
n  POSLEDNÍ  
ZÁVODY OBL 

n  SLAVNOSTI  
V JEDNOTÁCH

Hle, díte se nám narodilo, Hle, díte se nám narodilo, 
syn je nám dán…syn je nám dán…



Svatováclavská réva 12–13

Když se mezi Orly zmíní Lubina, okamžitě se každému vybaví recitační soutěž. V so-
botu 13. října se uskutečnil již 27. ročník Svatováclavské révy. V něčem byl podobný 
těm předchozím, ale v něčem byl přece jen trochu jiný…
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Zprávy z ústředního sekretariátu   4–5

Kromě výpisů z přijatých usnesení Výkonného předsednictva a Ústřední rady vám 
přinášíme i krátkou informaci o fungování kanceláří v době stěhování. Nechceme 
vás fotografiemi nepořádku moc děsit, ale žádáme vás o pochopení při vyřizování 
běžné agendy.

Vánoční radost 
svatých
Vánoce přinášejí radost z Boha, který 
se stal jedním z nás. Vánoční radost 
připomíná, že všichni, kteří přijmou 
Ježíše jako Spasitele, mají moc stát se 
Božími dětmi, jsou pozváni ke svatosti 
a věčné radosti v nebi. To platí i pro 
členy Orla. 
Jak se stát svatým podle papeže Fran-
tiška?
Být chudým v srdci, prostým. Jednat 
s druhými s pokorou a s vlídností. 
Umět plakat i se radovat s druhými. 
Být milosrdný. Uchovávat si srdce čis-
té od všeho, co špiní lásku. Šířit kolem 
sebe pokoj. Žít podle evangelia, i když 
nám to působí problémy. 
Domluvte se se svými kamarády a po-
kuste se o to společně. Takovými může-
me být doma i při orelských setkáních. 
Když se nám to aspoň trochu podaří, 
bude doma i v orelských jednotách ješ-
tě krásněji, budeme mít stálé Vánoce. 
A kdybychom do takové snahy dovedli 
zapojit i ty, kteří k nám zatím nepatří, 
přispěli bychom k proměně společnos-
ti. To se od nás přece čeká, to je naše 
misie.

Ještě větší vánoční radost z Boha než 
z dárků a ochotu rozdávat vánoční ra-
dost všem přeje a k tomu žehná

+JAN GRAUBNER
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  26–35

Čím dál více stránek našeho časopisu zabírají zprávy z vašich jednot o pořádaných 
akcích. Celý letošní ročník a možná i mnoho předchozích čísel mělo 4 strany na-
víc. A to je dobře. Vždyť časopis je naší kronikou. Bude se v budoucnu číst i o vaší  
jednotě….?

Unavená křídla 
mých andělů
Každý máme svého anděla. S příchodem 
na tento svět získáváme strážného andě-
la, aby nám po celý život poskytoval lásky-
plnou podporu. Nikdy nejsme sami. A už 
vůbec ne ve chvílích nouze. Jsou neustále 
po našem boku, nepřestávají nám posílat 
posilující a uzdravující energii. Měla jsem 
těžký rok. Hodně těžký. Měla jsem pocit, 
že se na mě sype všechno současně a že 
už nemám sílu vše unést. Nepotřebovala 
jsem až tak moc peníze. Potřebovala jsem 
oči, ruce, nohy, srdce...
Andělé mi pomohli kdekoliv a kdykoliv. 
Pomohli mi ujasnit si své naděje a sny do 
budoucna, najít sílu, kuráž a zplnomocně-
ní k mým zápasům, vnitřní mír a vyrovna-
nost. Posílali mi paprsky světla a uzdra-
vující energii. Andělé mi poskytli lásku. 
Pomohli mi vidět krásu nejen ve svém nit-
ru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci.
A tak v době, kdy jsme prožili krásné ad-
ventní dny a očekáváme příchod Spasitele, 
kdy si na sklonku roku budeme přát štěstí 
a zdraví, možná dávat i novoroční předse-
vzetí, bych ráda vzkázala mým andělům. 
Vím, že jste! A vím, 
že jste se mnou měli 
hodně práce, věno-
vali mi spoustu času 
a sil. Děkuji. Jsem 
vám vděčná. Polep-
ším se. Zvedla jsem 
se, stojím pevně na 
svých nohou a jsem připravena vám po-
hladit vaše unavená a vysílená křídla. 
Moji andělé mají totiž jména: Markéta, 
Petr, Víťa, Hanka, Jitka, Jožka…

MILUŠE MACKOVÁ
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Ústřední ples    18–19

V roce 2019 slaví Orel 110 let od svého založení. Toto výročí si budeme  
připomínat různými akcemi. Ústřední ples je jednou z nich. Přijměte tedy  
pozvání do Veselí nad Moravou.

Orelská kola     22–23

Seriál „Orelských kol“ Memoriál Josefa Valčíka zná svoje vítěze. Zatím tři 
závody jsou zařazeny a hodnoceny v rámci memoriálu. Ve Valašských Klobou-
kách, v Drnovicích na Ploštině a v Kašavě. Mezi jednotlivci byla nejúspěšnější 
Petra Holznerová z Valašských Klobouk, která zvítězila ve své kategorii ve 
všech třech závodech.
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Sestry a bratři,
po dvaceti letech fungování ústředního 
sekretariátu v Brně na Pellicové ulici, v pro-
storách, které byly Orlu pronajaty, dochází 
k podstatné změně. K 31. 12. 2018 pro-
story vyklízíme. Nedošlo k další dohodě 
s pronajímatelem a vzhledem k navrženým 
podmínkám, které jsou pro činnost Orla 

neakceptovatelné, respektujeme vyprše-
ní doby nájmu k výše uvedenému datu. 
V současné době v objektu na ul. Kurské 
v Brně, který se stane novým sídlem Orla, 
probíhají stavební úpravy. Předpokládáme, 
že k 1. 4. 2019 by již ústředí Orla mohlo 
být v těchto nových prostorách. Do té doby 
bude ústřední sekretariát fungovat omeze-

ně na adrese Šaldova 18, Brno, v sídle župy 
Sedlákovy.
Stěhování není jednoduché, ale je bohužel 
nevyhnutelné. Budeme se snažit i v těchto 
podmínkách pracovat co nejlépe k vaší spo-
kojenosti. Přesto vám děkujeme za pocho-
pení a těšíme se na vás v nových, malých, 
ale našich prostorách.  M. MACKOVÁ

Příprava na stěhování

n  ÚR/7/130 ÚR schvaluje termín a místo konání sjezdu v neděli 
26. 5. 2019 v orlovně v Brně-Bosonohách.

n  ÚR/7/131 ÚR schvaluje návrh programu sjezdu, se zapraco-
vanou změnou času mše svaté ve 12 hodin, zahájení zasedání 
ÚR bude v 9 hodin.

n  ÚR/7/132 ÚR schvaluje návrh Volebního řádu se zapracova-
nou změnou a stanovuje klíč k určení počtu delegátů - 1 dele-
gát na každých započatých 300 členů v župě. 

n  ÚR/7/133 ÚR pověřuje starostu Orla pozváním na sjezd Orla 
zástupce Klubu českých turistů, zástupce Sokola, zástup-
ce KDU-ČSL, starostu polského Orla, zástupce slovenského  
Orla.

n  ÚR/7/134 ÚR doporučuje sjezdu zřídit šest odborných rad 
s následujícími počty členů: Tělovýchovná rada v počtu 9 členů, 
Kulturní rada v počtu 5 členů, Duchovní rada v počtu 5 členů, 
Ekonomicko-hospodářská rada v počtu 5 členů, Rada mládeže 
v počtu 5 členů, Rada seniorů v počtu 5 členů. 

n  ÚR/7/135 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí TVR včetně 
doplnění cyklopouti do Polska a doplnění názvu atletiky Vyškov.  

n  ÚR/7/136 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí KR. 
n  ÚR/7/137 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RS. 
n  ÚR/7/138 ÚR schvaluje příspěvky delegáta na sjezd ve výši 

500,- Kč.

n  ÚR/7/139 ÚR schvaluje zařazení položky č. 24 Fond půjček 
do příjmové části rozpočtu.   

n  ÚR/7/140 ÚR schvaluje deficitní rozpočet na rok 2019 s na-
vrženými úpravami.  

n  ÚR/7/141 ÚR schvaluje prominutí zbývající částky půjčky  
ve výši 20.000,- Kč jednotě Oldříš.

n  ÚR /7/142 ÚR schvaluje změnu stanov § 1 odst. 4. Sídlem 
Orla je Kurská 792/3, Brno. 

n  ÚR/7/143  ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla § 4 odst. 
3: Orel zabezpečuje vzdělávání a školení všech věkových sku-
pin v oblastech dle §2 bod 1.

n  ÚR/7/144 ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla § 4 odst. 4. 
Orel zajišťuje zdravotní a rehabilitační programy.

n  ÚR/7/145 ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla §20 odsta-
vec 7: v odůvodněných případech i déle.

n  ÚR/7/146  ÚR bere na vědomí informace o dotacích.   
n  ÚR/7/147  ÚR schvaluje Jednací řád Ústředního rozhodčího 

sboru. 
n  ÚR/7/148 ÚR uděluje bronzovou Medaili „Za zásluhy“ bra-

tru Františku Cibulkovi z jednoty Kroměříž. 
n  ÚR/7/149 ÚR bere na vědomí informace jednoty Pře- 

louč. 

Výpiz z usnesení, přijatých na Ústřední radě dne 24. 11. 2018
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n  VP/454/29 VP bere na vědomí výsledek hlasování per 
rollam: VP schvaluje navýšení počtu účastníků o jedno-
ho atleta na FICEP hrách v Genku a nominuje Ondřeje  
Slavíka.

n  VP/455/29 VP bere na vědomí plán akcí TVR na rok 2019 
a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/456/29 VP schvaluje na zasedání FICEP ve Vídni ve 
dnech 19.–20. 10. 2018 delegaci ve složení br. Možný,  
br. Macek a ses. Škvařilová.

n  VP/458/29 VP bere na vědomí plán akcí Kulturní rady na 
rok 2019 a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/460/29 VP bere na vědomí plán práce Rady mládeže 
na rok 2019 a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/461/29 VP bere na vědomí plán práce Rady seniorů 
a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/463/29 VP schvaluje odprodej 11 m2 pozemku parc. 
č. 223 v katastrálním území Přelouč zapsaném na LV číslo 
2334, který je evidován v podílovém spoluvlastnictví Orla 
jednoty Přelouč s Městem Přelouč.

n  VP/464/29 VP uděluje Čestné uznání kamenosochaři Jiří-
mu Rejdovi, sestře Růženě Bartákové z jednoty Pozořice, se-
stře Evě Klusalové z jednoty Vyškov, sestře Olze Galatíkové 
z jednoty Vyškov, bratru Jaroslavu Matuškovi z jednoty Vy-
škov, sestře Marii Pachtové z jednoty Vyškov, in memoriam 
bratru Miroslavu Zedníkovi z jednoty Vyškov a in memoriam 
bratru Bohumíru Zedníkovi z jednoty Vyškov.

n  VP/466/29 VP bere na vědomí  jednací řád ÚRS a dopo-
ručuje ÚR ke schválení.

n  VP/467/29 VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady 
Orla dne 24. 11. 2018.

n  VP/468/29 VP doporučuje Ústřední radě ke schvá-
lení termín sjezdu Orla 25. 5. 2019 v orlovně v Brně- 
-Bosonohách.

n  VP/469/29 VP bere na vědomí přehled přijatých usnesení 
ÚR a jejich plnění ke dni 10. 9. 2018.

n  VP/470/29 VP schvaluje odkup desek s orelskými osob-
nostmi z výstavy Re:publika za cenu 6000,- Kč.

n  VP/479/30 VP schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 
4 000 000,00 Kč za účelem  přístavba Orlovny pro pořádání 
sportovních akcí mezi Orlem jednotou Šlapanice a Komerč-
ní bankou, a.s. 

n  VP/480/30 VP schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 
4 000 000,00 Kč za účelem  rekonstrukce Orlovny pro po-
řádání kulturních akcí mezi Orlem jednotou Šlapanice a Ko-
merční bankou, a.s.     

n  VP/481/30 VP schvaluje zřízení  zástavního práva k nemo-
vitosti č.p.154 v k.ú. Moutnice ve vlastnictví Orla jednoty 

Moutnice k zajištění úvěru specifikovaného pod usnese-
ním VP/479/30  a  VP/480/30.

n   VP/483/30 VP schvaluje účast na FICEP hrách 2019 
v Bukurešti 6–8 atletů, 1–4 stolních tenistů a 16 fot-
balistů.

n  VP/484/30 VP doporučuje ÚR ponechat klíč k počtu de-
legátů podle klíče k minulému sjezdu a podle počtu členů 
k 1. 1. 2019. Zároveň doporučuje zachovat volby počtu 
místostarostů podle oblastí.

n  VP/485/30 VP schvaluje k předložení program zasedání 
ÚR dne 24. 11. 2018 na ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno.

n  VP/486/30 VP doporučuje ÚR ke schválení rozpočet Orla 
na rok 2019.

n  VP/487/30 VP bere na vědomí zprávu Kulturní rady 
a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/488/30 VP bere na vědomí zprávu Rady mládeže 
včetně kalendáře akcí RM na rok 2019 a doporučuje ÚR 
ke schválení.

n  VP/489/30 VP bere na vědomí zprávu Rady seniorů 
a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/490/30 VP doporučuje ÚR ke schválení prominutí 
zbývající částky půjčky ve výši 20.000 Kč jednotě Oldříš.  

n  VP/491/30 VP schvaluje Čestné uznání ses. Anežce  
Sochové z jednoty Lubina.

n  VP/492/30 VP pověřuje generální sekretářku zastupo-
váním Orla na panelové diskuzi na téma 100 let duchov-
ního dědictví v Československu ve středu 14. 11. 2018.

n  VP/493/30 VP bere na vědomí výpověď k 30. 11. 2018 
ses. Komarikové. 

n  VP/494/30 VP schvaluje částku 2.500,- Kč jednotám 
Moravské Budějovice, Kuřim, České Budějovice a Bo-
huslavice nad Metují jako příspěvek za splnění pod-
mínek Nadace Partnerství při výsadbě Stromu svobo- 
dy 2018.

n  VP/495/30 VP schvaluje pronájem dodávky s vlekem za 
15.000,- Kč bez DPH měsíčně po dobu stěhování ústřed-
ního sekretariátu. 

n  VP/498/31 VP schvaluje kupní smlouvu na prodej čás-
ti parcely č. 236/53 v k. ú. Hradec Králové, zapsané na 
LV 9992 v majetku župy Brynychovy, IČO 64808912,  
a to o ploše 178 m2 a zároveň schvaluje směnu a převod  
2 m2 mezi župou Brynychovou a Tepelným hospodářstvím 
Hradec Králové.

n  VP/499/31 VP uděluje Čestné uznání br. Jaroslavu Šin-
delářovi z jednoty Telč, ses. Anežce Křížkové z jednoty 
Telč, ses. Zdeňce Jakubcové z jednoty Telč a br. Františku 
Cibulkovi z jednoty Kroměříž.

Výpis z přijatých usnesení 28.–31. Výkonného předsednictva
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Je jím František Schildberger, který se na-
rodil 15. prosince 1952 v Brně. Je také 
dobrým žurnalistou, jedním z posledních, 
kteří si zachovali nezávislost. Je šéfredakto-
rem křesťanského internetového magazínu  
www.sklenenykostel.net. Pro zatím po-
slední sbírku básní nehledal složitý ani ducha-
plný název. Nazval ji zcela prostě Básně a stojí 
za to, najít si chvilku na jejich přečtení. Vlastně 
nejenom přečtení. Básník sám dává přednost 
uvádět své básně formou autorských čtení. 
Je zajímavé číst jeho tvorbu nahlas, aby nám 
z ní pokud možno nic neuniklo. Chtěli bychom 
jej představit prostřednictvím místa zvaného 
Neratov. Místo, které téměř všichni opustili, 
s kostelem, který na konci války rozstříleli, ze 
kterého zůstala jen část obvodových zdí. Bůh 
si však našel srdce jednoho člověka a dal mu 
sílu a milost, aby zde znovu mohl stát chrám 
Boží a vítat poutníky. Jedním z těch poutníků 
je i básník František. Posuďte sami jak velkou 
inspirací se toto místo stalo. Několik obrázků, 
několik myšlenek v jeho verších a nakonec 
i skleněná střecha obnoveného kostela jsou 
pro nás povzbuzením a výzvou. Neváhejte. 
Až budete vybírat orelskou pouť pro příští 
rok, zvažte i Neratov. Třeba se tam potkáte  
i s básníkem, který zde nachází posilu na cestě 
k Bohu. A zkusme přemýšlet nad tím, jaké je 
spojení mezi křesťanským internetovým maga-
zínem a Neratovem. Nevíte? Oba mají skleněný 
kostel.  STANISLAV JURÁNEK

František 
Schildberger

Představujeme vám  
českého básníka

Milost

Loď
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Andělé

Oltář
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společnost

Poutní slavnost začala procesím, v jehož 
čele – hned za bohoslovci s křížem a sví-
cemi – šli orelští praporečníci, následováni 
zástupci dalších spolků. Orlové v historic-
kých stejnokrojích nesli slavný prapor slo-
vanského orelstva (exilový orelský prapor), 
prapory jednot Kolín, Dolní Dobrouč, Vi-
zovice, Domanín, Vnorovy nebo prapor 
župy Velehradské. Kolínští orlové rozvinuli 
krásný zachovalý historický prapor mládeže 
jednoty Československého Orla v Předhradí 
u Kolína. Ke cti Páně, Panny Marie Staro-

boleslavské a sv. Václava orlové vztyčili 15 
praporů. Významnou posilou byli – jako už 
mnohokráte – naši drazí moravští orlové, 
většina praporů byla právě moravských.  
Jáhni v procesí nesli lebku svatého Václava. 
Liturgický průvod uzavírali preláti a bisku-
pové, z nichž nejvýznamnějšími byli pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka a olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Upro-
střed Mariánského náměstí bylo připraveno 
zastřešené pódium, na kterém byla slouže-
na mše svatá. Celou slavnost mohli divá-

ci sledovat na ČT v přímém přenosu. Mši 
sv. sloužil moravský metropolita a hlavní 
duchovní rádce Orla Jan Graubner. Věcné 
a povzbudivé kázání pronesl český primas 
Dominik kardinál Duka, který se při apelu 
na národní hrdost a obranu křesťanských 
hodnot přímo obrátil na orly, sokoly, skauty 
a další spolky, které v minulosti hájily vlast, 
Dědictví otců a Dědictví svatého Václava. 
Zdůraznil také vojenský a branný prvek sva-
továclavské tradice. Svatý Václav  bojoval 
v nejedné bitvě. Je i patronem boje českého 
národa za svobodu. Jeho postava je  vyob-

Orelský dík za 100 let samostatnosti 
Orlové na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 

Členové Orla se 28. září 2018 shromáždili ve Staré Boleslavi, 
aby v čase blížícího se výročí 100 let Československé republiky 
uctili památku zakladatele českého státu, svatého Václava. 
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Orelský dík za 100 let samostatnosti 
Orlové na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 

razena na četných vojenských praporech. 
Přímluvy v další části bohoslužby četla or-
lice ses. Martina Emmerlingová z Orelské 
jednoty Sázava a pražský sokol br. Jan Ště-
pánek. Ve vzájemné pospolitosti se před 
oltářem Páně, u posvátné lebky svatého 
Dědice českých zemí, sešli orlové, sokolové, 
skauti, členové Kolpingova hnutí a dalších 
sdružení. Staroboleslavská pouť je místem 
bohopocty i shledávání Čechů, Moravanů 
a Slezanů, věrných nejstarší duchovní a ná-
rodní tradici, která je stejně západní-latin-
ská, jako východní-slovanská. Poutníci na 
Národní svatováclavské pouti ctí stejnou 
měrou sv. Václava a Pannu Marii 
v posvátném Palladiu země 
české. Právě mezi svatovác-
lavským poutním koste-
lem a mariánskou svatyní 
uchovávající Palladium 
jsme se s prapory zú-
častnili mše svaté. Po 
závěrečném požehnání, 
Svatováclavském chorá-
lu a české a slovenské 
národní hymně jsme 
opět kráčeli procesím 
zpátky ke kostelu sv. Vác-
lava, místu Vojevodovy mu-
čednické smrti. Zde jsme utvo-
řili po obou stranách špalír praporů 
a vzdali poctu lebce sv. Václava, nesené 

opět na nosítkách jáhny a provázené vo-
jáky Hradní stráže. Srdečně nás pozdravil 

pan kardinál D. Duka. V nádvoří před 
poutním svatováclavským kostelem 

s námi také přátelsky pohovořil 
pan arcibiskup J. Graubner, 

který se zajímal o symboliku 
našich praporů. Bylo milé 
přivítat hlavního orelského 
duchovního rádce v kruhu 
našich praporečníků.  
Poutě někdy přinášejí za-
jímavá překvapení. V pří-
padě staroboleslavského 

putování jsme v minulosti 
nedaleko mariánské poutní 

svatyně objevili historickou bu-
dovu zdejší orlovny s původním za-

chovalým nápisem. Letos, po skončení 
pouti, když jsme kráčeli ve stejnokrojích 

k autům, nás v jedné ulici neznámý star-
ší pán v civilu pozdravil automaticky Zdař 
Bůh! s tím, že po r. 1945 cvičil jako žák 
v jednotě Československého Orla v Nové 
Pace. Jelikož žije ve východních Čechách, 
odkázali jsme ho na tamní orly. Setkání to-
hoto druhu vždy potěší. 
V nejvýznamnějším svatováclavském pout-
ním místě naší vlasti jsme prosili svatého 
Václava o stálou ochranu českých zemí, 
jeho Dědictví! Aby novodobý český stát 
byl hoden nazývat se nadále Dědictvím sva-
továclavským! Ať sv. Kníže vyprosí u Pána 
Boha požehnání pro svůj lid a zemi do dal-
ších let! Stůj také při orlech, kteří jsou Tvoji 
rytíři a Tvou ikonu mají vetkánu na svých 
praporech, svatý Vojevodo a Panovníku 
českých zemí!  Zdař Bůh!

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.,  
starosta Orelské župy Svatováclavské
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Volba termínu pro slavnost vysazení ju-
bilejní lípy v Bohuslavicích nad Metu-
jí dva dny před státním svátkem vzniku 
republiky se ukázala jako šťastná, pro-
tože se účastníci mohli občas i vyhřívat 
ve slunečních paprscích. Pro obec to 
byla skutečně slavnost, na které se sešlo 
množství sousedů. Lípa už byla ten den 
zasazená, měla trikolórou ovinutý kmínek 
a její okolí bylo hezky upraveno. Obřad 
posvěcení provedl otec Václav Hejčl z Ná-
choda. V krátké promluvě zmínil jednak 
tradici vysazování stromů při význam-
ných událostech na jejich památku, ale 
i péči o přírodu, která je s vysazováním 
dřevin spojená. Děti z mateřské a základ-

ní školy připravily pásmo recitací a písní, 
které všechny přítomné, zejména rodiče, 
potěšilo. Projev přednesl starosta obce 
a místostarosta orelské jednoty Bohu-
slavice bratr Jiří Tojnar a dotknul se his-
torických i současně aktuálních témat. 
Na závěr nechyběl zpěv státní hymny, 
kdy se přidali všichni účastníci. Lípa byla 
označena štítkem s logem Orla a bude 
tak i našim potomkům připomínat tuto  
událost.
V Borači jsme lípu vysadili v rámci hodů 
dne 20.října. Byla to lípa, vysazená v Jiho-
moravském kraji pod pořadovým číslem 
93. Záštitu nad výsadbou měl staros-
ta Orla ČR Stanislav Juránek. Program 

si připravila Mateřská škola Pohádka  
z Borače. 
Dne 27. října zástupci jednoty Orla, skau-
tů a farnosti vysadili lípu vedle kostela sv. 
Maří Magdalény v Kuřimi. Byla zasazená 
den předem a potom již jen symbolicky 
zástupci spolků přisypali substrát. Ses. 
Macková úvodním slovem připomněla 
historii, P. Jaroslav Filka lípě požehnal, 
zazněla hymna a pozvali jsme místní oby-
vatele do kostela na koncert. Vystoupil 
ženský chrámový sbor Auris Brunensis 
a dětský pěvecký sbor Krynička z Bělo-
ruska. Pamětní deska u lípy bude navždy 
připomínkou jak Československého státu, 
tak spolku Orel.

Jak jsme sázeli lípy…

Bohuslavice

Kuřim
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Borač

Moravské Budějovice

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Svatý Hostýn
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V něčem byl podobný těm předchozím. Tře-
ba rohlíky ke snídani, dobrý oběd, domácké 
prostředí, příjemná atmosféra…., ale v ně-
čem byl přece jen trochu jiný. Do hudební-
ho doprovodu se po několika letech vrátil 
zpěv. V podání Jany Raškové z Lubiny jsme 
slyšeli krásné písně z českých pohádek. 
Když na úvod zazpívala písničku Máme tu 
další dobrý den z pohádky Co takhle svat-
ba, princi?, úplně mi zaplesalo srdce. 
Po několika letech jsme v Lubině přivítali 
starostu Orla bratra Stanislava Juránka. Po 
delší době nás navštívil i senátor pan Jiří 
Carbol. Jeho přítomnost měla pro účinkující 
i sladkou příchuť, přinesl každému „něco 

sladkého na zub“. Hostem byl i místopřed-
seda Konfederace politických vězňů České 
republiky pan Leo Žídek. Nechyběl ani pan 
Leopold Paďour. Kdo naopak chyběli, byl 
bratr Jan Hyvnar ze Závišic nebo paní Marie 
Pachtová, bývalá dlouholetá členka poroty. 
Velkou radost jsem měla z toho, že poprvé 
v historii soutěže zůstal pohár absolutního 
vítěze „u nás doma“ – zvítězil Vojtěch Do-
řičák z Lubiny. A nemohu zapomenout ani 
na ocenění pro sebe. Obdržela jsem Čest-
né uznání za svoji mnohaletou spoluúčast 
na přípravě Svatováclavské révy a předal 
mi ho starosta Orla bratr Juránek na konci 
soutěže. Chápu to jako ocenění nás všech 

v Lubině, kteří se na přípravě Svatováclav-
ské révy podílíme. Řekla bych, že ocenění 
nás povzbudilo k tomu, abychom v práci 
pokračovali. 
A ještě jedno velké překvapení jsem v so-
botu kvečeru zažila: volali z Rádia Proglas 
a žádali o stručnou informaci pro večerní 
zprávy. Moc mě to potěšilo. Za propaga-
ci moc děkuji ústředí Orla. Svatováclavská 
réva má i svoje webové stránky (www.sou-
tez-reva.katolicky-dum-lubina.cz), kde lze 
nalézt informace o soutěži, přehled vítězů 
a především kompletní fotogalerii. Stránky 
budou propojeny s webovými stránkami 
ústředního Orla. 
Příští ročník Svatováclavské révy se koná 
v sobotu 12. října 2019. Už teď se na vás 
těšíme!
ANEŽKA SOCHOVÁ, moderátorka soutěže

Vydařená soutěž v Lubině
Když se mezi Orly zmíní Lubina, okamžitě se každému vybaví 
recitační soutěž. V sobotu 13. října se uskutečnil Svatováclav-
ské révy již 27. ročník.
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Kateřina Gilíková: Nebe mi rozumí
Se zavřenýma očima ležím v trávě. Ruka-
ma se zlehka dotýkám stébel, na kterých 
ještě pořád ulpívá ranní rosa. Užívám si 
ten úžasný pocit, jak se mi sluneční pa-
prsky opírají do tváří.
Náhle uvidím malou červenku jenom 
kousek ode mě. Počkám, jestli se ještě 
nepřiblíží, ale když se k tomu nemá, roz-
hodnu se, že se k ní přiblížím sám. Chys-
tám se zvednout na nohy, když v tom 
překvapeně a přeci trochu vědouc proni-
kavě zakřičím. Můj zoufalý výkřik se od-
ráží od skal a nese ozvěnu do dáli. A pak 
to všechno zmizí. Vše, až na ten křik.
Uvědomuji si, že křičím, i když už jsem 
vzhůru. Okamžitě ztichnu a ztuhle le-
žím s očekáváním, jestli se něco pohne, 
jestli jsem snad někoho probudil. Když 
nějakou chvíli nic nezpozoruji, trochu se 
uvolním. Ale ne moc.
Pořád musím myslet na ten sen. Podob-
né sny mám vždy, konec je také pokaždé 
stejný. Konec je to jediné možné a prav-
divé. Drtivá skutečnost, že jsem připou-
taný k posteli. Nemůžu chodit, stát, ani 
sedět. Navždy? To netuším. Ale prý to 
poznám. Když se člověk naučí s něčím 
takovým žít, dostane většinou nějaký 
dar. Lépe chápat, více naslouchat, po-
zorněji pozorovat… Je to taková malá 
a chabá náhrada za to, o co jsem přišel. 
Ty věci jsou mi vlastně na nic. Žiju jenom 
tady. Ve svém světě krychlového pokoje.
S nadějí se podívám k nedostačujícímu 
oknu. Žaluzie jsou stažené. Nenávidím 

to. Vím ale, že někdo mě chápe. Podle 
zvuku slyším, že tam venku prší. Básníci 
by řekli, že nebe pláče. Až do nedávna 
bych se tomu zasmál. Teď tomu ale chci 
věřit. Chci věřit, že někdo má se mnou 
soucit. Že moje zhroucená rodina není to 
jediné, co pro mě truchlí.
Za chvíli se bude rozednívat. Paprsky 
slunce se protáhnou i přes ty nesnesi-
telné žaluzie. Tak moc se na to těším. 
Šílím už z toho. Blázním z tohoto živo-
ta v kostce bílých stěn. Bez přírody, bez 
města, bez světa.
Často se jich ptám, jak to vypadá tam 
venku. Jaké to je prohánět se po ces-
tičkách, hrát si. Mám pocit, jako bych 
všechno zapomněl. Říkají, jak je to krás-
né. Věřím jim, i když jim nechci věřit, 
protože to pak hodně bolí. Vědět, že je 
vám něco na dosah ruky a přeci to mít 
nemůžete. Poznám to zase někdy?
Mám ale naději. Věřím, že jednou, až se 
probudím, to bude realita. 
Čekám na ten čas, kdy budu připraven 
a kdy už budu konečně moci jít sám. 
Jít do světa. Poznat všechny jeho krásy. 
Chci padat, chci se plazit, sedět na kole-
nou, chci běhat. Jsem připraven se léčit. 
Půjdu do toho, i když to má velká rizika. 
Chci uskutečnit své sny. Jsem na vše při-
praven. Jsem připraven pocítit svět.

Na Svatováclavské révě 2018 recitoval 
Vojtěch Dořičák (Lubina, absolutní vítěz 
Svatováclavské révy)

Výsledky recitační 
soutěže Svatováclavská 
réva 2018

I. kategorie (do 9 let)
1. místo  Lukáš Kramoliš, ZŠ Sv. Zdislavy 

Kopřivnice

II. kategorie (10–13 let)
1. místo  Marie Hellerová, ZŠ Salvátor  

Valašské Meziříčí

III. kategorie (14–17 let)
1. místo Vojtěch Dořičák, Lubina

IV. kategorie (18 a více let)
1. místo  Romana Blažková, církevní  

ZŠ Kroměříž

  POHÁRY

Memoriál Marie Hyvnarové-Rešovské 
za vynikající práci s hlasem – Marie 
Kostelníková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Cena manželů Fuchsových, Vídeň za 
zvlášť náročnou poezii-prózu – Roma-
na Blažková, církevní ZŠ Kroměříž

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 
2018 – Vojtěch Dořičák, Lubina

  POROTA

P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Veronika Rajtr Pavlová
Mgr. Stanislava Zapletalová
Mgr. Lucie Pokorná
Mgr. Bohuslava Jamná, Ph.D.
Irina Suntsová
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Narodil se 18. června 1804 v Rousínově 
v rodině hostinského. Po ukončení gymná-
zia v Kroměříži pokračoval v dalším vzdě-
lávání na bohosloveckém ústavu v Brně, 
kde byl v roce 1827 vysvěcen na 
kněze. Poté působil několik 
roků jako duchovní v Ol-
bramovicích u Morav-
ského Krumlova, 
pak krátce v Ko-
márově u Brna 
a v roce 1837 
natrvalo zakot-
vil jako profesor 
bohosloveckého 
ústavu v Brně. Po 
celý svůj život patřil 
k horlivým organizá-
torům katolického hnu-
tí na Moravě, které díky 
němu získalo také vlastní spolek, 
vydavatelství knih a časopis. František Sušil 
byl katolický kněz, profesor, národní budi-
tel, publicista, básník, překladatel (hovořil 
několika jazyky) a především sběratel mo-
ravských lidových písní. Sesbíral více než 
2400 lidových písní, které vydal pod ná-
zvem Moravské národní písně. Vyšly v prv-
ní menší sbírce poprvé v roce 1835, velké 
vydání pak roku 1860. Písničky začal sbírat 

ještě jako student v roce 1824. Sbíral pís-
ničky na Moravě, ale i na Opavsku a na Tě-
šínsku v místech, kde čeština neustoupila 
polštině, ve slovanských osadách v Rakous-

ku. Nejprve si vzal jako pomocníky 
venkovské učitele, později 

dělal tuto práci sám. Se-
zval lidové zpěváky ze 

svého okolí na jedno 
místo na faru nebo 
do hospody, kde je 
poslouchal a po 
jednom či dvou 
předvedeních byl 
schopen zapsat 
melodii a text. 

Konec jeho plod-
nému životu učinila 

zákeřná plicní choroba. 
Podlehl jí 31. května 1868 

při léčení v Bystřici pod Hostý-
nem. P. František Sušil byl převezen do 
Brna a pochován na Ústředním hřbitově 
v Brně. V centru jihomoravské metropo-
le je po něm pojmenována ulice, a vedle 
vchodu do minoritského kostela na Mi-
noritské ulici číslo 1, kde bydlel, je umístě-
na pamětní deska s jeho portrétem.
P. Sušil významně ovlivnil celou generaci 
moravských kněží. Jeho lidové písně jsou 

podstatnou částí repertoáru Jaroslava 

Hutky.

Župa, nesoucí jeho jméno, uspořádala 
vzpomínkovou akci na jeho osobnost v so-
botu 12. května 2018 v orlovně v Ořecho-
vě. Hodnotný, bohatý program byl rozdě-
len do několika bloků. Celé odpoledne až 
do pozdního večera programem provázel 
Radek Mezuláník. První částí po slavnost-
ním zahájení bylo „povídání u kulatého 
stolu“, doprovázené písněmi ze sbírky F. 
Sušila. Zazpíval i slovně komentoval sám 
Jaroslav Hutka. Následovaly dotazy a od-
povědí na téma život a dílo F. Sušila. Histo-
rická fakta na dané téma přednesli Dr. Ra-
domír Malý a Dr. Frolcová. Přítomní mohli 
zhlédnout výstavku dokumentů a dobo-
vých fotografií, připravenou pracovnicemi 
knihovny z brněnského biskupství. Součas-
ně si mohli všichni prohlédnout výstavku 
o minulosti i současnosti Orla. Dále násle-
doval hodinový koncert Jaroslava Hutky. 
Akce měla dobrou společenskou, kulturní 
a odbornou úroveň. Průběžně se toho dne 
na akci vystřídalo asi 200 návštěvníků ze 
župy, z Ořechova i blízkého okolí. K pose-
zení při malém pohoštění na závěr zahrá-
la cimbálová muzika Broňky Schoříkové. 
Děti mohly využít venkovní hřiště a skákací 
nafukovací dráhu a ve stanu mediálního 
partnera Rádio Petrov, kde probíhaly vě-
domostní soutěže a jiné činnosti pro děti. 
Místní orelská jednota na počest P. Fran-

Vzpomínka 
na P. Františka Sušila
Župa Sušilova si připomněla letošní jubileum 150. výročí úmrtí 
vzácného člověka, patrona župy P. Františka Sušila.
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tiška Sušila, (z podnětu starosty Orla Sta-
nislava Juránka) zasadila památnou lípu 
u kaple sv. Peregrína za obcí. Lípa byla 
posvěcena farářem Dr. P. Krzysztofem Dr-
zazgou. Celý „orelský“ den byl zajištěn 
bezvadně a byl dobrou propagací Orla. 
Za iniciativu, organizaci, technické zázemí 

i všemu ostatnímu je třeba vyslovit uznání 
a poděkování bratru Oldřichu Gardášovi, 
předsedovi kulturní rady župy Sušilovy, se-
stře Janě Ryšavé a starostovi místní jednoty 
Petru Krečmerovi.
O tom, že F. Sušil byl opravdovou osob-
ností, která inspiruje dodnes, svědčí i vý-

stava s názvem „F. Sušil – život, dílo a od-
kaz“, kterou letos uspořádalo Diecézní 
muzeum v Brně v tzv. Propité věži v br-
něnské katedrále. 
 OLDŘICH GARDÁŠ, 

MILUŠE MACKOVÁ  
a Orel jednota Ořechov
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Bazén v Blansku se 3. 11. 2018 na 4 ho-
diny proměnil v místo klidu, přátelských 
kontaktů a zdravého soutěžení pro radost.
Po zahájení, úvodním slově a orelské 
modlitbě mohlo plavecké zápolení začít. 
Trenéři jednotlivých jednot a ochotní rodi-
če se postavili do role časoměřičů a změ-
řili dětem jejich výkony. U nejmladších 
závodníků se tolerují i plavecké pomůcky. 
Hlavně když je do závodů chuť. Příjemné 
bylo nepřetržité povzbuzování velkého 
počtu rodičů a doprovodu, na tribuně 
u bazénu vytvořili velice příjemnou atmo-

sféru. Přihlášených 115 zá-
vodníků bylo rozděleno do 
kategorií podle věku. Pro 
některé děti byla účast na 
závodech první v životě, 
proto nejprve absolvo-
vali instruktáž a ukázku 
startu.  Pak už se závo-
dilo naostro. Následovalo 
vyhlášení vítězů a předávání 
medailí a cen. Největší gratula-
ce vždy patří vítězům. Všichni, kteří 
závod absolvovali, si zaslouží uznání za 

Do Blanska jezdíme za plaváním
Závody v plavání pořádá ústředí Orla každoročně v před-
vánočním období. Jsou určeny pro neregistrované plavce  
a jejich rodiče. 

předvedené výkony a vysokou bojov-
nost. Velké poděkování patří samozřejmě 

i všem rozhodčím a organizátorům. 
Jardovi a Jardovi Hronkovým, 

Pepovi Hamplovi, Víťovi 
Nováčkovi a všem z pořa-
datelských jednot Blan-
sko a Kuřim. Rok co 
rok se počty účastníků 
zvyšují. Letos nás bylo 
již 146 ze 13 jednot. 
Svoje zastoupení mělo 

v Blansku 7 žup. Překo-
náme tuto hranici v příštím 

roce? Pokud se to má podařit, 
 vezměte svoje děti a přijeďte i vy.

M. MACKOVÁ
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Plavání Blansko  
3. 11. 2018
VOLNÝ ZPŮSOB

veteráni 
1 Provazník Zdeněk, Vyškov
2 Till Petr, Obřaby
3 Drápal Pavel, Křenovice
veteránky
1 Doležalová Vlaďka, Vyškov
2 Zálešáková Vladimíra, Vyškov
3 Maryšlerová Monika, Obřany
muži 
1 Till Přemysl, Obřany
2 Duraja Lukáš, Obřany
3 Till Dalibor, Obřany
ženy
1 Grec Radka, Vyškov
2 Jonášová Klára, Obřany
3 Drápalová Klára, Křenovice
juniorky
1 Kuchařová Lucie, Domanín
2 Drápalová Anna, Křenovice
dorostenci
1 Grácer Tomáš, Jiříkovice
2 Limburský Jan, Obřany
3 Tichý Miroslav, Obřany
starší žákyně
1 Slezáková Lucie, Bořitov
2 Malárová Terezie, Domanín
3 Halasová Anna, Vyškov
mladší žáci
1 Slezák Pavel, Bořitov
2 Donnerberger Jan, Obřany
3 Till Radim, Obřany
mladší žákyně
1 Ševčíková Nela, Blansko
2 Homolková Anna, Jimramov
3 Belánová Jana, Jiříkovice

PRSA

veteráni
1 Huvar Rostislav, Domanín
2 Provazník Zdeněk, Vyškov
3 Drápal Pavel, Křenovice
veteránky
1 Zálešáková Vladimíra, Vyškov
2 Maryšlerová Monika, Obřany
3 Doležalová Vlaďka, Vyškov

muži
1 Till Dalibor, Obřany
2 Till Přemysl, Obřany
3 Duraja Lukáš, Obřany
ženy
1 Grec Radka, Vyškov
2 Jonášová Ilona, Obřany
3 Huvarová Jitka, Domanín
juniorky
1 Drápalová Anna, Křenovice
2 Kuchařová Lucie, Domanín
dorostenci
1 Hampl Martin, Židenice
2 Grácer Tomáš, Jiříkovice
3 Limburský Jan, Obřany
starší žákyně
1 Slezáková Lucie, Bořitov
2 Halasová Anna, Vyškov
3 Malárová Terezie, Domanín
mladší žáci
1 Slezák Pavel, Bořitov
2 Rybecký Matouš, Strážnice
3 Till Radim, Obřany
mladší žákyně
1 Ševčíková Nela, Blansko
2 Homolková Anna, Jimramov
3 Kosíková Michaela, Domanín
nejmladší žáci
1 Rybecký Matouš, Strážnice
2 Bura Přemysl, Jiříkovice
3 Provazník Gabriel, Vyškov
nejmladší žákyně, 
1 Šlezingerová Natálie, Jiříkovice
2 Janošková Denisa, Domanín
3 Barančíková Ktistýna, Devět křížů
elévové hoši
1 Čajka Petr, Domanín
2 Slabý Patrik, Křenovice
3 Provazník Rafael, Vyškov
elévové dívky
1 Fišerová Valérie, Jiříkovice
2 Kratochvílová Erika, Křenovice
3 Grácerová Vendula, Jiříkovice
benjamínci hoši
1 Duraja Vít, Obřany
2 Grec Josef, Vyškov
3 Kratochvíl Jan, Křenovice
  benjamínci dívky
1 Zelinová Lucie, Domanín
2 Halasová Anežka, Vyškov
3 Viktorinová Anna, Vyškov



V roce, kdy si Orel připomíná 110 let od založení, 
Vás srdečně zveme na

Ústřední Ústřední 
orelský plesorelský ples  
Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou 
26. ledna 2019 v kulturním domě od 19.30 hod.26. ledna 2019 v kulturním domě od 19.30 hod.

• slavnostní zahájení ve 21.00 hod
•  hraje dechová hudba Vnorovjané, taneční hudba  
manželů Rapáčových a cimbálová muzika Fraj

• vstupné 150,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek: alena.hanzelkova1@seznam.cz
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Letošní rok poskytoval výhodu, že Den 
české státnosti připadal na pátek, a všich-
ni účastníci měli tak možnost prodloužit si 
víkend. Část rodin toho využila a přijela již 
ve čtvrtek v podvečer. Zbytek účastníků se 
dostavil hned druhý den, aby se co nejdří-
ve mohli všichni zapojit do programu. Ten 
víkend bylo krásné slunečné a teplé počasí, 
tak jsme se naplno rozhodli využít možnosti 
areálu. Odklidili z hřiště spadané listí a dali 

tak možnost dětem zahrát si florbal, fotbal 
nebo i přehazovanou. V odpoledních ho-
dinách jsme sportovní aktivity dětí proložili 
vycházkou do přilehlých lesů a volejbalem 
dospělých. 
Hlavním bodem sobotního programu byl 
výlet. V Moravském krasu je spousta krás-
ných míst a letos jsme výlet začali v Rudic-
ké pískovně Seč. Pro děti je to tohle místo 
velkým pískovištěm, ale stále je třeba zde 

Setkání rodin s dětmi
Jako každý podzim, tak i letos pořádala Rada mládeže Orla  
setkání rodin s dětmi. Jelikož mezi účastníky dlouhodobě pa-
nuje spokojenost s ubytovacím střediskem v Bukovině, byla 
i letos volba jasná. 

dbát zvýšené opatrnosti. Z pískovny jsme 
se přes Rudici vydali k místu, kde jsme byli 
již loni, ke skalnímu městu zvanému Ru-
dické kolíbky, které je pro dospělé přírodní 
zajímavostí a pro děti skalní prolézačkou či 
bludištěm. Po návratu z výletu jsme večer 
zakončili s kytarou u táboráku. Neděle se 
jako již tradičně nesla v duchu bohoslužby 
ve Křtinách, ale také v duchu balení, úklidu 
a loučení. Všichni jsme si toto setkání rodin 
s dětmi náležitě užili a budeme se těšit na 
další ročník. Děkujeme všem spoluorgani-
zátorům, účastníkům a zejména župě Sed-
lákové za poskytnutí prostor místa konání.

Za pořadatele Mgr. RADIM VYKOUKAL 
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Vše začalo v 9.00 hodin, kdy starosta jed-
noty Vyškov Jaromír Zbořil přivítal vzácné 
hosty. Starostku župy Klapilovy ses. Hanu 

Komarikovou, předsedu Tělovýchovné rady 
Orla ČR br. Jiřího Třináctého a Božetěcha 
Kostelku. A závody mohly začít.

Sportovní odznak  
Bedřicha Kostelky ve Vyškově
V sobotu 15. září 2018 bylo počasí přející sportovcům. Po vy-
datné páteční dešťové sprše se vyčistil vzduch a vítalo nás 
slunce. My pořadatelé jsme ráno zkontrolovali dráhu, jestli 
to nebude klouzat při sprintu a dálce, ale vše rychle uschlo  
a nic neklouzalo. Když závodí děti, jsme vždycky obezřetnější.  
Takové krásné počasí jsme si moc přáli. 

Na start nastoupilo 58 malých sportovců 
ze sedmi orelských jednot. Děti změřily síly 
v běhu, jak na delší tratě, tak ve sprintu, 
hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí – 
podle věkových kategorií, skoku do dálky a ti 
starší i ve šplhu. Nejmladší byla Johanka Grec 
r. 2015 z Orla Vyškov. Závod probíhal v klid-
ném a přátelském duchu a malí orlíci všech 
jednot se za to odměnili pěknými výkony. 
Kompletní výsledky najdete na www.orel.cz.

Jak dopadly Jednoty?

Zlato Stříbro Bronz
Orel Vyškov 
(30 závodníků) 8x 6x 3x
Orel Domanín 
(14 závodníků) 1x 3x 4x
Orel Žatčany 
(1 závodnice) 1x
Orel Rousínov
(1 závodník) 1x
Orel Kroměříž 
(6 závodníků) 2x
Orel Křenovice 
(3 závodníci)
Orel Drnovice 
(2 závodníci)
Orel Pozořice 
(2 závodníci)

Vítězi jednotlivých  
kategorií:
r. 2012 a ml.
Martin Pohludek (Orel Vyškov),
Leontýna Lusková (Orel Vyškov)
r. 2010/2011
Štěpán Náplava (Orel Domanín),
Maja Tomanová (Orel Vyškov)
r. 2008/2009
Matyáš Čapek (Orel Vyškov),
Monika Trojancová (Orel Vyškov)
r. 20006/2007
Filip Křížek (Orel Vyškov),
Stela Tomanová (Orel Vyškov)
r. 2004/2005
Jan Donneberger (Orel Vyškov),
Karolína Lužová (Orel Žatčany)
 ANIČKA MÁLKOVÁ
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V neděli 16. září se jel v Kašavě první roč-
ník Orelských kol s názvem „Kašavský Bajk 
kap.“ Po loňském zrušení závodu připravi-
li letos v Kašavě krásný závod na členitých 
tratích. Nádherná valašská příroda, dobré 
počasí i perfektně připravené zázemí vy-
tvořily kulisu, která musela jistě nadchnout  
každého. Prvního ročníku se zúčastnilo úcty-
hodných 164 závodníků. Hlavní zásluhu na 
uspořádání této vydařené akce má starosta 

jednoty Orla a zároveň starosta obce Kaša-
va bratr Josef Jarcovják. Závod svojí účastí 
podpořily jednoty Kašava, Zlín, Staré Město, 
Valašské Klobouky a pořadatelsky pomohla 
jednota Drnovice. Kašavjané děkujeme!
Za letního počasí se jel 6. října i poslední 
závod horských kol na Ploštině. Potěšila 
nás větší účast závodníků v dětských a ju-
niorských kategoriích. Dospělé Ploština to-
lik neláká. Oproti závodům ve Valašských 

Seriál „Orelských kol“ Memoriál Josefa Valčíka zná svoje vítěze

Zatím tři závody jsou zařazeny a hodnoceny v rámci memo-
riálu. Ve Valašských Kloboukách, v Drnovicích na Ploštině  
a v Kašavě.

Kloboukách a Kašavě je zde jejich zastou-
pení menší. I tak se celkový počet startu-
jících přiblížil rekordu. Vítězové si odvezli 
zasloužené medaile a drobné odměny. 
Po ukončení závodu byly předány poháry 
také za celkové umístění v seriálu horských 
kol Memoriálu Josefa Valčíka. Nejúspěšnější 
jednotou se stala jednota Valašské Klobou-
ky a mezi jednotlivci byla nejúspěšnější Pe-
tra Holznerová také z Valašských Klobouk, 
která zvítězila ve své kategorii ve všech  
třech závodech seriálu.
 Za TVR JOSEF ČASTULÍK, 
 garant Orelských kol  



sport

23OREL 4–18www.orel.cz

Jméno, jednota Ročník

Předškoláci II

Michalec Matěj, Val. Klobouky 2011

Ml. přípravka

Bačo Radek, Val. Klobouky 2011

St. přípravka

Číhal Martin, Staré Město 2007

Ml. žačky

Dohnalová Jůlie, Val. Klobouky 2006

Ml. žáci

Častulík Václav, Drnovice 2005

Muži elite

Sehr Ladislav, Zlín 1985

Muži II

Bačo Radek, Val. Klobouky 1976

Muži III

Slavík František, Staré Město 1951

Ženy

Holznerová Petra, Val. Klobouky 1976

Seriál „Orelských kol“ Memoriál Josefa Valčíka zná svoje vítěze



pro děti

24 OREL 4–18

Když se pastýři dozvěděli o tom, že se nedaleko Betléma právě 
narodil Ježíš, rychle spěchali najít to místo. Ale kdo byl tím poslem, 
který jim o miminku pověděl a v kterou denní dobu to bylo?
Vybarvi políčka s veselými smajlíky žlutě a se smutnými nebo 
rozzlovenými černě nebo tmavě modře a vše se za chvíli dozvíš.

O Vánocích často zapalujeme svíčky.
Jsou pro nás znamením toho, že Ježíš je naším světlem. Světlo svíčky je 
příjemné, dává radost, teplo, pokoj, vytváří příjemnou atmosféru.
Na obrázku vidíš různé druhy svíček. Zkus všem domalovat plamen a pa-
prsky, aby  pěkně zářily, Můžeš je také hezky vánočně ozdobit a vybarvit.
Svíčky  je také možné vystříhat a někoho jimi potěšit nebo zdobit vánoční 
dárky.
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Co uviděl Jakub se svými zvířecími kamarády, když došli k chudé betlémské stáji
ozářené jasnou hvězdou? Dokresli obrázek podle vyprávění z Bible. 

Dokresli také paprsky hvězdy a rozsvícenou lucernu.

Nebylo těžké najít správnou              . Místo, kde se           narodil,

ozařovala jasná
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Z činnosti žup a jednot
mých ale i nových sportů, poznávali okolí 
našeho města a každý den jsme chodili 
domů s novými zážitky. Po sportovním 
začátku prázdnin jsme si užili zaslouže-
né dny volna, které jsme pak zužitkovali 
koncem srpna na tradičním letním spor-
tovním soustředění závodních oddílů ve 
Štědroníně. 

Vstup do patnácté sezony

Už přes čtrnáct let v Orlu Dobříš znovu ote-
víráme dveře dětem i dospělým. V letošním 
roce jsme pro děti připravili přes 20 různých 
druhů sportovních kurzů. „Každým rokem 
se snažíme pro děti rozšířit naši nabídku  
i o nějaké nové kurzy, a tak jsme i pro le-
tošní sezónu kromě oblíbených kurzů ote-

V Dobříši jsme 
odstartovali další sezónu
Před vstupem do nového školního roku 
jsme zažili plno dobrodružství. O prázd-
ninách jsme tradičně uspořádali příměst-
ské tábory nazvané Sport Campy. Během 
dvou turnusů jsme si s více než 50 dětmi 
užili zábavu, vyzkoušeli si spoustu zná-
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vřeli i novinky Základy baletu a moderního 
tance, Dětské taneční, Břišní tance a Kom-
penzační trénink,“ dodává Denisa Havlíčko-
vá, vedoucí lektorka dětských sportovních 
kurzů. 
Podporujeme i dospělé cvičence
Jako jeden z mála sportovních spolků 
v České republice, jsme získali možnost za-
pojit se do celoevropského projektu Let´s 
#BEACTIVE, během kterého jde především 
o motivaci dospělých cvičenců, kteří by 
měli být více aktivnější v jejich každoden-
ním životě. „Jsme moc rádi, že jsme dostali 
jedinečnou možnost zúčastnit se letošního 
pilotního ročníku projektu a můžeme tak 
v našem regionu pomoci lidem k aktivněj-
šímu životu. Nejde jen o to, běhat a chodit 
do posilovny, ale naučit se přirozeně a ak-
tivně pohybovat,“ zmiňuje Klára Jandová, 
vedoucí lektorka.
Na relaxaci nezapomínáme
Relaxace je pro nás všechny velmi důleži-
tá, proto jsme se rozhodli, že se opět prv-
ní listopadový víkend vydáme na oblíbený 
wellness víkend plný cvičení a odpočinku. 
V příjemném prostředí penzionu Knížecí 
Rybník jsme načerpali síly do nových pra-
covních dní a předvánočního shonu. 

Tým lektorů Orla Dobříš

Orelská pouť  
na Provodově
V sobotu 1. září 2018 pořádala župa Ve-
lehradská pouť na Provodov. Zavítali jsme 
sem, abychom zahájili nový školní rok 
2018/2019 ke cti Panny Marie. Mši svatou 
celebroval P. František Král, pokračovaly li-
tanie k Panně Marii a adorace, která byla 
zakončena svátostným požehnáním. Počasí 
bylo deštivé, ale přesto si děti vyplnily něko-

lik otázek, které směřovaly k tématu Panny 
Marie. Také měly za úkol poskládat roz-
střižený obrázek, na němž byla zobrazena 
Svatá rodina. I přes menší účast poutníků se 
mariánská první sobota vydařila.

STAROSTA ŽUPY

Chůze ve Vyškově
Vyškovský orelský areál přivítal účastníky 
chodeckého závodu Chůze ve Vyškově od-
poledne v něděli 2. září 2018. Přijeli ti, kteří 
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chtěli absolvovat poslední závod Moravsko 
slovenského chodeckého poháru (MSCHP) 
a zabojovat o umístění na stupních vítězů. 
Organizační tým všechno skvěle připravil, 
a tak se chodci z Čech, Moravy a Slovenska 
odměnili sobě i divákům krásnými výkony.
Výsledky
500 m – Mimipřípravka 
1. Natálie Holková (AK Bojničky), 2. Maja 
Tomanová (Orel Vyškov), 3. Ella Kolláriková 
(MŠK Borský Mikuláš)
1. Metoděj Krais , 2. Matyáš Čapek, 3. Jo-
sef Grec (všichni Orel Vyškov) 
1000 m - Přípravka 
1. Liliána Holková (AK Bojničky), 2. Stela 
Tomanová (Orel Vyškov), 3. Mária Žiaková 
(AK Bojničky)
1. Kryštof Pevný, 2. Gabriel Provazník,  
3. Daniel Kubíček (všichni Orel Vyškov)
3000 m – Žactvo
1. Ema Klimentová, 2. Tereza Račanská,  
3. Michaela Škařoupková (obě Orel Vyškov)
3000 m – Ženy
1. Ivana Škařoupková (Orel Vyškov), 2. Len-
ka Slabáková (AC Moravská Slávia Brno),  
3. Leona Hanulíková (Orel Vyškov)
Celkoví vítězi MSCHP z Orla Vyškov:  Me-
toděj  Krais, Maja Tomanová, Stela To-
manová, Kryštof Pevný, Tereza Račanská,  
Leona Hanulíková, Šárka Kraisová
Vítězná smíšená družstva – 1.  OREL VY-
ŠKOV, 2. MŠK BORSKÝ MIKULÁŠ, 3. AC 
MORAVSKÁ SLÁVIA BRNO
Tento rok má Česká republika z ME v Berlí-
ně stříbrnou chodkyni Anežku Drahotovu, 
Slováci mají stříbrného Matěje Totha. Mož-
ná zrovna na Chůzi ve Vyškově závodil/la 
budoucí chodecká hvězda.
 ANNA MÁLKOVÁ

Syrovínský běh  
Velkou Moravou
http://syrovinskybeh.cz/
Jako leckterý běžec trávím téměř každou 
sobotu na trati některého závodu. Větši-
nu jich mám rád. Každý je něčím zajímavý 
a příjemný. Ale jen několikrát během roku 
narazím na závod, který mě opravdu za-
sáhne, překvapí, který si zamiluji a který ve 
mně ještě dlouhou chvíli doznívá. Závod co 
není jen pořadatelskou rutinou nebo snad 

podnikatelským projektem či pořadatelskou 
povinností.
A právě takovým milým během je Syrovín-
ský běh Velkou Moravou.
Překvapení přišlo hned při registraci na fot-
balovém hřišti v místě startu. Dostal jsem 
plnou tašku dárků od sponzorů, sklenič-
ku na víno s logem běhu a vstupenku na 
večerní košt vína s cimbálovou muzikou. 
Takhle bohatou „výslužku“ nepamatuji 
snad na žádném jiném běhu.
Při rozpravě před startem nás pořadatelé 
seznámili se vším potřebným a na jejich 
jemné nervozitě bylo vidět, že svůj závod 
opravdu hýčkají a prožívají jeho organizaci 
velice silně. Těsně před startem požehnal 
místní farář všem běžcům a popřál, ať ve 
zdraví doběhnou a zvítězí sami nad se-
bou.
Syrovínský běh Velkou Moravou je turi-
sticko–běžecký závod krásnou přírodou 
Slovácka - Buchlovské hory (Chřiby). Na 
výběr je trať 30 nebo 50 km. Zvolit trať 
si závodník může až v průběhu závodu 
na tzv. bodu rozhodnutí, který je asi na 
14-tém kilometru. Limit pro zdolání trati 
je 10 hodin. Na trati jsou 4 občerstvova-
cí stanice s bohatým výběrem jídla a pití 
a několik zastávek s pitnou vodou. Převý-
šení trati je cca 1200 m. Trasa je značena 
fáborky a šipkami a k dispozici jsou i GPX 
souřadnice pro obě verze trati. Krásně je 
i zpracována legenda trati http://syrovin-
skybeh.cz/?page_id=308 . Běží se cestou, 
kudy kráčela historie a také osobně Svatí 
Cyril a Metoděj. 
V první třetině závodu je hodně stoupání. 
Nejdříve vzhůru k nejmystičtějšímu chřib-
skému (a také prvnímu kontrolnímu) místu 
– Hoře sv. Klimenta. Poté prudké stoupání 
na Kazatelnu – pískovcové skalisko, vystu-
pující ze svahu s vytesanými schůdky pro 
výstup a upravenou plochou na vrcholu 
připomínající kazatelnu. Cesta vede po-
lem, lesem, všude krásné výhledy a úžasná 
příroda. Půjdu padesátku, rozhodl jsem se 
okouzlen chřibskou přírodou. Čehož jsem 
o pár kilometrů později při stoupání na 
hrad Buchlov začal trochu litovat.
Zbytek trati už nebyl tak strmý, ale kopce 
rozhodně nechyběly. Chvíli byl les, chvíli 

pole, občas nějaká ves či rozhledna. Chvíli 
asfalt, chvíli kamení, vinice, oraniště nebo 
lesní pěšina až do Bzence a zpět do Syro-
vína.
Milé bylo, že v kopci na Buchlov čekal na 
běžce fotograf. Mezi prvním a posledním 
běžcem byl odstup skoro dvě hodiny a fo-
tograf čekal i na poslední běžce, aby ani oni 
nepřišli o svoji fotku z běhu.
Přiznám se, že posledních 15 kilometrů pro 
mě bylo utrpení. Terén nepatřil k nejlehčím 
a únava z minulého týdne se stupňovala 
a poslední kilometry se nepředstavitelně 
vlekly. Půl kilometru před cílem na mě čeka-
lo překvapení. I když jsem dobíhal 8 hodin 
od startu, tedy mezi posledními, čekaly mě 
před cílem malé děti na kole a doprovázely 
mě směrem k cíli. Zvonky na jejich kolech 
zvonily, jako kdyby dobíhal vítěz a dovezly 
mě až k cílovému potlesku. Na krku mně 
přistála krásná dřevěná medaile. Byl to nád-
herný pocit.
Zajímavostí tohoto běhu je i dětský běh. 
I ten má „ultra“ vzdálenost, měří totiž  
5 km. Což je věc nevídaná. Ale když jsem 
u guláše a zaslouženého piva poslouchal 
dojmy rodičů, byli výkony svých leckdy 
netrénovaných dětí ohromeni. Děcka tuto 
vzdálenost v pohodě zvládly. I když jde 
o vzdálenost netradiční a tak trochu proti 
všem trenérským radám, na tomto běhu 
má své místo a děkuji pořadatelům za od-
vahu nachystat dětem opravdovou výzvu.
K drobným vadám závodu patřila nefunkč-
nost čipového zařízení na mezičasech. Ale 
to je drobnost, se kterou si pořadatelé v bu-
doucnu poradí. A taky na několika místech 
bylo možné si při nedostatečné pozornosti 
zaběhnout. Což se leckomu, i mně, povedlo. 
Doběhl jsem pozdě, takže ze Syrovína nejel 
už žádný autobus do Bzence na vlak. Počí-
tal jsem, že se svezu s některými z běžců, 
ale chyba lávky, na Syrovínský běh se jezdí 
na celý víkend. A večerní košt vína s muzi-
kou si nechtěl nechat nikdo ujít. Když jsem 
stál zoufalý s batohem na zádech a přemýš-
lel, co dál, zachránil mě pořadatel, který mě 
na vlak odvezl autem.
Jsou běhy a jsou běhy. V Syrovínském běhu 
je vidět láska pořadatelů k akci, kterou 
pořádají. Pohráli si s tratí, sehnali spousty 
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dárků pro běžce, přichystali večerní zábavu, 
kde bylo možné ochutnat místní vína a sdí-
let zážitky z běhu. Udělali desítky drobností, 
aby běžce potěšili a dělali to s láskou a po-
korou. Dali do organizace srdce. A právě 
takové běhy mám moc rád, právě na ta-
kové běhy se rád vracím. Děkuji za krásný 
zážitek. A všem doporučuji, další ročník se 
už blíží.

JAN STRÁŽNICKÝ, Orel Kuřim

Pouť Jirsíkovy župy  
na Lomec u Vodňan
To, co jsme si léta přáli, se stalo krásnou 
skutečností, na kterou bude většina s radostí 
a hrdostí vzpomínat. Českobudějovická jed-
nota si prošla po svém znovuobnovení složi-
tou cestou. Dnes se může radovat z nových 
či opravených sportovišť, z lezecké stěny, 
která se díky dobrému vedení a nápaditým 
závodům stala známou po celé republice. 

Téměř polovinu naší členské základny, která 
má přes pět set členů, tvoří děti a mládež. 
Máme tedy za co děkovat a zdálo se nám, 
že nejlepším poděkováním, při kterém si 
řada z nás tyto dary uvědomí, je pouť.
Lomec u Vodňan je malebné jihočeské 
poutní místo, které Vás okamžitě osloví 
svou otevřeností. Proto se říká, že Lomeček 
je poutním místem pro hledající. A řekněte, 
kdo z nás nehledá?
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Místní farář P. Josef Prokeš býval spirituálem 
českobudějovického biskupského gymnázia 
a do Orla nám chodil dělat v postě a ad-
ventu duchovní obnovy. A je také zdatným 
horolezcem, tak se známe dobře a společ-
ně jsme sdíleli nadšení z příprav na pouť 
Jirsíkovy župy, která se konala po neuvěři-
telných 70. letech.
Měl jsem z pořádání trochu strach. Pouť je 
něco jiného než organizovat stavby, opra-
vy, nebo nejrůznější závody. Také termín byl 
domluven na první sobotní neděli v dubnu 
a to ještě může sněžit.
Pán Bůh k nám byl ale milosrdný, byl to 
prostě den, který učinil Pán. Poprvé zača-
lo svítit a hřát sluníčko, nádhera. Program 
byl trochu odlišný od klasických poutí. Měli 
jsme naplánované putování pro orly, hry 
pro děti s biblickou tématikou, mobilní 
lezeckou stěnu, akrobatická cvičení a sa-
mozřejmě několik stánků se skvělým občer-
stvením. Velkým tahákem byla přednáška 
jednoho z našich nejlepších horolezců Mar-
ka Holečka a závěrem mše svatá. Poutní-
ci z naší jednoty a župy připutovali pěšky 
s praporem, modlitbou a zpěvem z neda-
lekých Libějovic.  Zde se k nim připojil sta-
rosta Orla Stanislav Juránek, který nás svou 
účastí trochu překvapil, ale potěšil.
Rodiče s dětmi měli jinou cestu a hráli 
zmíněnou hru, bojovali s Goliášem, stavěli  
archu…
Když se všichni posilnili, začala přednáška 
Máry Holečka. Je to profesionál nejenom 
v lezení, ale i ve svých prezentacích. Vyprá-
věl poutavě o svých expedicích a zážitcích 
o odvaze, pokoře a cestě k dobrému životu. 
Přiznal, že v tak krásném a mimořádném 
prostředí nikdy nepřednášel. 
Poté začala poutní mše svatá. Bylo to ote-
vřené slavení u vnějšího oltáře a zůstala 
i řada těch, kteří do kostela běžně necho-
dí. P. Josef Prokeš v kázání mluvil o daru 
sportu, spolehnutí se na sebe navzájem 
o vzájemném sdílení společných hodnot. 
Prosil o ochranu všech orlů, prosil za ze-
mřelé horolezce a děkoval těm, kteří tuto 
mimořádnou pouť připravili.
Já jsem po tom stresu, aby vše dobře do-
padlo, pomalu začal roztávat a uvědomil 
jsem si, jaká skvělá, radostná a svobodná 

atmosféra je nejenom kolem nás, ale i v na-
šich srdcích a myslích. Slyšel jsem, jak děti 
výskají radostí na mobilní lezecké stěně 
a když jsem se rozhlédl kolem, tak se všich-
ni usmívali. Ostatně slova starosty Juránka, 
že takovouto pouť ještě nikdy nezažil, mají 
svou vypovídající hodnotu.

Svatováclavská  
Horová župní pouť na 
Kotouči ve Štramberku
Svatováclavská pouť ve Štramberku má 
dlouholetou tradici. Již v roce 1932 místní 
orli spolu s farníky za pomoci župy Kadl-
čákovy postavili pomník se sochou svaté-
ho Václava.

Letošní pouť měla tři části. Součástí té 
první byla mše svatá slavená P. Petrem 
Dujkou za živé a zemřelé členy Orla a za 
všechny poutníky. Otec ve svém kázání 
vyzdvihl význam svatého Václava pro náš 
národ a poukázal na to, že odmítnutí zla 
a přijetí dobra by mělo být cílem každé-
ho člověka. Druhá část pouti probíhala  
uprostřed přírody na hoře Kotouč u sochy 
svatého Václava. Nádherné počasí přiláka-
lo přibližně 150 poutníků nejen ze Štram-
berka, Kopřivnice a nejbližšího okolí, ale 
také z Ostravy, Havířova, Frenštátu pod 
Radhoštěm, Brna, Bořitova, Českých Bu-
dějovic a dalších míst. Připomněli jsme si 
mimo jiné i blížící se stoleté výročí vzniku 



ze žup a jednot

31OREL 4–18www.orel.cz

Československa a zazpívali si Svatováclav-
ský chorál a Českou národní hymnu. Zá-
věrečná část pouti proběhla v Kulturním 
domě. Zde poutníci nalezli nejen posilu 
na těle, ale i na duši. Zazněly rytmické 
písně s hudebním doprovodem v podání 
dětské Štramberské scholy. Společný oběd 
a přátelské posezení zakončily tuto vzpo-
mínkovou akci.

PETR BUZEK, 
starosta Orla jednoty Štramberk

26. ročník  
Běhu sv. Václava  
ve Starém Jičíně
V sobotu 29. září 2018 se ve Starém Jičí-
ně uskutečnila akce, kterou spolu s orly 
pořádá aktivní mládež z farnosti a oko-
lí. Za dobu 26 let dosáhl Běh Sv. Václava 
úctyhodného věhlasu. Pravidelně zde při-
jíždějí běžci i jejich rodiny z celé Moravy 
a Slezska, od Těšínska po Valašsko. Start  
4,5 km dlouhého běhu v nedalekém 
poutním místě „Oční studánka“ pravidel-
ně zajišťuje duchovní rádce naší jednoty 
a místní farář P. Petr Dokládal. Letos se 
na startu sešel rekordní počet 226 běž-
ců všech věkových kategorií. Cíl běhu je 
u kostela Sv. Václava. Celkovým vítězem 
letošního ročníku se stal Martin Holiš, ča-
sem 17:56.14, ale velký obdiv patří každé-
mu účastníkovi! Tato akce by se také ne-
obešla bez originálního komentovaného 
moderování bratra Karla Ligockého, spo-

luzakladatele běhu. Po vyhlášení výsled-
ků byla v místním kostele sloužena mše 
svatá za účastníky a pořadatele a poté 
se podával zdarma společný oběd všem 
účastníkům v klubovně místního Orla. 
Následovala volná zábava s posezením 
a povídáním u kávy a sladkých dobrot, 
které napekly místní farnice, nebo daro-
vali sponzoři. Tímto bychom chtěli vyjád-
řit velké poděkování všem dobrovolníkům 
a sponzorům naší akce, obzvláště CHARI-
TĚ Nový Jičín a také podpoře z župy Baue-
rovy. Na příštím ročníku na shledanou 
a Zdař Bůh! Výsledky a fotky nejen z le-
tošního ročníku naleznete na stránkách:  
http://www.beh.kvalitne.cz

Starosta jednoty Starý Jičín-Vlčnov, 
PAVEL VAHALÍK

Netradiční víceboj  
neb „atletika hrou“
Jiříkovičtí orli uspořádali ve své orlovně  
20. října 2018 otevřenou soutěž v netradič-
ním víceboji. Závodníci ve věku od 5 let do 
12 let soutěžili ve 3 kategoriích a v 10 disci-
plínách: krátký sprint, přeskok přes obruč, 
skok do dálky z místa, velký a malý slalom, 
florbalový slalom se střelbou na branku, 
hod na cíl. Velmi atraktivní byla lukostřelba 
a výstup po provazovém žebříku a sestup po 
laně – pochopitelně vše jištěno horolezecký-
mi úvazky.  Každé stanoviště bylo obsazeno 
dvěma rozhodčími, kteří zajišťovali jednak 
bezpečnost a také správnost provedení.  
Bodování bylo podle jednotlivých kategorií, 
věku a časového limitu.  Výsledky jednotliv-
ců se pro urychlení zpracovávali na počítači. 
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Jak je již u nás zvykem, zajišťujeme pro 
účastníky občerstvení během dne a pro 
zájemce jednoduchý oběd. A byl chutný! 
Při vyhlašování výsledků byli všichni závod-
níci odměněni diplomem, velkým potles-
kem a drobným dárkem a vítězové medailí.
Výsledky: kategorie I. 
1. místo Buchtová Anna, Šlapanice
2. místo  Spružinová Kristýna, Jiříkovice
3. místo Staňková Gabriela, Jiříkovice
Kategorie II. 
1. místo Hanák Dominik. Jiříkovice
2. místo Koudelka Marek, Jiříkovice
3. místo Bůrová Gabriela, Jiříkovice
Kategorie III.
1. místo Buchta Tomáš, Šlapanice
2. místo Garlík Tobiáš, Kobylnice
3. místo Sedláček Metoděj, Bedřichovice
Celkem soutěžilo 44 dětí a mezi účastníky 
měla soutěž velký ohlas.
Velké poděkování patří všem rozhodčím 
a pořadatelům za trpělivost a ochotu pra-
covat s dětmi. Naše díky patří i všem, kdo 
se starali o občerstvení a oběd. Děkujeme 
také našim sponzorům za finanční podpo-
ru. Rádi bychom vás pozvali na další ročník, 
který budeme pořádat v říjnu roku 2019.

Orel jednota Jiříkovice

Milá návštěva ve 
Velkých Opatovicích
V neděli 14. října 2018 si orlové ve Velkých 
Opatovicích připomněli 100 let od vzniku 
republiky. Duchovní správce farnosti Velké 
Opatovice a zároveň i duchovní rádce jed-

noty P. Mgr. Miroslav Hřib slavil v kostele 
sv. Jiří mši svatou za všechny členy Orla. 
Přivítali jsme i hosty – starostu Orla bratra 
Stanislava Juránka s manželkou a starostku 
Velkých Opatovic paní Ing. Kateřinu Ger-
brichovou. Po mši svaté byla požehnána 
stuha k praporu s heslem „Pravdu nezmě-
níš“ a „Hostýn 1948–2018“. Starosta Orla 
připomněl události na orelské pouti na sv. 
Hostýně před sedmdesáti roky. Také připo-
mněl výročí 100 let od konce první světové 
války a 100 let od vzniku Československa. 
Program pokračoval příjemným posezením 
na faře, kde jsme si u kávy srdečně popo-
vídali.

MARIE KORBELOVÁ, Orel V. Opatovice

Orlové vzdali 28. října 
2018 čest padlým  
orlům – legionářům 
v Národním památníku 
v Praze na Vítkově
Na mnoha místech si letos orlové připo-
mínali stoleté narozeniny Československé 
republiky, státu, který navazoval na histo-
rické České království a v republikánské 
formě pokračoval od roku 1918 v tra-
dici české státnosti, jejímž zakladatelem 
je svatý Václav. České království, Česko-
slovenská republika i současná Česká 
republika jsou jedním Dědictvím svato- 
václavským. 
Orlové ze Svatováclavské župy v památný 
28. říjen stáli čestnou stráž v historických 
stejnokrojích a s prapory jednot Dobříš 

a Kolín na slavnostním shromáždění v Ná-
rodním památníku v Praze na Vítkově. 
Připomněli jsme si stoleté výročí Česko-
slovenska, jehož nástupnickým státem je 
dnešní Česká republika. Pamatovali jsme 
také na orly, kteří bojovali v čs. legiích na 
všech frontách 1. světové války. Slavnost 
v památníku odboje se konala za přítom-
nosti bývalého prezidenta ČR Václava 
Klause, některých zákonodárců a dalších 
představitelů veřejného života. Česká tele-
vize vysílala celý program v přímém přeno-
su. Slavnostnímu shromáždění předcházel 
pietní akt na venkovním nádvoří památ-
níku. 
V památníku národního odboje jsme 
v čele slavnostní síně drželi stráž spolu se 
sokoly a vojáky hradní stráže. S prapo-
rem na naší straně stál také člen Čs. obce 
legionářské a vojenský veterán br. Miloš 
Matoušek, který má k orlům velmi blíz-
ko, a to nejen kvůli našemu vzájemnému 
přátelství. V mládí – mezi lety 1948–1952 
– totiž br. M. Matoušek ministroval při 
mši sv. P. Aloisi Tylínkovi, zakladateli prv-
ní pražské orelské jednoty na Vyšehradě. 
Ministrovat knězi, kterého komunistický 
režim pronásledoval, bylo svého druhu 
hrdinství. Také Tylínkovi blízcí a spolupra-
covníci se ocitali v nemilosti totalitního  
režimu. 
Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka 
ve svém pastýřském listu ke 100 letům 
naší republiky pronesl důležitá slova o roli 
katolické církve v historii naší státnosti. 
Přitom připomněl  účast orlů na letošní 
Národní svatováclavské pouti ve Staré Bo-
leslavi: „Pro naši Římskokatolickou církev 
připadlo v úvahu především poukázat na 
kořeny české státnosti spojené se svato-
václavskou úctou v plné šíři našich raných 
dějin a poukázat na přesah této tradice do 
základu Československé či České repub-
liky. Jistě jste mohli zaznamenat Národní 
svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, 
o které vypovídá přítomnost orlů, sokolů, 
příslušníků prvního, jako i druhého a tře-
tího odboje, kteří viditelným způsobem 
připomněli společné úsilí ke vzniku ČSR.“ 
Ve druhé zmínce o orlech v odboji zdů-
raznil kardinál D. Duka podíl českých 
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a slovenských katolíků v boji za samostat-
nost: „Vraťme se však k našemu výročí. 
Rád bych připomenul vznik prvních legií 
na území Ruska. Jsou to vojenské útvary 
sv. Cyrila a Metoděje, jako i sv. Václava. 
Členy legií byli jak sokolové, tak orlové. 
Zásluha slovenských a českých katolíků 
v USA je nezastupitelná a stala se tak 
vedle zásluh legionářů prvního odboje 
důležitou oporou pro T. G. M. při vzni-
ku Pittsburské a Washingtonské dekla-
race.“ Za přečtení stojí jistě celý text  
pastýřského listu.  
Stovky orlů se podílely na prvním národním 
odboji. Členové Orla vstupovali do legií na 
všech frontách. V éře první republiky ka-
tolické legionáře reprezentovala Ústřední 
jednota čs. legionářů – katolíků, která úzce 
spolupracovala s Československým Orlem. 
Vznik Československa 28. října 1918 přiví-
tali orlové jako rozuzlení spletité politické 
a společenské krize, která hrozila uvrh-
nout národy rozpadající se monarchie do 
bezvládí, jež mohlo vyústit v bolševickou 
revoluci. Tento chmurný scénář se naplnil 
v sousedním Maďarsku nebo Bavorsku, kde 
bolševici využili nastalý chaos k nastolení 
krátkého, leč krvavého teroru. Této hroz-
bě Češi předešli, nedali šanci rudým, kteří 

by se – i s podporou zahraničních šiřitelů 
bolševické revoluce - po pádu monarchie 
u nás rádi chopili moci. Čs. vojenské jed-
notky posílené o oddíly orelských a sokol-
ských dobrovolníků úspěšně zasáhli r. 1919 
proti maďarským bolševikům na Slovensku. 
Šlo o reálný pokus rozšířit komunistickou 
vládu násilně hned v několika zemích. Mla-
dý čs. stát rovněž úspěšně čelil pokusům 
sudetoněmeckých politiků odtrhnout část 
českého historického území a připojit jej 
k vznikající Rakouské republice. 
Česká státnost musela pokračovat, toho 
si byli vědomi tehdejší orlové a vznik re-
publiky přijali jako šanci vzít do vlastních 
rukou budoucnost své vlasti. Ačkoliv byl 
vznik samostatné republiky poznamenán 
všemožnými útoky na katolickou církev 
a starobylé pomníky víry, překonali kato-
líci počáteční revoluční období a sebevě-
domě se angažovali při budování nového 
státu. Postupně získali značný vliv na chod 
republiky a stali se respektovanou politic-
kou silou. Orlové v tomto boji stáli hrdě 
v první linii. Čelili starému antiklerikalismu 
zděděnému z pokrokářských časů mo-
narchie, který se jako smutný pozůstatek 
předchozí doby přelil do společenského 
prostředí první republiky. Protináboženské 

živly rušily bohoslužby, napadaly nábožen-
ská procesí. Část katolíků, která upadla do 
schismatu, se snažila protiprávně zabírat 
katolické kostely. Orlové v nejednom pří-
padě hájili silou životy a práva katolického 
lidu a práva církve. 
Radujeme se ze stoletého výročí české sa-
mostatnosti. Avšak kriticky nahlížíme na 
socialistické a protináboženské revoluční 
vření, které s sebou 28. říjen přinesl. Jako 
dědici duchovního odkazu arcibiskupů 
Františka Kordače a Antonína Cyrila Stoja-
na, stejně jako Mons. Jana Šrámka, Mons. 
Bohumila Staška a Mons. Aloise Tylínka 
pokládáme ikonoklasmus a protikatolické 
násilí a propagandu v čase převratu za ma-
ximálně škodlivé pro národ a za nešťastný 
vklad do kolébky republiky. 
Všemohoucí Bože, dej, ať přijímáme 100 
let české novodobé státnosti jako požeh-
nání a ať se náš stát stane republikou sva-
továclavskou, skutečným, viditelnými dě-
dictvím přemyslovského Vojevody! Kéž náš 
národ odvrhne všechny duchovní i politic-
ké bludy, které zavinily jeho úpadek a pád! 
Nechť se Češi, Moravané a Slezané svorně 
řadí pod korouhev sv. Václava a pod patri-
arší kříž sv. Cyrila a Metoděje! 
Zdař Bůh! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
starosta Orelské župy Svatováclavské 

Orel při stoletém jubileu Československa 

Víkendovka 
Orel jednota Drnovice již několik let podpo-
ruje sdružení Archa community Brno, které 
pomáhá handicapovaným dětem. Arše za-
síláme část výtěžku z prodeje výrobků dětí 
na jarmarcích, ale také pomáháme při orga-
nizaci letních táborů Archy. Tato pomoc se 
však dotýká pouze starších Orlíků (nad 14 
let). Protože i mladší děti chtěly pomáhat, 
rozhodla jsem se zorganizovat víkendové 
setkání jednoty Orel Drnovice a sdružení Ar-
cha community. Setkání se uskutečnilo první 
víkend v říjnu v Zámečku v Hodoníně u Kun-
štátu. Zámeček je zcela bezbariérový, takže 
prostory byly pro víkendové setkání handi-
capovaných naprosto skvělé. Ke všemu jsme 
to měli z Drnovic opravdu jen přes kopec. 
Víkendovky se zúčastnilo více než 40 osob, 
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z toho bylo 15 Orlíků ve věku 6–12 let, kteří 
byli v Zámečku ubytovaní, ale sobotu s námi 
zde prožilo ještě dalších 20 zájemců. Orlíci 
se díky víkendovce setkali jednak s dětmi 
(i dospělými) na invalidním vozíku a jednak 
s dětmi s mentálním postižením. 
Páteční odpoledne a večer jsme věnovali 
seznamovacím hrám a hudebnímu vystou-
pení Orlíků. Sobotní dopoledne bylo tvo-
řivé. Děti vyráběly podzimní skřítky a další 
dětské poklady. Na tvoření se k nám při-
daly i děti z Dětského domova v Hodoní-
ně u Kunštátu, který je hned naproti Zá-
mečku.  Víkend byl slunečný, takže jsme 
mohli spoustu času trávit venku. Sobotní 
odpoledne patřilo „nauce o lese“. Jednalo 
se o soutěžně-vzdělávací program, po kte-
rém následovala hra „Co do lesa nepatří“ 
a poté další venkovní hry. Všechny soutěže 
i hry se odehrávaly v týmech. Týmy byly 
tvořeny jak dětmi s handicapem, tak i těmi 
bez handicapu. Děti se tak vice sblížily 
a poznaly navzájem. Společně jsme si so-
botu krásně užili. Před večeří za námi přijel 
pan farář z Kunštátu P. Petr Košulič a pro-
žili jsme s ním večerní bohoslužbu. Progra-
mu po večeři se opět zúčastnily i děti z dět-
ského domova. Velkým překvapením pro 
všechny bylo, že za námi přijel i kouzelník, 
který dokázal do svého programu zapojit 

i spoustu dětí. Nadšení všech bylo velké. 
Večer jsme zakončili diskotékou. A věř-
te, že diskotéku si užili nejen Orlíci a děti 
z dětského domova, ale i děti handicapo-
vané (i ty na vozíku). Tančit se dá totiž i na  
kolečkách.
Nedělní dopoledne patřilo opět hrám. Po 
obědě jsme všem rozdali pamětní listy 
a drobné dárky, které Orlíci vyrobili. A pak 
už si rodiče postupně odváželi své děti. 
Nebyl snad nikdo z účastníků, kdo by se 
nezeptal – „A kdy zase bude víkendovka?“. 
Za sebe musím říct, že jsem jednak ráda, že 
se nám víkendovka vydařila, ale především 
mám velkou radost z Orlíků, že se k han-
dicapovaným dětem chovali ohleduplně, 
navázali s nimi kontakt a vzniklo mezi nimi 
krásné přátelství. Příprava takové akce není 
úplně jednoduchá, ale i přesto se už nyní 
těším, jak budu moci odpovědět na jejich 
otázku… 

IVANA FRÝBORTOVÁ
Orel jednota Drnovice u Lysic

Nová jednota Orla 
v Ústí nad Orlicí
V neděli 18. listopadu proběhla první člen-
ská schůze obnovené jednoty Orla v Ústí 
nad Orlicí. Na této schůzi si členové zvolili 
vedení jednoty a projednávala se činnost 

na příští rok. Schůze se také zúčastnila 
starostka župy Orlické Marie Brandejsová. 
Jednota má nyní 34 členů. Navázali jsme 
tak na tradici Orla v našem městě, protože 
zde Orel fungoval od r. 1911 a vyvíjel čin-
nost až zhruba do r. 2002. Po nějakém čase 
se opět našli zájemci o orelskou myšlenku 
a díky tomu se nám podařilo Orla obnovit. 
V příštích letech se budeme co nejvíce sna-
žit rozvíjet činnost této organizace.  

JIŘÍ KADA, starosta jednoty

Běh Václava Kosmáka 
po sedmnácté
V sobotu 18. listopadu 2017 uspořádal 
moravskobudějovický Orel další ročník půl-
maratonu Václava Kosmáka. Je součástí 
Orelské běžecké ligy, avšak otevřený všem 
závodníkům. Po požehnání od P. Pavla 
Krejčího vyrazili jako první na nejkratší trať 
o délce 50 m dva nejmladší účastníci na-
rození v loňském roce, následovaní dalšími 
věkovými kategoriemi na tratích od 50 do 
2 000 m, celkem 55 mladých běžců a běž-
kyň. Šest juniorek a juniorů absolvovalo 
společně s účastníky lidového běhu trasu 
dlouhou 5 275 m. Z juniorek byla nejrych-
lejší Zuzana Doležalová z klubu Biatlon Tře-
bíč a z juniorů Michael Jakůbek ze Spartaku 
Třebíč. Nejlepším orlem byl celkově druhý 



ze žup a jednot

35OREL 4–18www.orel.cz

Jaroslav Říha z Kuřimi. Mezi dvanácti účast-
nicemi lidového běhu zvítězila Šárka Horá-
ková z Orla Silůvky a z dvaceti mužů byl 
jako první v cíli Petr Halas z Orla Vyškov.
V jedenáct hodin byl odstartován hlavní zá-
vod. Na trať dlouhou 21 100 m vyběhlo za 
přejícího počasí 43 mužů a 11 žen. Abso-
lutním vítězem s časem 1:18:49 se stal Ja-
kub Exner z P-Teamu. Nejrychlejší závodnicí 
byla s časem 1:47:13 Petra Kosová z Jihlavy. 
V jednotlivých kategoriích se nejúspěšněj-
šími orli a orlicí stali: muži A - Lukáš Nevařil 
z pořádající moravskobudějovické jednoty, 
muži B - Lukáš Kocur za Šitbořice, muži C - 
Josef Zálešák za Vyškov, muži D - Pavel Ku-
bíček za Žďár nad Sázavou, muži E - Josef 
Holý za Židenice a Martina Svobodová za 
Obřany v ženách B. Za zmínku stojí vynika-
jící výkony nejmladšího a nejstaršího účast-
níka půlmaratonu, jedenáctiletého Floriana 
Králíka z Bad Vöslau a tradičního účastníka 
našeho závodu pětasedmdesátiletého Jose-
fa Holého. Podrobné výsledky a fotodoku-
mentaci najdete na www.orelmb.cz. 
Po skončení závodu už mohli běžci začít vy-
hlížet další závod pořádaný moravskobudě-
jovickým Orlem, kterým je tradičně únorový 
maraton Jana Buly, opět s kompletní na-
bídkou mládežnických kategorií a lidového 
běhu na 5,275 km.   LENKA JIČÍNSKÁ



Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2019

•   Orel slaví 110 let
•  nové sídlo Orla 
• vyhodnocení Orelské běžecké ligy
•   z historie Orla v Holešově

… a další zajímavé čtení
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