscenovanými vraždami v Ba-
bicích na Jihlavsku byl odsouzen k trestu smr-
ti provazem a ve věku 32 let byl popraven. 
Kolik kněží, kteří byli duchovními rádci Orla 
– bylo nespravedlivě odsouzeno. 
Poctiví a pracovití občané, členové ČSL byli 
také StB zařazováni do skupin dle oblastí 
v ČSR, souzeni a neprávem odsouzeni. Jed-
nou z prvních obětí ČSL po únoru 1948 se 
stal Ing. Rostislav Sochorec, poslanec za ČSL, 
obhájce práv českých zemědělců, publicista, 
který byl neprávem uvězněn a vyšetřovací 
vazbu nepřežil a zemřel na následky vyšet-
řování již v květnu 1948. A vyšetřovatelé 
zůstali bez trestu. Mnozí významní členové 
Orla byli souzeni i v politických procesech 
s funkcionáři ČSL. Ve skupině ing. Aloise 
Janáčka , poslance NS a starosty ČS Orla 
v Jihlavě, byl také odsouzen lidovecký po-
slanec NS a přednosta ONV ve Vyškově Be-
dřich Kostelka, který byl v třicátých letech 
náčelník ČS Orla se svým synem Miroslavem. 
Oběma soud vyměřil trest odnětí svobody na 
25 roků. Jeho rodina se musela z Vyškova 
vystěhovat. Další tři jeho synové byli zařazeni 
do PTP. V roce 1955 byla následně zatčena 
a odsouzena k 12 rokům vězení. Majetek 
celé rodiny byl zkonfiskován. 
Toto je jen malý výčet neoprávněných soud-
ních procesů. Vy starší jste tuto dobu prožili 
a mnozí jste také trpěli. Vy mladší, kteří jste 
se narodili po II. světové válce a tuto dobu 
nepamatujete ….. dovedete si to vůbec 
představit? Co se to dělo v naší společnosti? 
Když odborníci, vzdělaní lidé, morálně bez-
úhonní spoluobčané jen proto, že měli jiný 
politický názor než byla stranická linie byli 
umlčováni ztrátou svobody, tím že byli zavře-
ni do komunistických žalářů nebo odsouzeni 
neprávem k trestu smrti. A to dělali Češi Če-
chům na rozdíl od vlády III. říše za II. světové 
války, kde Němci likvidovali jiné národnosti. 
Toto bezpráví se dělo ve vyspělé společnosti 
a ve svém důsledku to bylo daleko horší než 
čarodějnické procesy ve středověku. Vždyť 
v politických procesech po únoru 1948 bylo 
v ČSR soudně zbaveno svobody, majetku, 
čestných práv občanských, vystěhováno 
z majetku více než 400 tisíc našich spoluob-
čanů a můžeme říci, že většinou šlo o vyni-
kající, vysoce vzdělané, morálně bezúhonné 

občany ČSR, kteří byli schopni dobře vést 
naši zemi. A všichni příslušníci jejich rodin 
byli režimem šikanováni. 
Skutečností je, že v letech 1968 a 1969 
byli všichni takto nespravedlivě odsouze-
ní rehabilitováni a jejich původní rozsudky 
byly zrušeny. Po vstupu sovětských vojsk na 
naše území v době tzv. normalizace došlo 
v některých případech ke zrušení rehabilitací 
a rozsudky z roku 1948 a 1949 byly opět 
potvrzeny ( co na to lidská práva a nezávis-
lost soudů?). Ke skutečné rehabilitaci od-
souzených došlo až po roce 1989, kdy velká 
část „odsouzených“ již nežila. Spáchané 
nezměrné křivdy zůstaly bez potrestání os-
novatelů i přímých viníků.
Sestry a bratři, nezapomeňme!
Nezapomeňme na oběti našich sester a bra-
tří. Nezapomeňme na příkoří, které se dělo 
nejen jim, ale také jejich rodinám a blízkým. 
Nezapomeňme také na ty, kteří tato a dal-
ší neštěstí v naší republice vytvářeli v rámci 
boje o moc, v rámci třídního boje. Neza-
pomeňme na ty, kteří nemají v programu 
své činnosti spolupráci, ale třídní boj. Učili 
nás a naše spoluobčany porušovat morální 
zásady. Učili naše spoluobčany za „nějaké 
výhody“ donášet, udávat, spolupracovat 
s StB. Práce pro veřejnost byla důležitější než 
výchova dětí v rodinách a práce pro rodinu. 
Poúnorové vedení tvrdě potlačovalo učení 
církve a křesťanství. Nezapomeňme na ty, 
kteří v naší zemi rozbili vyspělou s dobře fun-
gující ekonomiku Československé republiky. 
Vždyť v té době jsme byli pátou nejvyspělejší 
zemí Evropy. Nezapomeňte na ty, kteří rozbili 
dobré vztahy mezi občany. V době po únoru 
1948 pravda přestala být pravdou a právo 
přestalo být právem. 

Až se jednou budete rozhodovat jak dál 
ve Vaší obci, ve Vašem kraji či v naší vlasti, 
vzpomeňte si, kdo, a co u nás zavinil. A ne-
zapomeňte říci svým dětem nebo i vnukům, 
jakým směrem mají vykročit, aby se v naší 
zemi žilo lépe. Televize, internet ani ulice to 
za nás neudělá.
Přeji Vám, aby se Vám Vaše orelská práce 
dařila, abyste měli dostatek inspirací pro čin-
nost, dostatek sil a pevnou vůli svůj program 
zdárně dokončit. Naši dobrovolní cvičitelé, 
trenéři, vedoucí mají za úkol výchovně pů-
sobit zvláště na orelskou mládež. Musíme 
si uvědomit, že vychovaná mládež je nadějí 
naší společnosti. 
Čest našim orelským hrdinům, kteří bojovali 
proti nespravedlnosti za právo a za pravdu 
pro nás všechny.
Zdař Bůh!“   Ing. ANTONÍN ZELINA

Cyklovýlet do Kuksu
V rámci kalendáře župních akcí Brynychovy 
župy uspořádala jednota Orel Šonov v so-
botu 8. 6. 2019 cyklistický výlet, otevřený 
jak pro členy jednot Orla, tak i pro nečleny. 
Hlavním organizátorem, bratrem Ungrádem, 
byla navržena trasa vhodná i pro méně zdat-
né cyklisty v celkové délce asi 60 kilometrů 
ze Šonova přes Ratibořice, Chvalkovice, Vl-
čkovice do Kuksu a zpět přes Brod, Heřma-
nice, Jaroměř, Josefov a Lhotu u Nahořan 
do Šonova. V Kuksu byl naplánovaný krátký 
odpočinek – posezení s malým občerstvením 
pro účastníky. 
Šlo již o několikátý ročník pravidelného orel-
ského cyklovýletu, jenž s takřka železnou 
pravidelností provází naschvály v podobě 
deštivého počasí. Zatímco předloni účastníci 
celý den úspěšně objížděli dešťové přeháňky 
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v okolí přehrady Rozkoš a Jaroměře, vloni je 
průtrž mračen jen tak tak dohnala na nádra-
ží v Hronově. Letos ale takové štěstí neměli, 
což věstila olověná obloha už od rána.
Po několika slunečných dnech totiž nebyla 
na sobotní termín příliš příznivá předpověď 
počasí a bohužel měla vliv i na počet účast-
níků. Ještě za relativně příznivého počasí 
vyjelo ze Šonova 15 nejodvážnějších účast-
níků, včetně 3 dětí, ale po několika kilome-
trech se deštivá předpověď naplnila. V místní 
části Kleny to vypadalo na přeháňku, ale už 
nájezd do Dubenského lesa všechny dů-
kladně zmáčel. Účastníci tedy alespoň pro-
jeli Dubenským lesem ke zrestaurovanému 
památníku Spícího lva, věnovanému obětem 
Prusko-Rakouské války roku 1866 a do Rati-
bořic, odkud se promočeni po krátké poradě 
rozhodli trasu zkrátit a přes Zlíč a Kleny se 
navrátit zpět do Šonova. Po očistě a usuše-
ní v teple domova nakonec jako naschvál 
přišlo slunečné odpoledne, kdy se nakonec 
alespoň hrstka účastníků sešla ke společné-
mu grilování, aby tak symbolicky zakončila 
letošní „nejuplakanější“ ročník orelského 
cyklovýletu. 
Letos nám počasí nepřálo, snad proto, že 
bylo Medarda. Nezbývá než doufat, že to 
vyjde příští rok.  JOSEF KULEK

Přednáška o historii Orla 
v Ústí nad Orlicí
V neděli 9. června proběhla v Malé scéně 
přednáška o historii Orla a Malé scény. Tato 
přednáška byla také zařazena jako dopro-

vodný program do akcí u příležitosti Město 
v pohybu. Historii Malé scény si připravili i s 
fotografiemi a videi členové naší jednoty. Po-
vyprávět o Orlu nám přijel pamětník z Brna 
br. Božetěch Kostelka, který i přes svůj po-
kročilý věk je stále aktivním Orlem a věnuje 
se archivu v Brně. V tomto roce si připomí-
ná Orelská organizace 110. let od založení. 
Přednášky se zúčastnili i členové ostatních 
Orelských jednot z okolí a veřejnost z měs-
ta. Díky panu Kostelkovi jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého z historie Orla a obnovy 
po roce 1989.

JIŘÍ KADA, starosta jednoty

Aktivity Orlíků
Orlíci z Drnovic se již po několikáté zúčast-
nili soutěže Voda štětcem a básní na téma 
Neplýtvej vodou. Z celkového počtu 939 
přihlášených děl bylo oceněno 115 děl a z 

tohoto počtu získali Orlíci 6 cen v kategorii 
prostorová tvorba. Z vítězství se tak mohla 
radovat – Lucie Trnková, Kateřina Vorlíčková 
a Sofie Růžičková, které získaly cenu redakč-
ní rady v 1. kategorii, dále získala 3. místo 
Leona Jakubcová (ve 2. kategorii), Kristýna 
Páralová obdržela 2. místo a Veronika Vorlíč-
ková cenu redakční rady (obě ve 3. katego-
rii). Děvčatům patří velká gratulace. 
Před prázdninami jsme se věnovali přede-
vším přípravě na letní tábor pro handicapo-
vané děti. Jedná se o tábor, který se koná 
pod hlavičkou křesťanského sdružení Archa 
community Brno. Dospěláci z jednoty Orel 
Drnovice tento tábor zajišťují organizačně, 
takže se do přípravy zapojili všichni Orlíci. 
Malovali například dřevěné terče, překážky 
pro koně, chystaly podklady pro rukodělné 
tvoření, pomůcky pro soutěže a hry. Bylo 
toho opravdu hodně. Pro některé Orlíky 
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(tedy Orlice) začaly prázdniny právě účastí 
na tomto letním táboru pro handicapované 
děti. Jedná se o další společnou akci Orla 
a sdružení Archa community. První společná 
akce se konala v říjnu loňského roku, kdy 
patnáct Orlíků strávilo společný víkendový 
pobyt s handicapovanými dětmi na Zámeč-
ku v Hodoníně u Kunštátu. Akce měla velký 
úspěch. Nadšení ze společných chvil byli jak 
Orlíci, tak handicapované děti. Protože Or-
líci o svých nových kamarádech velmi často 
hovořili, rozhodla jsem se, že vezmu několik 
Orlíků i na letní tábor, na který s Archou jez-
dím již pět let. Na Vyhlídku do Blanska-Češ-
kovic i 5 dětí z Orla. Na „Aršácký tábor“ se 
sjelo 45 účastníků. Program tábora se nesl 
v duchu olympijských her. Společný týden 
na Vyhlídce byl naprosto úžasný. Za těch pár 
dnů zde vznikla spousta nových přátelství. 
Stále bylo slyšet štěbetání a radostný smích, 
stále bylo o čem si povídat. Zahnat holky 
večer do postele bylo téměř nemožné, stále 
se vyptávaly na své nové kamarády. Holky 
byly vážně super. Zvládly pomoct nejen dě-
tem s mentálním postižením, ale i dětem na 
vozíčku. Při všech hrách a soutěžích jim byly 
velkou oporou. V ničem nebyl problém. Při 
odjezdu z tábora brečeli i dospěláci a všich-
ni stále opakovali, ať už je zase další tábor. 
Já jsem si z tábora odvezla nejen spoustu 
nádherných zážitků a radosti ze společného 
pobytu, ale také plnou složku přihlášek na 
víkendovku, která bude opět v říjnu na Zá-
mečku v Hodoníně u Kunštátu.
Prázdniny utekly jako voda a Orlíci mají 
před sebou spoustu práce. Jednak se bude-
me chystat na Drnovické jablkobraní, které 
proběhne 12. října 2019, ale budeme také 
tvořit do soutěží. Ve dnech 18.–20. října 
2019 náš čeká víkendovka, takže i přípra-
va této akce nám zabere spoustu času. Děti 
z Archy už se moc těší a Orlíci samozřejmě 
taky. Takové akce prostě stojí za to! Po ví-
kendovce se začneme intenzivně věnovat 
přípravě adventních akcí. Práce s dětmi je 
radost, práce s dětmi je požehnání. A být 
a pracovat s Orlíky, tvořit s nimi, trávit s nimi 
volný čas – to je prostě super! Skvělé chvíle 
se skvělými lidmi Vám přeje 

IVANA FRÝBORTOVÁ
 Orel jednota Drnovice

Orel v Semilech
V sobotu 22. 6. 2019 uspořádala orel-
ská jednota v Semilech tradiční atletické 
závody na hřišti gymnázia. V úvodu pro-
běhlo zahájení, povinný nástup, orelská 
modlitba a podání nezbytných informa-
cí. Na rozhýbání se všichni ti, kteří měli 
běžet trať 60 m dlouhou, postavili na 
startovní čáru a nejprve vyběhla skupina 
děvčat a pak chlapci. Následoval u dětí 
hod kriketovým míčkem a pro dospělé vrh 
koulí. Pak se opět běželo na trati 200 m  
a 400 m. Následoval skok daleký. Ti nejmen-
ší skákali z místa a ostatní tradiční formou 
s rozběhem. Na závěr vytrvalostní běh na  
1500 metrů a pak již po pauze na napsá-
ní diplomů proběhlo vyhlašování výsledků. 
Všichni, kteří obsadili první místo dostali 
pohár a na 2. a 3. místě dostali děti drob-
nou odměnu. Jinak byl pro každého alespoň 
diplom. Akce se vydařila a především bylo 
krásné, že letos soutěžily opravdu celé ro-
diny a tak fandily děti rodičům a rodiče dě-
tem. Byla to tedy akce, která podpořila pro-
žívání společných zážitků, což je pro rodiny 
důležité a navíc šli rodiče dětem příkladem 
a ukázali jim, že pohyb je důležitý.
Děkujeme tedy tímto všem rodičům i pra-
rodičům, kteří nejen sobě, ale hlavně dě-
tem věnovali svůj čas a připravili jim pěkné 
zážitky.

 BOHDANA TICHÁ, Orel jednota Semily

Atleti po stopách 
Hobitů, aneb  
5. příměstské 
soustředění Orlíku
Bylo pondělí 1. července 2019 a začaly letní 
prázdniny. Pro 39 malých sportovců z Orlíku 
Vyškov začal 5. ročník týdenního příměst-
ského tábora, plného nových zážitků. Každý 
den jeekal dvoufázový trénink v podobě her 
a soutěží.
1.den - Nečekaná cesta. Soustředění zača-
lo přivítáním Orlíků, kteří se hned rozutekli 
hledat po areálu lístečky s názvem družstva. 
Za chvíli nastoupili 4 družstva: Elfové, Trpas-
líci, Enti a Hobiti. Jejich prvním úkolem byla 
výroba putovní špejle a hlasitých pokřiků, 
které měly podpořit jejich snahu až do kon-
ce putování této nečekané cesty. Stihli jsme 
první trénink, kde si všichni dali záležet na 
rozcvičení a pak intervalovým během získá-
vali body pro své družstvo. Odpoledne je če-
kal druhý, skákací trénink. Mezitím připravili 
„Menu pro Bombura“ „nakrmili Bomburu“ 
a utekli Zlobrům. Byla to hra, ale i skuteč-
nost. Zlobr by se mohla nazvat bouřka, která 
se prohnala nad Vyškovem, ale my jsme jí 
utekli.
2.den – Nepřátelé, kam se podíváš. Hned 
ráno, kam jsme se podívali, tam jsme vidě-
li následky Zlobra (bouřky) a tak bylo naše 
putování těžké. Nejdřív jsme museli zvítězit 
v tréninku nad Smrťákem, pak vybojovat prs-
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teny, abychom byli neviditelní. Přes tajuplné 
hádanky jsme se posunuli na trénink hodů 
a vrhů až k rekordům, které padaly jako šišky 
v lese. Z nepřátel se stali přátelé a nás ovanul 
dobrý pocit. Elfové mohli s radostí zakřičet: 
„My Elfové z lesa, jsme největší esa, ničeho 
se nebojíme a všechny vás porazíme!“ 
3.den - Společné trable. Ve středu přišel na 
všechny útlum. Nepřátelé dali zabrat a tak 
jsme se schovávali, kam se dalo. Ale Bilbo 
nás našel a dovedl k opičí dráze. Ta nás 
začala bavit. Čím byla náročnější, tím byla 
zábavnější. Po zaslouženém obědě a malé 
pauzičce jsme utekli před pavouky i z Elfího 
vězení. Pak jsme navlékli plavky, a že plavat 
všichni umí, to dokazovali při soutěžních 
hrách na vodě i pod vodou ve Vyškovském 
aquaparku. Ve vodě se musí makat hlavně 
rukama. Trpaslíci si mohli směle zanotovat 
svůj pokřik: „My jsme super trpaslíci, máme 
v ruce rukavici, v jedné ruce trochu bláta, a v 
té druhé hodně zlata,…..“ Nakonec si všich-
ni z umytých rukou místo zlata vychutnávali 
chutnou zmrzku. 
4.den - Šmaková dračí pouť a bitva pěti 
armád. Čtvrtek začal hrou a sdělením, že 
úkolem č. 1 je probudit draka. Šli jsme po 
jeho stopách a došli jsme k tmavé díře (Ku-
želkárna). Drak ještě spal. Zkoušeli jsme ho 
probudit shozením všech kuželek. Jenom 
písničkou, kterou zahráli nejlepšímu střelci, 
se podařilo draka probudit. Nastal boj o to, 
kdo porazí/zastřelí draka. A kdo ho zastřelil 
první? Hobiti! Taky měli v pokřiku: „Hobiti 
jsou sice malí, atletika nás však baví. Společ-
ně to vyhrajeme, hlavně si to užijeme“. Když 
je tak baví atletika, atletikou pokračovali. Na 
odpoledne si vymysleli Bitvu pěti armád. Ar-
mády, to byli atletické disciplíny: 60m, 60m 
př + podlézání, skok do dálky + žabák, výš-
ka, hod kriketovým míčkem pravou i levou 
rukou. Do závodu dali všechno = rychlost, 
mrštnost, odvahu, sílu a přesnost. Zato všem 
patřila velká pochvala i sladká odměna od 
šikovné fanynky Kačenky.
5.den - Návrat do Kraje. V pátek začalo slu-
níčko schovávat svojí sílu za mraky, proto 
přišlo vhod putovat po stopách Hobitů dál. 
Stopy vedly kolem domečku naší kamarádky 
Danušky, ta na nás s úsměvem zamávala. 
Dál kolem velké rozhledny Chocholíku, přes 

les až k rybníku, který někdo pojmenoval 
Dunaj. Ne, ne, byl to náš nedaleký Pístovic-
ký rybník. Škoda, že sluníčko dál schovávalo 
svojí sílu, jinak bysme do něho šup – žbluňk, 
skočili. Po čtyřhodinové túře jsme byli v cíli 
a posilněni nabaleným chutným obědem 
a přislazeni mňamkovými palačinkami od-
počívali. 
Všichni jsme se vrátili utahaní, leč šťastní, že 
jsme pěší výlet přežili ve zdraví. Enti si mohli 
zanotovat: „My jsme Enti šikovní, zábavní 
a sportovní. Společně to dokážeme, zabe-
rem a vyhrajeme“. Sčítání bodů. Dokázali, 
vyhráli! Rozdání zlaťáků, podle zásluh a ná-
sledovala burza, kde ty zlaťáky měli utratit. 
Utrácelo se jedna radost!
Nástup! Atleti po stopách Hobitů – tak za-
čalo naše soustředění. Návrat do Kraje – tak 
skončilo. Možná se nám bude stýskat, ale 
to je dobře. Bylo skvěle, bylo dobře!!!! A to 
všechno vymyslela jedinečná Janička. A po-
máhala jí Zuzanka a Vítek. A další, další,…. 
byli jste skvělí!(děti, trenéři i rodiče).

 ANIČKA MÁLKOVÁ

Orlové na pouti 
u svatého Vavřinečka 
na Chodsku 
80. výročí památného kázání 
Msgre. Bohumila Staška

Každoročně se orlové účastní chodské pou-
ti u sv. Vavřinečka v Domažlicích. Letos se 
ve dnech 10. a 11. srpna zástupci Orelské 
jednoty Domažlice a spřátelených jednot 

župy Svatováclavské dostavili na pouť ve 
stejnokrojích a s prapory. Letos jsme přivítali 
generální sekretářku Orla, ses. Marii Jureč-
kovou s rodinou. Ke svatému Vavřinečkovi 
připutovalo 160 orelských cyklistů, kteří 
poté pokračovali na Kladruby, poutní místo 
Skoky a Litoměřice. 
Historicky je pouť spojena se jménem vy-
šehradského kanovníka a vlasteneckého 
politika Msgre. Bohumila Staška, který u sv. 
Vavřinečka 13. srpna 1939 – tedy na začát-
ku německé okupace – pronesl kázání, ve 
kterém vyzval Čechy k pevné víře v Boha 
a v národ a povzbudil je k odporu proti naci-
smu. Hlavní celebrant letošní pouti, pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka, a kazatel 
plzeňský biskup Tomáš Holub u příležitosti 
80. výročí od památného kázání vyzdvihli 
osobnost Msgre. B. Staška a jeho hrdinský 
čin. Své arcipastýře vyslechlo na dva tisíce 
poutníků. Orlové s prapory se zúčastni-
li procesí a drželi stráž během mše sv. po 
oba poutní dny. V sobotu jsme uvítali otce 
kardinála D. Duku jako hlavního celebranta. 
Následující den sloužil u sv. Vavřinečka mši 
sv. Msgre. Emil Soukup, zasloužilý kněz Pl-
zeňska a Chodska a župní duchovní rádce 
Orelské župy Kozinovy. Česká televize vysíla-
la sobotní pouť v přímém přenosu. Památné 
chodské prapory ke cti sv. Vavřince a Msgre. 
B. Staška rozvinuli krojovaní praporečníci se 
stráží s čakany, spolu s nimi se řadili pra-
porečníci hasičů, myslivců, zástupců baráč-
nické obce a Českého svazu bojovníků za 
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svobodu. Pouti se zúčastnili také předseda 
lidové strany M. Výborný a předseda jejího 
poslaneckého klubu J. Bartošek. Mezi sou-
časnou lidovou stranou a Msgre. B. Staškem 
existuje důležitá historická vazba, neboť B. 
Stašek byl během první republiky předsedou 
zemské organizace Československé strany li-
dové v Čechách. 
Kolem Msgre. B. Staška se u kostelíka na 
Veselé hoře nad Domažlicemi v srpnu 1939 
shromáždilo na 120 tisíc Čechů. Pouť se 
stala nejvýznamnější českou manifestací 
proti okupantům během války. Msgre. B. 
Stašek byl zanedlouho po pouti zatčen 
gestapem a odvezen do koncentračního 
tábora. Nacisté rozhodli, že se B. Stašek 
jako říši nepřátelská osoba nesmí z tábora 
vrátit živý. Boží vůle byla však silnější než 
úklady nepřátel. B. Stašek všechna utrpení 
přečkal a v květnu 1945 se vrátil do osvo-
bozeného Československa. Shledal se s ro-
dinou, přáteli, spolubratry kněžími. Jeho 
kroky vedly záhy k chodskému sv. Vavři-
nečkovi a k českému lidu, který jej s láskou 
a úctou přivítal jako národního mučedníka. 
Msgre. B. Stašek byl průkopníkem českého 
katolického politického hnutí a významným 
budovatelem katolického tisku. Svou politi-
ku opíral důsledně o sociální nauku katolic-
ké církve. Spolupracoval s Československým 
Orlem. V Hořovicích, Berouně a na mnoha 
dalších místech sloužil pro orly mše svaté 
během župních a okrskových sletů. Také 
v srpnu osudového roku 1939 se mnozí or-
lové shromáždili kolem svatovavřineckého 
kazatele na Veselé hoře nad Domažlice-
mi. Z venkovní kazatelny Msgre. B. Stašek 
ozřejmil důvod, proč katolík koná pouť: „Do 
našich chrámů chodíme a na naše pouti 
putujeme, abychom nejen ctili a chválili 
Pána Boha a utvrzovali se ve své víře, ale 
abychom také vzpomínali na svůj národ 
a utvrzovali se ve vlastenectví.“ Připomněl 
poutníkům nedílnou lásku k Bohu a národu: 
„Víra křesťanská a vlastenectví jsou rodný-
mi sestrami, jejichž společným otcem je sám 
Syn Boží!“ Ve sklíčené době nechal mluvit 
samotnou českou vlast: „Země česká mluví 
k nám slovy: jak nemám býti smutná, teskli-
vá a starostlivá, když jsem zkusila již tolik, 
kolik nezkusila žádná matka jiného národa. 

Kolikráte jsem se podobala Bolestné Matce, 
chovající na svém klíně zuboženého syna – 
národ. A z čeho byla tato bolest a všechno 
to mé trápení? Pro výstrahu Vám to povím, 
moje drahé děti! Měla jsem syny a dcery, 
kteří často pohrdli svou prostou matičkou, 
jejími obyčeji, mravy, zbožností, krojem 
i písní. Šli za cizími vzory, cizími příklady 
a cizími lidmi. Nechtěli být čeští, ale evro-
panští a světoví! Otevřeli často své srdce 
pýše, nesvornosti, velikášství a bezbožnos-
ti, a tak připravili své dnešní konce!“ Přes 
oprávněnou obavu z budoucnosti Bohumil 
Stašek přítomné povzbuzoval k víře a živo-
tu: „Svírá nás úzkost, aby se v tomto svě-
tovém zemětřesení nerozpadl náš domov, 
naše drahá země, naše otčina. V takových 
dobách musíme především pevně věřit. Vě-
řit v sebe, věřit v národ, věřit v život, v bu-
doucnost a především v Pána Boha, který, 
když tisíc let náš národ v nejhroznějších do-
bách udržel, zachoval a jemu žehnal, jistě 
jej vyvede i z dnešních hrozných nebezpečí 
a převede jej na cesty, po nichž bude kráčet 
ke své lepší a šťastnější budoucnosti. Proto 
pryč s defétismem, pryč se sebevražednými 
myšlenkami o malosti, slabosti a marnosti 
naší národní práce!“ 
S úctou k odkazu vlasteneckého kněze 
a politika Bohumila Staška se orlové spolu 
s biskupy, kněžími a dalšími poutníky po 
bohoslužbách shromáždili před kostelem 
u pamětní desky, kterou západočeští lidovci 
věnovali právě Msgre. B. Staškovi. Osmdesát 
let od památné svatovavřinecké pouti stanul 
český katolický lid věrně se svými biskupy na 

místě památného Staškova kázání! Ať nás 
Bohumil Stašek ve všech našich zkouškách 
inspiruje svou rytířskou rozhodností a sta-
tečností! 
Zdař Bůh!

 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
místostarosta Orla ČR 

 ses. MARIE MAŇASOVÁ,  
starostka jednoty Domažlice 

Památník Tomáši 
kardinálovi Špidlíkovi 
byl slavnostně odhalen
Odhalení památníku se uskutečnilo 17. srp-
na 2019 na ul. Bělské v Boskovicích, neda-
leko jeho rodného domu. Záměr iniciovala 
již v roce 2016 senátorka Jaromíra Vítková 
a postupně získala finanční prostředky na 
realizaci. Slavnostního odhalení samotného 
památníku se ujal starosta Orla Ing. Stani-
slav Juránek a starosta Orla jednoty Bosko-
vice Ing. Jaroslav Vítek. Památník společně 
požehnali Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, 
Dr. a děkan Mgr. Miroslav Šudoma. Sená-
torka ve svém proslovu zmínila důležité 
události v životě kardinála Špidlíka, které 
obohatila zážitky a pocity z jeho oficiální 
návštěvy v Boskovicích v roce 2004. Autor-
ka památníku MgA. Magdaléna Roztočilová 
přiblížila jak památník vznikl, co znamenají 
symboly a jak vše souvisí s osobností kar-
dinála.
Návštěvníci akce mohli obdivovat dílo, kte-
ré je pro kardinála v Boskovicích důstojnou 
připomínkou.   JAROMÍRA VÍTKOVÁ
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Orlové na Orlici 
Ve středu 17. 7. se brzo ráno sešlo 15 doma-
nínských vodáků na zastávce v Moravském 
Písku a společně se vydalo na dlouhou ces-
tu vlakem až do Týniště nad Orlicí, kde měli 
společně projít 2. vodáckým výcvikem. Když 
vlak dorazil do naší cílové stanice, už tam 
čekal trenér Rosťa, který vezl výbavu autem. 
Dovedl nás do kempu a my stihli ještě před 
zahájením kurzu postavit stany. Jelikož velká 
většina z nás měla zkušenosti s řízením raftu 
na řece Otavě, troufli jsme si letos na dvou-
místné Pálavy a 1 čtyřmístný raft Colorado.
 Naše první setkání s vodou se mělo odehrát 
v Čermné nad Orlicí, kam jsme se dopra-
vili vlakem. Na začátek proběhla povinná 
instruktáž a rozdělení lodí. Pak už bylo na 
každém, aby si našel pádlo a vestu ve své 
velikosti. Vše proběhlo bez problémů a po 
spuštění lodí na vodu jsme se horlivě vrhli 
do pádlování. Jenže nám hned po nasednu-
tí spadl hřebínek, protože uřídit Pálavu bylo 
úplně něco jiného než pádlovat na raftu. 
Naštěstí jsme na to asi po půlhodince přišli, 
ale přezdívky, které jsme si za tu chvíli vy-
sloužili, nás provázely celým výcvikem. Názvy 
posádek zněly: Lucka a Terka- Ladná oto-
čka (kroužily po řece v ladných otočkách), 
taťka, Laura a Lucka Ch. – Mach Tři (třikrát 
máchnu a jsem v kempu), já a Julča- Křová-
ci (neboť jsme se neustále schovávaly pod 
keři), teta Věrka a Adam -Velká větev (Adam 
se bál velké větvě, a tak před ní radši dob-
rovolně vystoupil za jízdy), mamka a Míša- 
Černá perla (měli za kapitána naše černé 
štěňátko Baka), Rosťa, Lucka K., Ondra, 
Týna a Klárka- PandinBand (když posádka 
nezvládla raft, tak skončili v křoví a odnesl 
to trenér s plnou pusou listí). Přesto všechno 
se nám podařilo dostat ve zdraví do kepmu 
a po dobré večeři nám zbylo ještě dost sil na 
turnaj v badmintonu.
Po ranním mokrém probuzení (jelikož bylo 
hodně rosy) jsme se zahřáli teplým čajem 
a houskami s máslem, marmeládou nebo 
paštikou a připravili se na cestu, která za-
čínala v kempu a končila v Krňovicích. Ten-
tokrát jsme sjížděli Orlici spojenou a bylo 
to mnohem zajímavější, protože voda lépe 
tekla a my se tolik nenadřeli jako včera při 
průjezdu úzkým a zarostlým náhonem Tiché 

Orlice. V Krňovicích jsme navštívili místní 
skanzen, kde jsme si mohli prohlédnout le-
gendární stroje, vyzkoušet žentour a obdivo-
vat práci vodního mlýna. A jelikož jsme byli 
unavení, posilnili jsme se pozdním obědem 
v malé hospůdce a vydali se na vlak do Tře-
bechovic, přičemž byla velkým zážitkem pro-
tipovodňová lávka vedoucí podél silnice asi 
1 metr nad zemí. Po absolvování povinného 
sprchování jsme se odebrali do stanů a těšili 
se na další den.
Ráno nás opět čekala snídaně a poté cesta 
vlakem do Kostelce nad Orlicí, odkud jsme 
měli sjíždět Divokou Orlici. Ta tekla pěk-
ně rychle, jen místy chybělo trochu vody, 
a proto musela občas opustit loď nejenom 
posádka raftu ale i Pálav. Tuto trasu jsme si 
velice užili a po návratu do kepmu si objed-
nali pizzu, která nám zpříjemnila pobyt ve 
stanu při malé bouřce. Po setmění se začaly 
šířit otázky ohledně stezky odvahy a Terka 
neváhala opět všechny podarovat svými sví-
tícími náramky, a tak trenérům nezbylo než ji 
opravdu uspořádat. Všichni jsme se hromad-
ně vydali prozkoumat cyklostezku vedoucí 
do vedlejší vesnice, a jelikož ještě nebylo 10 
hodin, tak nás bylo nejen vidět, jak svítíme, 
ale i pořádně slyšet. 
Byl před námi poslední den a s ním spojený 
úklid tábora. Ten jsme zvládli ještě do snída-
ně a po ní se vydali na vlak, který nás měl 
dovést do Třebechovic. Opět jsme prošli po 
lávce do nedalekých Krňovic, kde jsme ve 
čtvrtek řeku opustili. Tentokrát byla plavba 
krátká, i přes několik zastávek na vylití vody 
z lodi. Tomu bylo jednak proto, že většina 
posádek se namočila na rozbořeném jezu 

(zadák Velké větvě na něm opustil loď a já 
s Julčou se dokonce po nárazu do Ladné 
otočky vyklopila a ostatní, až na MachTři se 
zasekli) a také proto, že kajakářům ze stejné-
ho zájezdu se zdáli Křováci málo mokří a tak 
nás ještě několikrát vyklopili. To ale ostat-
ní nenechali jen tak a kajakáře taky pěkně 
vykoupali. Orlici jsme definitivně opustili  
v Blešně, odkud nás vlak odvezl domů rodi-
čům, abychom jim mohli povyprávět naše 
nevšední zážitky. 
Jízda na vodě s dobrou partou je opravdu 
nezapomenutelným zážitkem, ať už voda 
teče nebo ne a já doufám, že se zúčastním 
i 3. ročníku putování po řece s Orlem Do-
manín.

 MARKÉTA KOSÍKOVÁ, 
Orel jednota Domanín

Prázdniny za námi… 
nový školní rok  
před námi… 
Letní prázdniny již několik let v Dobříši tra-
dičně startujeme oblíbenými příměstskými 
tábory. Ne jinak tomu bylo i letos. Do dvou 
turnusů se přihlásilo téměř 60 dětí ve věku 
od 6 do 12 let a sportovalo se od rána do 
večera. Sport Camp I. byl zaměřen na téma 
VODA. Během čtyř dnů se kromě sporto-
vání děti podívaly do Muzea Dobříš, kde 
pro ně byl připraven speciální program, 
vyrazily k rybníku do Staré Hutě za rybá-
ři, užily si celodenní výlet ve Sportovně 
rekreačním areálu Nového Rybníka v Pří-
brami a na závěr přímo k nám přišli dob-
rovolní hasiči s ukázkou techniky a první  
pomoci u vody. 
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Sport Camp II. se nesl v duchu LESA. Děti se 
za celý týden ani na chvilku nezastavily a vy-
zkoušely si opět hned několik sportů. Mimo 
to jsme si ale společně poslechli přednášku 
od lesníka i myslivce, vyráběli jsme tematické 
obrázky i krmítka pro ptáčky, navštívili jsme 
záchrannou stanici pro zvířátka lesní školku. 
Srpen patřil závodnímu aerobiku a jejho 
sportovnímu soustředění. Tentokrát jsme 
neodjížděli, jako vždy mimo naše tělocvičny, 
ale zůstali jsme „doma“. Celkem 30 děvčat 
z týmu dětí, kadetek a juniorek makalo, 
aby po prázdninách opět získalo potřebnou 
fyzickou kondici přímo v Dobříši. Své první 
soustředění si pak užily i děvčata z našeho 
nejmladšího týmu Benjamínků. Nechybě-
ly dopolední tréninky, zajímavé přednášky, 
motivační hry, odpolední tréninky i speciální 
průprava. 
Pro letošní školní rok přinášíme pro děti i do-
spělé osvědčené lekce i úplné novinky. Při-
pravili jsme opět jednu z nejširších nabídek 
dětských sportovních kurzů v Dobříši. V roz-
vrhu máme kurz Batolátek, lekce z projektu 
Děti na startu, Mini a Step aerobiku, Baletu 
a moderního tance, Břišních tanců, Dětské 
jógy, Gymnastiky, Akrobatické gymnastiky, 
Hoopingu, Dětského a Step aerobiku, MTV 
Dance, Zumby, Fitness tréninku a otvíráme 
v letošním roce i novou závodní přípravku. 
 DENISA HAVLÍČKOVÁ

Šonovská 20
V sobotu 21. 9. 2019 se uskutečnil pochod 
„Šonovská 20“. Už 9. ročník pořádala orga-
nizace OREL jednota Šonov pod hlavičkou 
Brynychovy župy pro tři kategorie účastníků. 
Nejkratší trasa s největší účastí (69 dětí s do-
provodem) byla určená dětem, které na pě-
tikilometrovém okruhu v okolí Šonova plnily 
10 kvízových otázek a 10 sportovních a po-
znávacích úkolů. Pěším byla určena trasa 
o délce 20 km, která účastníky vedla podél 
vodní nádrže Rozkoš až k Náchodu a zpět 
do Šonova. Cyklisté absolvovali třicetikilo-
metrový okruh v okolí ratibořického údolí. 
Hlavní organizátor bratr Uždil vyznačil trasy 

v krásné přírodě s výhledy do okolí „výcho-
dočeského moře“, které byly navíc umoc-
něné nádherným počasím. Všichni účastníci 
pochodu byli na cestu vybavení drobným 
dopingem v podobě tatranky a džusíku. 
Po dosažení cíle pro ně byl ještě připravený 
špekáček k opečení na roztopeném ohniš-
ti. Snad i proto nikdo nezabloudil a do cíle 
došli všichni. Počasí přálo, 106 účastníků 
pochodu bylo spokojeno, tak nezbývá než 
doufat, že to vyjde i příští rok, kdy se půjde 
jubilejní 10. ročník „Šonovské 20“. Ten bude 
věnovaný vzpomínce 100. výročí od naro-
zení bývalého orelského duchovního rádce, 
arcibiskupa Karla Otčenáška.  JOSEF KULEK
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Futsalisté z Orla se mohou 
přihlásit na mackova@orel.cz  

Více informací bude postup-
ně zveřejňováno na www.
orel.cz

OREL 
a Česká biskupská konference
Vás srdečně zvou 

na XIV. ročník

MISTROVSTVÍ EVROPY
ve futsalu kněží
17.–21. února 2020
turnaj se odehraje ve sportovní hale v Říčanech u Prahy,  
finále v hale Arena Sparta v Praze

Přijďte podpořit český tým!
Před finálovým zápasem proběhne exhibiční zápas výběru Orla  
proti českému týmu. 

Futsalisté z Orla  
se mohou přihlásit na  
mackova@orel.cz  

Více informací  
bude postupně  
zveřejňováno na

www.orel.czwww.orel.cz



Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2019

•  zprávy z valné hromady  
FICEP v Holandsku

•  výsledky z ústředních  
sportovních akci 

•  setkání seniorů a jubilantů
•  z historie Orla v Holešově

… a další zajímavé čtení  
z činnosti v župách  
a jednotách
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