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Setkání seniorů a jubilantů  10–11

„Každý z nás potom dostal prostor, aby se pochlubil tím, v čem je aktivní právě 
jejich jednota, co se komu daří a jak konkrétně každý pomáhá s činností. Byla to 
velmi zajímavá a podnětná beseda, při níž jsme se mnoho dozvěděli, ale hlav-
ně se ujistili, že Orel v rámci celé republiky funguje dobře“ popisuje účastnice  
setkání.

Réva zraje 4
…to asi není pro nikoho žádné překvapení. Mám ovšem na mysli tu naši Svatovác-
lavskou révu, jejíž 28. ročník proběhl 12. října 2019 opět v Lubině. A ještě přesněji 
– recitátoři zrají. V přímé úměře s tím, jak nabírají centimetry do výšky, lepší se i jejich 
výkony. 

komentář

2 OREL 4–19

I Bůh dělá  
všechno pro člověka
Blíží se Vánoce a my s obdivem myslíme 
na lásku Boha k člověku, kterého on z lás-
ky stvořil jako muže a ženu a nechal je žít 
v ráji. Když to lidé pokazili, rozhodl se je 
zachránit. Své dílo spásy však udělal závis-
lým na souhlasu dívky Marie z Nazareta, 
aby ukázal, že chce člověka potřebovat jako 
spolupracovníka na sém díle spásy. Chce při-
cházet i do dnešního světa skrze všechny, 
kteří mají odvahu mu říkat ANO a nechají 
jeho slovo vtělovat do svých skutků.
Blahopřeji vám, protože jste mezi těmi, 
které si Bůh vybral za spolupracovníky. 
Děkuji vám za velkorysou odpověď Bohu. 
Přeji Vám pravou vánoční radost z nového 
příchodu Boha skrze vás.
Zároveň vyprošuji vše dobré od Pána do 
nové roku. Ten bude u nás kromě jiného 
zajímavý i tím, že v rámci Orla se bude ve 
dnech 17.–21. února 2020 v Praze a Říča-
nech u Prahy konat XIV. Mistrovství Evro-
py ve futsalu kněží. U nás to bude poprvé. 
Je registrováno 18 evropských týmů. Mezi 
hráči je i biskup ze Slovenska či Maďarska 
a arcibiskup z Černé Hory.
Nejde jen o sport, ale i o společenství kně-
ží a s kněžími, o představení české kultu-
ry, národních tradic i prezentaci Orla. Jde 
o věc náročnou, a proto budu vděčný za 
každou pomoc, především v modlitbě, ale 
taky za osobní účast nebo finanční příspě-
vek.  +JAN GRAUBNER

Mistrovství Evropy můžete podpořit finanč-
ním příspěvkem na č.ú: 63031621/0100  
s variabilním symbolem 172122020.
Děkujeme.
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ZÁCHRANA ORLA
Máme ve znaku orla. Přesto až loni o prázdninách 
jsem se s ním potkal ve volné přírodě. V jižních Če-
chách jsem běžel kolem rybníka Svět a najednou, 
bez varování, mi přeletěl nad hlavou a přistál. 
Majestátně. Užasl jsem nad rozpětím jeho křídel, 
nad jeho vznešenou krásou. Pocítil jsem, jak máme 
k sobě blízko, jak patříme jeden k druhému. Chtěl 
jsem ho vzít s sebou a všem ho ukázat, abych se 
podělil o ten úžasný zážitek. Chtěl jsem ho ukázat 
nejenom vám orlům, orlicím a orlíčatům, ale úplně 
všem lidem, aby nás díky němu lépe poznali. Ne-
nechal se chytit. Odletěl užívat si volnosti a svobo-
dy. Svobody, která se nám vrátila teprve nedávno. 
Před třiceti lety. Po dlouhé době. Všichni kolem si 
mysleli, že OREL vyhynul. Přitom v roce 1948 nás 
na Svatém Hostýně bylo více než 100 tisíc. Jenže 
jednoho orla po druhém komunisté zavírali, jeden 
po druhém se schovával, jeden po druhém umíral. 
Díky naší ochránkyni jsme přežili. Maria, královna 
ORLŮ se za nás nepřestala přimlouvat. Sem tam 
znovu obnovili jednotu. Sem tam někdo oprášil 
kroj. Sem tam vytáhli po léta na půdě schovaný 
prapor a znovu se s ním vydali v průvodu nebo as-
poň v hloučku na Hostýn nebo Velehrad. Zase spor-
tujeme, cvičíme, tančíme, modlíme se, hrajeme si, 
recitujeme a zpíváme. A pracujeme dokonce i na 
svém. Zkrátka žijeme. Ozýváme se. Vždycky mě moc 
potěší, když se mi z mobi-
lu ozve: ,,TADY OREL!“ 
Myslel jsem, že vám toho 
orla z přírody neukážu, ale 
nedávno k nám na nové 
ústředí doletělo orlí SOS - 
zachraňte nás! Brněnská 
zoologická zahrada za-
hájila velkou akci na záchranu ORLA VÝCHODNÍ-
HO a nabídla jej k adopci. Neodolali jsme. Přihlá-
sili jsme se. Za nás za všechny orly a orlice. ZOO 
Brno má smělý plán: Vracet mláďata do míst kam 
patří a to je na Dálný Východ až ke břehům Ja-
ponska. Zatím jsou orli v kleci. Budeme se s nimi 
v zoologické zahradě potkávat. Budeme přispívat 
k tomu, aby přežil. Už patří k nám. POMŮŽEME!
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Modlitba žáků a studentů   14
Nebeský Otče, daruj mi prosím zdravou zvídavost, abych v zákonitostech, jimiž se 
řídí běh stvořených věcí, poznával stopy tvé přítomnosti.

Ježíši, daruj mi prosím vytrvalost, abych i v náročných a zdánlivě nezáživných in-
formacích dovedl hledat a rozpoznávat záblesky tvé pravdy…

Plavu, plaveš, plaveme  20-21
Všichni plaveme. Někdo v matematice, někomu nejde čeština, já se přiznám, že 
plavu ve výtvarných projevech. Ale jak říkali moji rodiče. Nejde všem všechno. Ti, co 
se sešli v sobotu 2. listopadu v bazéně na okraji Blanska na ústředních závodech, 
umí určitě plavat. A to v dobrém slova smyslu.

Ze žup a jednot  27–34
„Z tohoto dne mi utkvěla v paměti jedna vzpomínka. Po příjezdu jsme prošli 
bezpečnostním opatřením a před katedrálou seděli staří orlové, sotva v horkém 
dni dýchali, měli rozepnuté košile a chladili se studenou vodou. Po mši svaté 
se o tyto stařečky staral br. Gazárek, potom se přidal i br. Nováček. Vzpomněl 
jsem si na staršího br. Gazárka, na tatínka Tondy. To byl orel tělem i duší“….
vzpomíná br. Emil Polák z jednoty Kobylí
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Na letošní soutěž jsem se těšila. Byla jsem 
tak nějak v pohodě a jela jsem si soutěž 
„užít“. Vyrazila jsem hodně časně, aby 

Réva zraje…
…to asi není pro nikoho žádné překvapení. Mám ovšem na 
mysli tu naši Svatováclavskou révu, jejíž 28. ročník proběhl 
12. října 2019 opět v Lubině. A ještě přesněji – recitátoři zrají. 
V přímé úměře s tím, jak nabírají centimetry do výšky, lepší se 
i jejich výkony. Mnohá jména si ze soutěže pamatuji, ale děti 
nám prostě rostou do krásy a s nimi i jejich výkony.

mne na cestě nic nepřekvapilo a v klidu 
jsem stihla i mši svatou. Katolický dům už 
mne pak přivítal tradiční nástěnkou s pře-

hledem vítězů a plnou fotografií z minu-
lých ročníků, ale hlavně jásavým dětským 
švitořením. To si soutěžící užívali poslední 
chvíle, protože vzápětí po zahájení se hle-
diště odělo do příjemného ticha v naděj-
ném očekávání. Anežka Sochová přivítala 
všechny přítomné, porotu, hosty i všechny 
ty, kteří se na přípravě a průběhu soutěže 
z místní jednoty podíleli. Rozhodně jich 
nebylo málo.
Sama pro sebe jsem si vyhodnocovala 
výkony v každé kategorii a potěšilo mne, 
že jsme s porotou rozhodli téměř totož-
ně. Jako každý rok byl předsedou po-
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roty P. Mgr.Petr Dujka a k ruce mu byly 
čtyři dámy Mgr. Veronika Rajtr Pavlová, 
Mgr. Stanislava Zapletalová, Mgr. Lucie 
Pokorná a Mgr. Bohuslava Jamná, Ph.D. 
A také mne mrzelo, že porota nemohla 
udělit  svoje ocenění krásné zpěvačce, 
která doplňovala dívčí trio. Společně se 
děvčata postarala o hudební vystoupení 
mezi soutěží v jednotlivých kategoriích. 
Obecenstvo je ale ocenilo hezkým pot-
leskem, stejně jako všechny soutěžící za 
přednes básně nebo prózy. Vyhrát ne-
mohli všichni. Jen někteří si zaslouženě 
odnášeli ocenění, všichni ale mohli od-
jet domů s pocitem, že pokud nepoleví 
a budou se veršům i dále věnovat, tak 
s nadějí na vítězství v příštím roce. Všem 
letošním účastníkům bych to ze srdce 
přála.  M. MACKOVÁ

Výsledky 28. ročníku 
Svatováclavské révy  
I. kategorie (do 9 let): 
1. místo:  Amálie Ohnůtková,  

ZŠ Sv. Zdislavy, Kopřivnice 
2. místo:  Marie Vojkůvková,  

 ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 
Vendula Ramachová,  
ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 

3. místo:  Johana Gilíková,  
církevní ZŠ, Kroměříž 
Lukáš Kramoliš,  
ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 

II. kategorie (10–13 let):  
1. místo:  Terezie Žvaková,  

církevní ZŠ, Kroměříž 
Radovan Dujka, Nový Hrozenkov 

2. místo:  Daniel Hanousek,  
Olomouc 

3. místo:  Kateřina Besedová,  
ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 

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

Matouš Truneček, Olomouc 
3. místo:  Václav Sopuch,  

ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 
IV. kategorie (18 a více let):  
1. místo:  Vojtěch Glogar,  

Jeseník nad Odrou 

2. místo:  Romana Blažková,  
církevní ZŠ, Kroměříž 

3. místo: neuděleno 
PUTOVNÍ POHÁRY 
Memoriál Marie Hyvnarové-Rešovské  
za vynikající práci s hlasem 
Radovan Dujka, Nový Hrozenkov
Cena manželů Fuchsových, Vídeň 
za zvlášť náročnou poezii – prózu
Vojtěch Glogar, Jeseník nad Odrou  
Absolutní vítěz  
Svatováclavské révy 2019 
Terezie Žvaková, církevní ZŠ, Kroměříž 
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Ve vděčnosti za dar náboženské a národní 
svobody se orlové shromáždili 16. listopadu 
v centru naší státnosti, v katedrále zbudo-
vané otcem vlasti, císařem a králem Karlem 
IV. O 10. hodině začala mše sv., kterou za 
účasti českého primasa a pražského arcibis-
kupa Dominika kardinála Duky, apoštolské-
ho nuncia Charlese Daniela Balva a dalších 
biskupů a prelátů celebroval Msgre. Sta-
nislaw kardinál Dziwisz, dlouholetý osob-
ní sekretář sv. papeže Jana Pavla II. Právě 
tento slovanský papež českou princeznu 
a abatyši roku 1989 svatořečil. 
Během mše sv., kterou Česká televize vy-
sílala v přímém přenosu, stáli orlové stráž 

jednoty Hovorany (župa Šilingrova), br. Mi-
lan Jelínek s praporem jednoty Bystřice pod 
Hostýnem (župa Urbanova), br. J. Hampl 
s praporem jednoty Brno-Židenice (župa 
Sedlákova), br. J. Mička s praporem jednoty 
Mořkov (župa Bauerova), ses. Pitrová s pra-
porem župy Bauerovy, br. Vlastimil Váhala 
s praporem jednoty Hustopeče nad Bečvou. 
Br. Josef Častulík z jednoty Drnovice přivezl 
prapor župy Velehradské a br. Antonín Ze-
lina nesl prapor jednoty Domanín. Slovácká 
župa Velehradská poslala dále prapory jed-
not Staré Město, Polešovice, Ostrožská nová 
Ves a Vizovice. Po mši sv. se orelské prapory 
zapojily do procesí z katedrály k arcibiskup-
skému paláci. 
Důstojným způsobem jsme si připomněli 
významné výročí příchodu svobody 1989, 
jehož je sv. Anežka Česká patronkou. V mi-

Oslavili jsme mocnou přímluvkyni  
z rodu Přemyslova  
Orlové na výroční mši sv. ke cti sv. Anežky České 

Dne 16. listopadu 2019 jsme se poklonili sv. Anežce České ve 
Svatovítské katedrále v Praze na mši sv. ke 30letému jubileu 
svatořečení slavné Přemyslovny. Anežčina kanonizace 12. lis-
topadu 1989 předznamenala pád bezbožeckého komunismu 
a otevřela bránu svobodě v naší vlasti. Pouhých pět dní na to 
se díky Boží milosti daly do pohybu události, které přivodi-
ly pád zločinného komunistického režimu. Zašlapaný prapor 
pozdvihli tehdy také orlové, kteří díky přímluvě sv. Anežky 
mohli ve svobodné zemi obnovit orelské hnutí. 

s prapory. Dostalo se jim té cti, že u sloupů 
před presbytářem orelská stráž ve složení 
br. kapitán Miloš Matoušek, br. Stanislav 
Vejvar a br. Petr Olmr drželi českou státní 
vlajku a br. Vlastimil Váhala a sestry Marti-
na Emmerlingová a Ilona Klimčáková třímali 
vlajku státu Vatikán. V pravé chrámové lodi, 
mezi hrobem sv. Jana Nepomuckého a Sva-
továclavskou kaplí, drželi stráž s prapory 
další orelští praporečníci. Prapory jednot 
Kolín (župa Svatováclavská) držel br. Ondřej 
Bělina a Hradec Králové (župa Brynychova) 
br. Bohuslav Čáp. Významnou účast měli 
opět moravští orlové. V řadě jejich prapo-
rečníků stáli br. Pavel Vykydal s praporem 
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lém orelském společenství jsme se my, or-
lové z různých míst republiky, po mši sv. 
navzájem pozdravili a povzbudili se k další 
spolkové práci. Příjemné je zjištění, že při-
bývá orelských historických stejnokrojů. Jen 
houšť! Všem orelským poutníkům děkuje-
me za účast. 
Ať nás sv. Anežka, dcera královská a za-
kladatelka rytířského řádu křižovníků, učí 
naslouchat Božímu hlasu a ať nadále ochra-
ňuje naši svobodu! Ať Orel stojí na stráži 
národní svobody a rytířsky hájí zděděnou 
katolickou víru a slovanskou vlast! Svatá 
Anežko, květe z rodu Přemyslova, neopou-
štěj svůj český lid, vypros mu Boží milosti 
a sílu ducha i těla! 
Zdař Bůh!

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

Nemohli jsme oslavy zahájit jinak – než mší 
svatou, kterou sloužil náš místní pan farář  
P. Pavel Kaška. Na této mši zazněl orelský 
pochod „Vzhůru orle slovanský“, při kte-
rém jsme v úvodu mše nastupovali průvo-

dem v čele s knězem a ministranty, pak my 
členové se svým praporem a vlajkou a na 
konci pak šli orli z Ratíškovic v krojích se 
svými prapory. Podařilo se nám dát dohro-
mady i přímluvy týkající se orelské práce 

Oslavili jsme mocnou přímluvkyni  
z rodu Přemyslova  
Orlové na výroční mši sv. ke cti sv. Anežky České 

100 let od založení 
Orla v Miloticích
I když naše jednota byla založena 19. června 1919, oslavila své 
stoleté výročí založení v neděli 6. října 2019.
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a sehnat zpěvačku, která při přijímání zpí-
vala orelskou modlitbu „Ó zdroji pravdy“.
A protože jsme si moc přáli být nějak 
„jednotní“ a nebylo v našich možnostech 
opatřit pro každého člena orelský kroj – 
pořídili jsme si vlastní. Inspiraci jsme čer-
pali ze starých fotek. Dámy měly na sobě 
modré šaty s bílým šátkem a muži měli 
alespoň modré košile s bílou vázankou.
Odpoledne byl připraven program s po-
hoštěním v místním kulturním domě. Ve-
lice nás potěšila návštěva našeho bratra 

starosty Ing. Stanislava Juránka, což bylo 
pro nás zároveň milým překvapením. Na-
šich oslav se také zúčastnil i starosta naší 
župy Šilingrovy bratr Ing. Vladislav Výleta 
a tímto jim ještě jednou moc děkujeme.
V programu vystoupilo divadlo Víti Mar-
číka a troufám si říci, že rozesmálo úpl-
ně každého. Výborná atmosféra vydrže-
la v sále až do večera…. Po pohádce se 
představila s programem naše jednota. 
Vystoupily všechny 4 skupiny děvčat s ae-
robikem, který je v naší jednotě velmi ob-

líben, po nich přišlo na řadu vystoupení 
divadelních dílniček a cvičení dětí s akro-
batickou atletikou.
Na konec jsme ještě předali poděkování 
našemu nejstaršímu a stále aktivnímu 
členu naší jednoty bratru Františku Bá-
bíčkovi.
Byli jsme velice rádi, že po skončení před-
stavení si i ostatní děti chtěly vyzkoušet 
cvičení na žíněnkách. Ostatní mohli shléd-
nout výstavu fotografií, plakátů a loutek 
a společně pobesedovat při dobrém jídle.
Děkujeme našemu panu faráři P. Pavlu 
Kaškovi a bratru starostovi Ing. Stanisla-
vu Juránkovi za jejich slova – byla pro nás 
opravdu povzbuzením.
V současné době naše jednota provozuje 
aktivity zmíněné při vystoupení a dále se 
připravuje obnovení divadelního loutkové-
ho souboru. Chtěli bychom se také hro-
madně zúčastňovat poutí na sv. Hostýně 
(zatím jezdíme jen jako jednotlivci) a ur-
čitě nás někdy uvidíte i na jiných akcích, 
organizovaných Orlem.
Tak snad se nám to s Boží pomocí postup-
ně podaří.

PAVLÍNA NÁPLAVOVÁ,
starostka jednoty Milotice
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Listopadový střípek 
z orelské historie
Stodesetiletá historie Orla má mnoho významných zastavení. 
Mnohá jsou radostná, mnohá neradostná. Některým svým vý-
znamem vedou orelskou cestu vpřed, jiná ji komplikují.

Jedním „střípkem“ orelské historie bylo 
i sjezdové jednání Svatováclavské župy 
Československého Orla v exilu ve dnech  
26. a 27. 11. 1949 v Ludwigsburgu v Ně-
mecku. Zde se sešli zástupci orelských 
skupin z různých utečeneckých tábo-
rů. Hlavní náplní sjezdu bylo zvolit ve-

dení exilového Orla, zpracovat stanovy 
a organizační řád. Starostou byl zvolen  
Dr. Bohdan Chudoba, jeho zástupcem 
Jan Chomutovský, jednatelem Antonín Slo-
váček a vzdělavatelem mons. P. Petr Lekavý 
z Vatikánu. Tento listopadový střípek má 
tedy 70. výročí svého konání. V celoroční 

připomínce 110 let vzniku Orla, je zvláštní 
listopadový střípek, 110 let narození prv-
ního exilového starosty Orla Dr. Bohdana 
Chudoby. Osobnost nevšedního rozhledu, 
historik, novinář, básník, spisovatel, politik.  
Narodil se 21. 11. 1909 v Brně, po ukonče-
ní vysokoškolského studia učil na středních 
školách v Tišnově a v Brně. Byl redaktorem 
časopisů Akord a Obzory. V roce 1946 byl 
zvolen poslancem ÚNS a v roce 1947 se 
stal předsedou mládeže Lidové strany. Po 
únorovém puči KSČ odchází v roce 1948 
do exilu, aby unikl zatčení STB. Velkým 
štěstím byla pro Orla v exilu volba této 
osobnosti do čela organizace. Za svého 
starostování vymohl Orlu pravidelné vy-
sílání v Rádiu Svobodná Evropa, zajistil 
vydávání časopisu Orel a organizačně po-
sílil exilové jednání Orla. První kroky Orla 
v exilu byly úspěšné. Dr. Bohdan Chudoba 
přetížen prací na amerických a španělských 
univerzitách odchází však v závěru násle-
dujícího roku z funkce starosty. O nevšed-
nostní osobnosti Dr. Bohdana Chudoby do-
kazuje komentář ve vysílání Vatikánského 
rozhlasu dne 10. 11. 2019 k vydání jeho 
celoživotního díla „Člověk nad dějinami“.
Z orelské historie čerpal 

BOŽETĚCH KOSTELKA. 

Waldorf Astoria s Evou

Dr. Bohdan Chudoba s otcem prof. Františkem Chudobou, Nové Město na Moravě
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Na základě pozvánky z ústředí Orla v Brně 
a doporučení župy Velehradské jsem se zú-
častnila 12. září 2019 celorepublikového 
setkání seniorů jubilantů. Tentokrát se ko-
nalo v Orlovně v Brně Bohunicích. Setkání 
bylo velmi dobře připraveno a pro všechny 
účastníky bylo velice příjemné. Do Brna se 
nás sjelo téměř čtyřicet z různých koutů 
naší republiky. Většinou jsme již v pokro-
čilém věku a tak jsme společně moc rádi 
zavzpomínali na naše začátky v Orlu, na  
cvičení v době, kdy byla činnost Českoslo-

venského Orla po druhé světové válce ob-
novena a mnozí z nás byli tehdy ještě děti 
v předškolním věku.
Po znovu nabyté svobodě po nacistické oku-
paci jsme stejně jako v mnohých jednotách 
provozovali velmi činorodé aktivity. Jednak 
v tělovýchovné oblasti – cvičení na nářadí, 
prostná, pořadová cvičení, tak i v oblasti 
duchovní a kulturní – jezdili jsme na poutě, 
cvičili a hráli divadla, zúčastňovali se kultur-
ních akcí v obci, organizovali jsme veřejná 
cvičení, kam přijeli vystupovat orlové z okol-

ních jednot Orla. My jsme jezdili také po 
okolních jednotách, vyměňovali si zkušenos-
ti, přispívali svými články i pravidelně odebí-
rali časopis Československý Orel. A protože 
Orel stojí pevně na svých křesťanských zá-
kladech, přežil i dlouhou dobu komunistic-
ké totality, znovu se vzchopil a k naší velké 
radosti a spokojenosti opět dobře funguje. 
A z toho jsme my senioři měli velkou radost. 
Jednak že máme možnost si vzájemně pově-
dět o tom, co se kde děje, ale abychom se 
i v našem věku podpořili a těm mladším byli 
v Orlu stále ku prospěchu.
V ten den nás svojí návštěvou potěšil i sám 
starosta Orla br. Ing. Stanislav Juránek, prv-
ní místostarostka ses. Ing. Miluše Macková 
i generální sekretářka Orla ses. Ing. Marie 
Jurečková. Objasnili nám současnou čin-
nost, úspěchy i problémy, které musí Orel 
řešit. Každý z nás potom dostal prostor, aby 
se pochlubil tím, v čem je aktivní právě je-
jich jednota, co se komu daří a jak konkrét-
ně každý pomáhá s činností. Byla to velmi 
zajímavá a podnětná beseda, při níž jsme 
se mnoho dozvěděli, ale hlavně se ujistili, že 

Setkání orelských seniorů v Brně
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Orel v rámci celé republiky funguje dobře. 
Čas běžel hodně rychle. V dobré pohodě, 
při dobrém jídle a za vydatného hudebního 
doprovodu harmonikáře jsme si od srdce 
zazpívali.
Považuji za svoji povinnost upřímně podě-
kovat organizátorům této akce za to, že 
ji naplánovali, že ji připravili a že ve velmi 
přátelském duchu, k potěšení všech přítom-
ných proběhla. Jistě mi ti, kdo se zúčastnili, 
dají za pravdu.
Byli jsme rádi, že jsme se mohli tohoto se-
tkání zúčastnit. Byla to pro nás staré členy 
Orla velká čest. Děkujeme vedení Orla, že 
se stará o činnost dětí, mládeže, výkonných 
sportovců, ale že nezapomíná ani na nás 
starší.  
 Účastnice letošního setkání

Druhá akce, která patřila seniorům se ko-
nala dne 17. 10. 2019 v působišti jednoty 
Brno-Masarykova čtvrť - celostátní setká-
ní orelských seniorů. Prohlédli si Biskup-
ské gymnázium s vyhlídkovou terasou, 
navštívili studia Rádia Progras a kostel sv. 
Augustina. Cestou do kostela si prohlédli 

funkcionalistické vily a další pozoruhodné 
objekty. Na náměstí Míru se seznámili s his-
torií kostela a celé Masarykovy čtvrti. Akci 
zorganizovala Ústřední rada seniorů a na 
organizaci se podílel i náš místostarosta 
Bohumil Bílek.

Orel jednota Brno Masarykova čtvrt

Setkání orelských seniorů v Brně
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Ke cti svatého Václava, hlavního patrona vlas-
ti, se orlové 28. září 2019 shromáždili u oltá-
ře na Národní svatováclavské pouti ve Staré 
Boleslavi. Se spolkovými prapory vyslechli mši 
sv. Po jejím skončení vyšli v procesí ke kostelu 
sv. Václava, k místu samotné vojevodovy mu-
čednické smrti. Zde jsme se osobně pozdravili 
s pražským arcibiskupem Dominikem kardi-
nálem Dukou a hlavním poutním celebran-
tem a kazatelem Msgre. Charlesem Danielem 
Balvem, apoštolským nunciem v ČR. 
K větší slávě Boží a sv. Václava pozvedli své 
prapory orlové z jednot Kolín, Domanín, 
Ostrožská Nová Ves, Pitín, Polešovice, Staré 
Město a Vizovice. Moravským praporům 
vévodil starobylý prapor župy Velehradské. 
Staroboleslavská zářijová pouť je pro Orla 
vždy důležitým okamžikem. V tomto pro-
modleném posvátném místě si totiž naplno 
uvědomujeme své katolické a národní ko-
řeny. Svatý Václav k sobě zve orelské rytíře. 

Nabízí nám duchovní posilu, slyšení před 
knížetem. Je dobré a prospěšné uposlech-
nout volání věčného panovníka naší země! 
Spěchat pod jeho korouhev, patřit k jeho 
družině! V jeho šlépějích následovat Kris-
ta! Přes všechny zkoušky a bouře, jež nad 

vlastí se snesly, nedej zahynout svému lidu, 
vládce české země! Zázračná Madono Sta-
roboleslavská, oroduj za nás! 
Zdař Bůh! 

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

Věrná orelská stráž u svatováclavského oltáře 

Orlové na Národní svatováclavské 
pouti ve Staré Boleslavi
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Jako každý podzim pořádala Rada mláde-
že Orla setkání rodin s dětmi. I letos pad-
la volba místa konání na Bukovinu kvůli 
dobrému sportovnímu zázemí, umístění 
v lesích Drahanské vrchoviny a v nepo-
slední řadě také snadné dopravní dostup-
nosti. Termín konání byl posunut na ko-
nec října, abychom mohli využít víkendu 
prodlouženého o státní svátek. Přestože 
jsme měli trochu obavy z možného ne-
příznivého podzimního počasí, panovaly 
nadprůměrné teploty a víkend byl sluneč-
ný - tedy ideální podmínky pro kapacitně 
plný počet přihlášených účastníků. 
Jejich příjezd a ubytování bylo napláno-
váno na sobotní dopoledne, kdy se začal 
vařit i společný oběd. Odpoledne pak 

bylo naplněno sportovními aktivitami. 
Dětští účastníci přizvali ke hře i některé 
dospělé a společně jsme si zahráli florbal. 
Později hřiště obsadili dospělí s volejba-
lem. Došlo i na krátkou procházku po 
okolních lesích a sbírání hub. Den jsme 
zakončili zpěvem, hrou na kytaru a spo-
lečnou modlitbou.
Neděle se jako již tradičně nesla v duchu 
bohoslužby ve Křtinách, následoval oběd 
v místní restauraci a poté jsme vyrazili na 
výlet. Letošním cílem byla opravená zříce-
nina hradu Nový Hrad u Adamova. Auty 
jsme se dopravili na okraj obce Olomu-
čany a poté se vydali pěšky asi čtyři kilo-
metry turistickou stezkou na místo určení. 
Nový Hrad je rozlohou poměrně malý, té-

měř kruhového půdorysu a ze všech stran 
obehnán vysokými hradbami. Na vnitřním 
nádvoří je sice útulno, ale odpolední pod-
zimní slunce za hradby nezasvítilo, tak 
jsme se vydali zpět do Bukoviny. Zde si 
ještě za šera děti zahrály florbal a dospělí 
si zpříjemnili večer grilováním.
V pondělí dopoledne jsme pomalu začali 
balit a připravovat oběd. Po něm došlo 
k závěrečnému shrnutí a ukončení akce. 
Všichni jsme si sedmé setkání rodin s dět-
mi náležitě užili a budeme se těšit na 
další ročník. Děkujeme všem spoluorga-
nizátorům, účastníkům a zejména župě 
Sedlákově za poskytnutí prostor místa 
konání.
Za pořadatele Mgr. RADIM VYKOUKAL 

Setkání rodin s dětmi
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Modlitba žáků a studentů 
Nebeský Otče, daruj mi prosím zdravou zvída-
vost, abych v zákonitostech, jimiž se řídí běh 
stvořených věcí, poznával stopy tvé přítomnosti.
Ježíši, daruj mi prosím vytrvalost, abych i v ná-
ročných a zdánlivě nezáživných informacích do-
vedl hledat a rozpoznávat záblesky tvé pravdy.
Duchu svatý, provázej mne prosím labyrintem 
poznatků a daruj mi opravdovou moudrost, aby 
mne i ve složitých situacích života vždycky vedlo 
světlo tvé lásky.
Panno Maria, otvírej prosím mé srdce Boží mi-
losti a vždy mne připravuj k přijímání Božích 
darů.
Amen.

Zvířecí sněm  
o Vánočních svátcích 

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se ze-
ptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ 

Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce zname-
nají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček 
a cukrovím, které mám tak ráda.“ 

Liška se připojila se svou představou: „Pro mne 
samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husič-
ka. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.  
„Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vá-
nocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou  
o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. 
O Vánocích se má všechno jen třpytit. „Pozadu 
nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi 
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě 
lahve!“ 

 A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil 
slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je 
nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ 
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel:  
„A vědí to vůbec lidé?“
 z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše 

Ve chlévě stály jen jesličky naplněné senem pro telátko a oslika. Tady se malý Ježíšek narodil. Mamin-
ka synka zavinula do plenek a položila ho do jesliček. To byl nejpěknější den v životě Marie a Josefa: 
Oba dva děkovali Pánu Bohu za narození Syna Božího. Ježíšek přišel na svět proto, aby spasil svět.



pro děti

15OREL 4–19www.orel.cz

TŘI MUDRCI NEZAVÁHALI
Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili nově narozenému 
židovskému králi a slíbenému Mesiáši – Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, 
když se chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme překonávat hory doly, ale přesto nás 
jedna překážka občas potkává. Až vyluštíš která, popřemýšlej, co se s ní dá dělat.

Pro správné odpovědi si vezmi na pomoc Písmo svaté.

1.  Znamení, která přivedlo mudrce k Je-
žíšovi.

2. První dar, který mudrci přinesli.
3. Mudrci otevřeli své… (Mt 2,11 ).
4.  Název pro slíbeného Zachránce, kterého 

izraelský národ očekával.
5.  Město, kde se Ježíš narodil.
6.  Správný název svátku lidově zvaného 

„Tři králové“.
7.  Co uviděli mudrci kromě matky Marie? 

(Mt 2, 11).

 8.  Druhý dar, který mudrci Ježíšovi při-
nesli.

 9.  Měsíc, do kterého připadá slavnost pří-
chodu mudrců od východu.

10.  Co přimělo mudrce, aby se vrátili do 
své země jinou cestou?

11.  Zlý král, který nechal povraždit bet-
lémské děti.

12.  Země Ježíšova narození (tenkrát).
13.  Evangelista, který popisuje příchod 

mudrců k Ježíšovi.

1

2

3

4

5
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Memoriál Bedřicha Kostelky
lo 68 sportovců z 5 orelských jednot. Nej-
mladší závodník r. 2015 byl vyškovský Míša 
Kobelka a holčička z Kroměříže Anežka 
Motyčková.
Nejrychlejší sprint na 60 m předvedla Lucka 
Jelínková (Orel Vyškov). Dvě holky Stela To-
manová (Orel Vyškov), Míša Kosíková (Orel 
Domanín) a dva kluci Matyáš Čapek (Orel 
Vyškov), Šimon Cibulka (Orel Kroměříž) 
ve skoku do dálky dosáhli za 4 m hranici. 
Matyáš si připsal krásný výkon i v hodu kri-
ketovým míčkem, když jako jediný přehodil 
40 m. Ve vrhu koulí přehodila svým výko-
nem 8 m i hochy Anna Náplavová (Orel 
Domanín).

Sobota 14. září 2019 byla sluncem zalitá. 
Takové babí léto – co víc si mohli organi-
zátoři atletického oddílu Orla Vyškov přát? 
V orelském sportovním areálu mohli pořádat 
všestranný víceboj pod názvem „Sportovní 
Odznak Bedřicha Kosteky“, nebo Memoriál 
Bedřicha Kostelky. Sportovní klání zahájilo 
několik vzácných hostů, mezi které patřil 
místostarosta Roman Celý, místostarostka 
Karin Šulcová a starosta Orla ČR Stanislav 
Juránek, kteří pozdravili malé sportovce 
a popřáli pěkné výkony. Opravdu se bylo na 
co dívat. Na startu víceboje (sprint, skok do 
dálky, hod míčkem, nebo vrh koulí, dlouhý 
běh a šplh, či výdrž na hrazdě) absolvova-

Přes minutu na hrazdě viselo hned několik 
šikovných siláků: Leontýnka Lusková (Orel 
Vyškov), Elen Hrotková, Magdička Horníko-
vá (obě Orel Domanín), Matěj Holoch (Orel 
Vyškov) a Matěj Buchta (Orel Šlapanice). 
Nikdo nepochyboval o kvalitě šplhu Šimo-
na Cibulky, který na tyč vyšplhal dřív, než 
ho stačili odstartovat, za čas 3.7 si vyslou-
žil velký obdiv. Dlouhý běh byl nejkrásněj-
ší podívaná, protože se fandilo o sto šest. 
S velkým náskokem před svými soupeři byli 
Leontýnka Lusková, Matěj Holoch, Maja 
Tomanová, Matyáš Čapek, Stela Tomanová, 
Kryštof Pevný a Lucka Jelínková (všichni Orel 

Vyškov) se Šimonem Cibulkou.

Takto bojovaly děti z orelských jednot a při-
pisovaly body. Výsledný součet určil vítěze:
2013 a mladší
Doležalová Lucie, Orel Vyškov
Lošna Lukáš, Orel Domanín
2011/12
Lusková Leontýna, Orel Vyškov
Holoch Matěj, Orel Vyškov
2009/10
Motyčková Tereza, Orel Kroměříž
Čapek Matyáš, Orel Vyškov
2007/8
Tomanová Stela, Orel Vyškov
Hladiš Josef, Orel Domanín
2005/6
Jelínková Lucie, Orel Vyškov
Cibulka Šimon, Orel Kroměříž
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Memoriál br. Fr. Jindry

 Sportovní areál na louce za restaurací 
Hory byl sobotu 21. září velkým mraveni-
štěm, vládla sportovní pohoda. Do České 
Třebové přijeli sportovci ze širokého regio-
nu. Nejdříve se běžely dětské kategorie od 
sta metrů až po dva kilometry a pak násle-
doval hlavní závod. Dospělí běželi na tzv.
fialovém okruhu na 6 nebo 9 km. Nejdelší 
trať běželi muži A a muži B. Starší muži ka-
tegorií C a D a ženské kategorie měli trať 
zkrácenou na dva okruhy, t.j. 6 km. V cí-
lové rovince dlouhého závodu těsně před 
cílem spolu bojovali Lukáš Soural z Orla Ži-
denice a Radek Hejl z Letohradu. Lukáš byl 
nakonec o 2 sekundy rychlejší a čas vítěze 

byl 36:57 min. V závodě žen zvítězila Mi-
chaela Stránská z České Třebové a druhá 
nejrychlejší byla Lenka Jančaříková z Orla 
Brno.  
Ředitel závodu Martin Voleský si průběh zá-
vodu i účast závodníků pochvaloval, potvr-
dilo se, že závodníci Orla, zejména z Moravy 
do České Třebové na Hory přijíždí rádi. Spor-
tovci z orelských jednot dominovali nejen 
ve startovním poli, ale také mezi nejlepšími. 
Příkladem pro všechny může být i účast vý-
konného předsednictva Orla Brno v lidovém 
běhu, jehož se zúčastnili Stanislav Juránek, 
Míla Macková, Víťa Nováček a Marie Bran-
dejsová. Dali tak příklad našim mladým. Vý-

Nedá mi to, a dovolte, abych k tomuto 
článku o závodě připojila poděkování celé 
rodině Voleských. Do organizace se zapo-
jili téměř všichni a ti, co byli zrovna „vol-
ní“, tak běželi závod. Taková organizace 
se samozřejmě nedá zvládnout bez týmu, 
ale někdo mu musí velet. A v České Tře-
bové jsem osobně viděla, jak se „pracovní  
pozice“ v Orlu předává z otce na syna. Tak 
ještě jednou díky. M. MACKOVÁ

Krásné počasí a 239 závodníků od nejmladších až po veterány, 
početně zastoupený lidový běh, to je letošní závod v přespol-
ním běhu Memoriál br. Fr. Jindry na Horách České Třebové.

sledky si můžete přečíst na www.iscarex-

team, kde je i fotogalerie celého závodu.
Těšíme se na vaši účast v příštím roce.
 Pořadatelé



Kulturní rada Orla vyhlásila 

fotosoutěž na téma
„110 let Orla 

 mýma očima“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Uzávěrka 20. 2. 2020
Účastník soutěže souhlasí s užitím fotografie pro potřeby Orla.



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

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

OREL 
a KNĚŽSKÝ ČESKÝ TÝM – PRIESTLY CZECH TEAM

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.cz
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Orelská kola
Memoriál Josefa Valčíka 2019

kých vrchů v nadmořské výšce 600 metrů. 
I přesto, že pršelo a teploměr ukazoval jen 
7 stupňů, sjelo se zde na 90 závodníků. 
Potěšitelné je, že většinou dětí. Promoklým 
pořadatelům se podařilo připravit zcela re-
gulérní závody a odměnou jim byla radost 
dětí i dospělých při předávání medailí a cen 
za dobré umístnění. Nejmladšímu závod-
níkovi bylo dva a půl roku, nejstaršímu 
šedesát.
Celkové prvenství za rok 2019 obhájila Pe-
tra Holznerová z jednoty Valašské Klobou-
ky před Maruškou Častulíkovou z jednoty 
Drnovice a Radkem Bačou z Val.Klobouk.

Nejpočetnější startovní pole bylo ve Valaš-
ských Kloboukách. Tratě vedou po úpatí 
Bílých Karpat a pořadatelé mají bohaté zku-
šenosti s pořádáním závodů, což se proje-
vuje i na účasti. Také bajkeři z této jednoty 
patří dlouhodobě k nejlepším. 
Kašava leží v Hostýnských vrších a trať je zde 
náročnější. Prudší výjezdy i klesání dokonale 
prověří kondici všech startujících. Ve Zlíně 
připravili pořadatelé tratě v areálu lyžař-
ského svahu prakticky v centru Zlína. Tato 
lokalita má dobré perspektivy do budoucna.
Finále na Ploštině se jelo za stálého deště 
na místních nenáročných tratích Vizovic-

Všichni plaveme. Někdo v matematice, ně-
komu nejde čeština, já se přiznám, že plavu 
ve výtvarných projevech. Ale jak říkali moji 
rodiče. Nejde všem všechno. Ti, co se sešli 
v sobotu 2. listopadu v bazéně na okraji 
Blanska na ústředních závodech, umí určitě 
plavat. A to v dobrém slova smyslu. Změři-
li svoje síly na různých délkách a v různých 
plaveckých stylech. Rok od roku zájem roste 
a to je potěšující. Letos odplavalo svoje tratě 
95 závodníků z dvanácti jednot. Pořadatel-
sky a organizačně závody zajišťovala jednota 
Kuřim za vydatné pomoci Jardy Hronka z Ob-
řan a několika mladých z blanenské jednoty. 
Poděkování patří všem závodníkům i jejich 
doprovodu, pořadatelům, za zpracování 
výsledků Míle Mackové, ústředí Orla i spon-
zorovi z kuřimské jednoty Víťovi Nováčkovi. 
Odměny pro všechny byly letos sladké.
Tak příští rok čekáme i na vás, protože pla-
veme přece všichni…..

 PETR MACEK, ředitel závodu,  
jednota Kuřim,  garant TVR pro plavání

V roce 2019 byly  
v programu celkem 
čtyři závody. Na 
všech se podílely 
jednoty z župy 
Velehradské.  
V srpnu se jely kola 
ve Zlíně a Valašských 
Kloboukách, v září 
v Kašavě a vše 
vyvrcholilo 5. října 
při závodech na 
Ploštině, které 
pořádá jednota 
Drnovice.

Plavu, plaveš, 
plaveme…
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Plavu, plaveš, 
plaveme…

Benjamínci H 25 m plav jak umíš
1 Čajka Lukáš Domanín
2 Halas Matěj Vyškov 
3 Štěpánek Richard Jiříkovice
Benjamínci D 25 m plav jak umíš
1 Sedláková Zuzana Blansko
2 Levinská Rozálie Domanín
3 Neužilová Barbora Židenice
Elévové H 25 m plav jak umíš
1 Náplava Štěpán Domanín
2 Provazník Rafael Vyškov
3 Doležal Adam Vyškov
Elévové D 25 m plav jak umíš
1 Věrná Adéla Boskovice
2 Halasová Anežka Vyškov
3 Tománková Lucie Křenovice
Nejmladší žáci 25 m plav jak umíš
1 Duraja Vojtěch Obřany
2 Slabý Patrik Křenovice
3 Čajka Petr Domanín
Nejmladší žákyně 25 m plav jak umíš
1 Fišerová Valerie Jiříkovice
2 Kratochvílová Erika Křenovice
3 Hansgutová Viola Obřany
Mladší žáci 50 m volný způsob
1 Slezák Pavel Bořitov
2 Bura Přemysl Jiříkovice
3 Kratochvíl Lukáš Bořitov

Mladší žáci 50 m prsa
1 Slezák Pavel Bořitov
2 Duraja Vojtěch Obřany
3 Till Radim Obřany
Mladší žákyně 50 m volný způsob
1 Šťávová Anna Blansko
2 Šlezingerová Natálie Jiříkovice
3 Horká Lucie Domanín
Mladší žákyně 50 m prsa
1 Šťávová Anna Blansko
2 Horká Lucie Domanín
3 Šlezingerová Natálie Jiříkovice
Starší žákyně 50 m volný způsob
1 Slezáková Lucie Bořitov
2 Ševčíková Nela Blansko
3 Malárová Tereza Domanín
Starší žákyně 50 m prsa
1 Slezáková Lucie Bořitov
2 Ševčíková Nela Blansko
3 Malárová Tereza Domanín 
Dorostenci 50 m volný způsob
1 Grácer Tomáš Jiříkovice
2 Hrabálek Pavel Křenovice
Dorostenci 50 m prsa
1 Hrabálek Pavel Křenovice
2 Klusák Vít Židenice
3 Drácer Tomáš Jiříkovice

Juniorky 100 m volný způsob
1 Kuchařová Lucie Domanín 
2 Halasová Anna Vyškov
Juniorky 100 m prsa
1 Kuchařová Lucie Domanín
2 Halasová Anna Vyškov
Junioři 100 m prsa
1 Till Dalibor Obřany
2 Hampl Martin Židenice
3 Limburský Jan Obřany
Ženy 100 m volný způsob
1 Jonášová Ilona Obřany
2 Hrabálková Eva Křenovice
3 Drápalová Anna Křenovice
Ženy 50 m prsa
1 Jonášová Ilona Obřany
2 Hrabálková Eva Křenovice
3 Drápalová Anna Křenovice
Muži 100 m volný způsob
1 Till Přemysl Obřany
2 Duraja Lukáš Obřany
3 Till Dalibor Obřany
Muži 100 m prsa
1 Duraja Lukáš  Obřany
2 Till Přemysl Obřany
3 Tříska Michal Domanín
Veteránky 50 m volný způsob
1 Doležalová Vladimíra Vyškov
2 Skřivánková Dana Vyškov
3 Tillová Zdena Obřany
Veteránky 50 m prsa
1 Skřivánková Dana Vyškov
2 Tillová Zdena Obřany
3 Doležalová Vladimíra Vyškov
Veteráni 50 m volný způsob
1 Provazník Zdeněk Vyškov
2 Drápal Pavel Křenovice
3 Fučík Petr Obřany
Veteráni 50 m prsa
1 Provazník Zdeněk Vyškov
2 Drápal Pavel Křenovice
3 Fučík Petr Obřany
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Na cestu jsme se vypravili již v pátek s tím, že 
přespíme na území ČR ve Františkových Láz-
ních. Večer jsme s kluky absolvovali procház-
ku po kolonádě. Věk 13-15 let není zrovna 
období kluků, kdy by byli ochotni absolvovat 
zdlouhavé výklady, přesto se mi podařilo jim 
něco o historii lázní sdělit. Léty proslaveného 
Františka jsme našli celkem snadno. 

Přátelské utkání s DJK
Sportovní asociace DJK pozvala na sobotu 19. října k přátel-
skému fotbalovému utkání Orel. Obě organizace jsou členy 
katolické federace FICEP.

V sobotu jsme pokračovali do německé-
ho Ebnathu, malého městečka kousek za 
hranicemi, kde DJK má vlastní sportovní 
středisko. Kluci sice prohráli, ale trenéři 
měli možnost vyhlédnout si naděje na další 
sportovní hry. 
Za dopravu do Německa bych chtěla po-
děkovat Jožkovi Častulíkovi a Víťovi Nováč-

kovi, za přípravu utkání a výběr fotbalistů 
Dominiku Plškovi. Dva dny jsem strávila 
v přítomnosti fajn kluků i vedoucích. 

MÍLA MACKOVÁ
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Z historie jednoty Orla v Holešově

přejmenovaný v r. 1908 na Tělocvičný od-
bor Orel. Vedle účasti na zemských sletech 
ve Vyškově (1909) a v Kroměříži (1910), za-
čali holešovští orli organizovat členky, do-
rost a žactvo a budovat orelské organizace 
v obcích na Holešovsku. Nadějnému rozvoji 

Počátky orelského hnutí v Holešově spadají 
do roku 1906, kdy byl při Spolku katolic-
kých tovaryšů založen tělocvičný odbor. Na 
ustavující schůzi, která se konala ve spol-
kovém domě Na špici (dnes rohový dům 
Očadlíkovy ulice a ulice Plačkov), byl zvolen 
prvním starostou P. Hajda. V sále domu Na 
špici zpočátku cvičilo jen dvanáct cvičenců, 
záhy se však jejich počet zvýšil na šedesát 
a neustále rostl. Brzy bylo možné pořádat 
veřejná vystoupení, která se konala na za-
hradě u Králíčků.
Po vzniku jednotné celonárodní organizace 
Orel, jejíž vznik vyhlásil na manifestačním 
křesťansko-sociálním sjezdu v Olomouci 
dne 31. května 1909 dr. Jan Šrámek, se 
k ní připojil i holešovský tělocvičný odbor 

orelského hnutí v Holešově významně na-
pomohlo vybudování velkého spolkového 
domu - hotelu Central Katolického spolku 
Sušil (dnes kino Svět) slavnostně otevřené-
ho ve dnech 24.–25. října 1913. Po přista-
vění bočního křídla ve dvoře, upraveného 
jako tělocvična – orlovna, se tento dům 
s nejpěknějším sále ve městě a stálou diva-
delní scénou stal střediskem všech katolic-

Jednota Orla v Holešově patří k nejstarším u nás a řadí 
se svojí délkou trvání k jednotám v Praze, Líšni, Zlíně  
a ve Vyškově. Orel vznikal ve svých počátcích na přelomu  
19. a 20. století jako reakce na určitý netolerantní vztah, 
který se tenkrát začal projevovat uvnitř Sokola vůči nábo-
žensky založeným členům. Vznik orelského hnutí byl součas-
ně projevem kulturních a duchovních emancipačních snah  
nastupující generace mladých katolíků.

Seznam knih veřejné knihovny Čtenářského 
spolku v Holešově, pravděpodobně vydán 
v roce 1898

Beerův dům, od roku 1937 sídlo radnice  
a veřejné knihovny.

Dům, ve kterém začal Čtenářský spolek  
v roce 1861 svou činnost (dnes kino Svět, 
č. p. 62)

kých kulturně vzdělávacích spolků i hospo-
dářských podniků ve městě. 
Během první světové války činnost Orla 
v Holešově ochabla. Cvičitelé a většina mužů 
byli povoláni k výkonu vojenské služby. Te-
prve v nových poměrech po vyhlášení samo-
statné Československé republiky v roce 1918 
holešovský Orel opět rychle rostl. Zvýšená 
pozornost byla věnována zejména žactvu, 

Central a „orlovna“ze Smetanových sadů – jaro 2013
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Z historie jednoty Orla v Holešově

Rok 1938 byl posledním rokem orelských 
aktivit před blížící se válkou. V červnu toho 
roku se účastní skupina 14 členů a členek 
holešovské jednoty Sletu katolické mládeže 
v slovinské Lublani a 17. července cvičí na 
veřejném cvičení v Holešově všechny katego-
rie cvičenců prostná, připravovaná na III. Slet 
orelstva plánovaný na rok 1939. Po příjezdu 
německých vojsk v březnu 1939 se již veřej-
ná vystoupení nekonají. Pouze se cvičí v or-
lovně a na orelském hřišti se hraje česká há-
zená, mj. mistrovská utkání Hanácké župy. 
Zatímco k 1. 1. 1936 má jednota celkem 
321 členů, v roce 1940 vlivem válečných 
událostí se stav členstva snižuje na 219. Dne 
30. listopadu 1941 dochází k zákazu činnos-
ti Orla a k zabavení jeho majetku. 
Po nástupu Reinharda Heydricha k moci byl 
mezi prvními popraven náčelník Orla Voj-
těch Jílek. Zajímavá je skutečnost, že aten-
tát na říšského protektora provedli Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš, oba členové Orla (ve 
výsadku byli ještě dva další orli). Za druhé 

jehož počet vzrostl v 30. letech na 160 dětí. 
Když při pozemkové reformě r. 1926 dostala 
orelská jednota pozemek z panských polí za 
železniční tratí na Újezdě, obětaví členové 
Orla na něm brigádnicky vybudovali víceúče-
lové hřiště s hřišti házené, volejbalu a lehké 
atletiky. Dobrovolně a zdarma zde odpraco-
vali 3245 hodin. Vybudování orelského spor-
toviště, na které měli volný přístup všichni 
občané města, přispělo k obohacení spor-
tovního života v Holešově. 
Kromě tělovýchovných aktivit se rozvíjela 
také činnost kulturně-výchovná, ve kte-
ré byla velká pozornost věnována dětem 
a mládeži. Velmi oblíbené byly dětské be-
sídky, loutkové divadlo, členské tělocvičné 
akademie a divadelní představení, které 
pořádal dramatický odbor Orla společně 
s dramatickým odborem Katolického spol-
ku Sušil nebo s místní pobočkou Spolku 
katolických žen a dívek. Dále byly pořádá-
ny různé přednášky, besedy, plesy, večírky 
a výlety. K doplnění vzdělání i k zábavě 
členů sloužila orelská knihovna, která byla 
každoročně doplňována o nejzajímavější 
knižní novinky. Od roku 1929 získala jed-
nota kinolicenci a ve velkém sálu hotelu 
Central zahájila promítání filmů, které se 
těšilo velkému zájmu místní veřejnosti.
V 30. letech dochází k dalšímu rozšíření 
orelské sportovní činnosti o házenou, stolní 
tenis a lyžování. Třicátá léta jsou v orelské 
tělovýchově spojena s brannou výchovou, 
která byla cílevědomou přípravou na obra-
nu vlasti. 

světové války celá řada holešovských orlů 
bojovala na různých frontách, ať již v zahra-
ničních armádách nebo v domácím odboji. 
Po skončení války byla činnost Orla v Ho-
lešově opět obnovena. Na první poválečné 
členské schůzi, která se konala v sále kina 
Central 14. července 1945, byla zvolena 
nová rada a cvičitelský sbor. Vedle starších 
osvědčených orelských pracovníků byli do 
vedení jednoty zvoleni mladí členové – brat-
ři Karel a František Rafajovi, František Gába, 
Eduard Štěrbík a další. Velkou posilu pro 
rozvoj poválečného orelského hnutí v Hole-
šově znamenal v r. 1946 příchod katechety 
P. Vojtěcha Rygala, vzdělaného kněze, ob-
líbeného pedagoga a výborného sportov-
ce. Stal se vzdělavatelem jednoty, výrazně 
se podílel na zpracování ideového návrhu 
na přestavbu orelského hřiště, při zaháje-
né rekonstrukci hřiště patřil k nejpilnějším 
brigádníkům. Nadějně se rozvíjející orelské 
dílo znemožnil další zákaz Orla po únoro-
vém převratu v r. 1948. Už měsíc po pře-

Výbor jednoty Čsl. Orla v Holešově (30. léta 20. stol.) Dramatický odbor Orla Holešov uvedl v r. 1937 divadelní představení 
„Krásná Damaris“ na scéně Přerovské pivnice

Orelská mládež v Holešově (30. léta 20. stol.)
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Přátelé z holešovského Orla blahopřejí dlouholetému členu 
jednoty plk. Karlu Bednaříkovi v předvečer jeho 80. narozenín 
(18. 12. 2000). Zleva František Gába, manželé Karel a Anděla 
Bednaříkovi, František Rafaja a Karel Rafaja-

Orelští gymnasté na akademii na Centrale (březen 1938)

Čestná stráž Orlů u sochy TGM  pri Masa-
rykově tryzně (4. 9. 1938)

Masarykova tryzna v Holešově (4. 9. 1938)

Poslední snímek vzdělava-
tele jednoty Orla Holešov  
P. Vojtěcha Rygala, který 
byl zastřelen při pokusu  
o ilegální přechod hranic  
u Aše 27. 3. 1948

vratu bylo P. Rygalovi zakázáno vyučovat 
na holešovských školách. Uvědomil si, co 
může od nového režimu očekávat, a proto 
se rozhodl pro urychlenou emigraci. Při po-
kusu o přechod státních hranic v blízkosti 
Aše byl však v noci z Velkého pátku 26. 3.  
na Bílou sobotu 27. 3. 1948 bez jakéhoko-
liv předběžného varování pohraniční hlíd-
kou zastřelen. Stal se tak první kněžskou 
a orelskou obětí nastupujícího totalitní-
ho režimu v ČSR, který měl trvat dalších  
40 roků. Jeho pohřeb v rodném Hulíně za 
mohutné účasti orlů a veřejnosti byl vnímán 
i jako protest politický.

V roce 1968 dochází k druhému pokusu 
obnovit činnost Orla v Holešově. Dne 10. 
května byl ustaven přípravný výbor jedno-
ty, který dne 17. května zaslal oznámení 

o úmyslu obnovit svoji činnost tvořícímu 
se ústředí v Brně a ONV v Kroměříži. Orli 
uspořádali několik akcí vzpomínkového 
charakteru. Okupace Československa voj-
sky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 
znamenala konec naději na druhou obnovu 
Orla u nás.
Teprve 3. obnova Orla v roce 1990 po listo-
padových událostech roku 1989 se zdařila. 
Nepřipravená společnost však byla zmate-
na, ani Orel nebyl na tuto obnovu připra-
ven. Orelský majetek byl zabaven v roce 
1948, osobní kontakty byly narušeny a na 
mnoha místech nebyla ani snaha tuto situ-
aci změnit. 42 let zákazu Orla přineslo orel-
skému hnutí velké ztráty a značné oslabení. 
První orelskou akcí v Holešově po listopa-
dovém převratu 1989 byl přátelský vzpo-
mínkový večer, který se konal v torzu ně-
kdejší orlovny – nyní herně stolního tenisu –  
22. února 1990. Byla zvolena nová rada 
jednoty v čele se starostou Karlem Rafajou 
a jednatelem Františkem Gábou a započala 
činnost v nových, skromných podmínkách. 

Zatímco torzo orelské tělocvičny se pro 
jednotu nepodařilo získat (v úředních do-
kladech je veden jako původní majitel Ka-
tolický spolek Sušil) a pro sportovní a kul-
turně společenské aktivity si musí jednota 
pronajímat tělocvičny a sály, orelské hřiště 
bylo Zastupitelstvem města Holešov jedno-
tě navráceno. Zejména díky mimořádnému 
úsilí dnes již zesnulého starosty Orla Hole-
šov Františka Gáby a jeho pokračovatele 
Vojtěcha Jurčíka se ve Zlínské ulici podařilo 
vybudovat kvalitní sportovní areál se dvěma 
tenisovými kurty s umělým povrchem, cvič-
nou tenisovou stěnou, dvorcem na plážový 
volejbal a víceúčelovým hřištěm na malou 
kopanou, házenou, nohejbal, aj.
Více než stoletá historie Orla je pohnutá.  
Orel zažil ve své historii vzestupy i pády, 
téměř půlstoletí prožil v zákazu činnosti 
a pronásledování. Fakt, že tady dnes exis-
tuje, opět vyvíjí svoji činnost a snaží se na-
plňovat své heslo „Dáváme sportu smysl“, 
je důkazem jeho životaschopnosti.

FRANTIŠEK RAFAJA
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Z činnosti žup a jednot

při karmelitánském klášteře v Kostelním 
Vydří jako jedno z duchovních středisek 
a cílů poutí v regionu, včetně orelské žup-
ní pouti. Vpravo pak Beránek Boží, symbol 
spásné oběti Ježíše Krista, zastupuje, jako 
jeden z jeho atributů, sv. Jana Křtitele. 
Ten zároveň ikonograficky provazuje obě 
strany praporu. Na svátek sv. Jana Křtite-
le 24. června se narodil Jan Kubiš (1913) 
i P. Jan Bula (1920). Postavy obou stran 
praporu nakonec spojuje rovněž přinesení 
mučednické oběti vlastního života. Každé-
mu z obou motivů rubové strany praporu 
přináleží nápis, nahoře: „PANNO MARIA, 

Nový prapor župy 
Kubišovy
Tištěná verze praporu byla pořízena v srpnu 
2018, aby se stihla účast praporu na orelské 
pouti na Sv. Hostýně. Nový vyšívaný prapor 
byl představen na župním sjezdu v Kněžicích 
10. 3. 2019. Prapor požehnal mons. Jan 
Graubner na konci mše sv. o letošní orelské 
pouti na Svatém Hostýně 25. 8. 2019. 
Základní ikonografie praporu vychází z roz-
lišení obou stran na lícovou stranu orelskou 
a na rubovou duchovní stranu křesťanských 
patronů. První strana je modrá s bílými ná-
pisy, druhá pak bílá s nápisy modrými.
Hlavní motiv lícové strany představuje upro-
střed horní části stylizovaný portrét Jana 
Kubiše ve vojenské uniformě podložený 
spodním zobrazením části padákového 
vrchlíku. Pod portrétem je umístěn jako 
symbol tělovýchovné organizace k žerdi 
letící orel s činkou v pařátech. Po obou 
stranách se nacházejí vůči sobě zrcadlově 
obrácené kresby kříže s vinným hroznem, 
vinným listem a pšeničným klasem – sym-
bol chleba a vína. Jedná se o obrázek na 
motivy vlastnoruční kresby P. Jana Buly 
z jeho primičního oznámení. Oba obrázky 
s křížem připomínají dva kněze poprave-
né komunistickým režimem, P. Jana Bulu  
a P. Václava Drbolu. Všechny tři osobnosti 
byly aktivními členy Orla. V jejich osobách se 
tu připomíná odpor proti oběma totalitním 
režimům, nacistickému a komunistickému. 
V horním rohu je umístěn český lev ve špa-
nělském štítu a v horním cípu také ve špa-
nělském štítu moravská orlice. Označují dvě 
historické české země, při jejichž vzájemné 
hranici se Kubišova župa rozkládá a vlast-
ně tak tvoří svorník Čech a Moravy. Nápis 
v horní části označuje původce praporu: 
„OREL ŽUPA KUBIŠOVA“, dole umístěný 
nápis pak vyjadřuje základní ideje orelské 
organizace: „V duši víru, v paži sílu, v srdci 
vlast!“ Lem v barvách modro-červeno-bílé 
trikolory podtrhuje sepětí s vlastí, Českoslo-
venskou, nyní Českou republikou.
Rubová strana nese dvě obrazové figu-
ry. Vlevo chrám Panny Marie Karmelské 

KRÁLOVNO ORLŮ, ORODUJ ZA NÁS!“, 
dole: „HLE, BERÁNEK BOŽÍ!“ Lem sestává 
ze zelených palmových listů jako symbolu 
mučednictví.
Ideový koncept praporu vznikl v březnu až 
srpnu 2018 v diskusi zástupců župy Kubi-
šovy, br. Božetěcha Kostelky a Lenky a Petra 
Jičínských z Moravských Budějovic. Auto-
rem Kubišova portrétu je Vojtěch Dařbujan, 
ostatních kreseb a konečného grafického 
návrhu Miroslav Vomáčka z firmy Vendy 
atelier v Moravských Budějovicích, která 
zajistila rovněž zhotovení praporu.

 PETR JIČÍNSKÝ, JITKA KALČÍKOVÁ
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Kladenské jubileum
Kladenští orlové si letos připomněli 20 let 
od obnovy svojí činnosti. Dne 31. 5. 1999 
byl krásný, sluncem prozářený den, ve kte-
rém se několik Kladeňáků rozhodlo zalo-
žit ve svém městě Orla. Již delší čas byli 
kladenští zájemci v kontaktu s br. Josefem 
Papežem v Brně a také s pražskými orly. 
V salónku tehdejší restaurace A-Centrum 
se onoho dne sešli členové ustavujícího 
výboru se starostou středočeské Orelské 
župy Pospíšilovy br. akad. malířem Jose-
fem Kuldou a pod patronací župy byla 
založena jednota Orla v Kladně. Schůze 
se tehdy zúčastnili také br. JUDr. Václav 
Stieber z jednoty Nové Strašecí, br. Jiří 
Lisý a ses. Emilie Horová, všichni pamět-
níci kladenského Orla před r. 1948, a další 
přátelé. Orel v Kladně není cizí pojem. Do-
konce dvě jednoty Čs. Orla v Kladně městě 
a Kladně-Kročehlavech existovaly již před 
rokem 1948. 
Dvacet let organizace je vhodné oslavit. 
Proto se předsednictvo Orelské jednoty 
Kladno rozhodlo uspořádat výroční setkání 
18. 5. 2019 v Kladně. V milém prostředí 
country hospůdky se sešlo na 30 členů 
a příznivců Orla. O uplynulém dvacetiletí 
kladenského jednoty hovořili zakládají-
cí členové br. Stanislav Vejvar a br. Pavel 
Krešne. Přítomní se dozvěděli informace 
o historických kořenech kladenského Orla, 
které sahají k roku 1909, do nejstarších 
zakladatelských dob. Jako současníci jsme 
už zavzpomínali na naši činnost od roku 
1999, pěší náboženské poutě do Stochova, 
sportování v kladenských školních tělocvič-
nách i cykloturistiku a kontakt s pražský-
mi, chomutovskými i západočeskými orly. 
Nejvýznamnějším orelským hostem byl br. 
Josef Kulda, který přijel s chotí z Prahy. Před 
20 lety stál, jako nesporná autorita orel-
ského hnutí, u obnovy kladenské jednoty. 
Br. Kuldy si velice vážíme pro jeho životní 
moudrost, spolkovou obětavost a osobní 
vlídnost. Na setkání jsme si rádi vyslechli 
jeho zajímavé vyprávění o orelské historii. 
Přiblížil nám svoji účast na památné svato-
hostýnské pouti r. 1948, ve stínu počínající 
komunistické totality, i své orelské začátky 
v Červeném Kostelci. Po zbytek odpoledne 

probíhala volná zábava. K chutnému po-
hoštění zahrála kladenská trampská kapela. 
Kladenští členové mají chuť rozvíjet orel-
ské společenství při duchovních, kulturních 
i sportovních akcích. Jsou motorem mnoha 
akcí v místě i napříč župami. Na příkladu 
kladenské jednoty je nejlépe vidět, že účin-
ná je spolupráce na nejbližším, sousedském 
základě – mít k sobě blízko srdcem i byd-
lištěm! 
Hodně Boží pomoci a zdaru kladenskému 
Orlu do budoucna!

br. STANISLAV VEJVAR
br. PAVEL KREŠNE

Běh Alejemi 2019 
v jednotě Kněžice
30. 8. 2019 se uskutečnil již 15. ročník 
Běhu Alejemi v Kněžicích.
Běh pořádá každoročně Orel Kněžice ve 
spolupráci s Běžcem Vysočiny Jihlava. Ředi-
telem závodu byl opět František Nechvátal. 
Běh je součástí Orelské běžecké ligy a Bě-
žeckého poháru Běžce Vysočiny.
V loňském roce startovalo 171 závodníků 
od předškoláků po seniory. Rekordní účast 
225 běžců z roku 2016 jsme sice letos 
nepřekonali, ale účast byla velice slušná. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 195 běž-
ců, 84 mužů, 30 žen, 2 junioři, 2 juniorky, 
3 dorostenci, 2 dorostenky, 50 žáků a žá-
kyň a 22 předškoláků. Letos závodilo 18 
místních běžců, členů i nečlenů Orla, ně-
kteří závodili za Cykloklub Kněžice. Z členů 
Orla pro Kněžice získala Michaela Slabá 

1. místo v kategorii dorostenek v běhu na  
5,5 km. Adéla Uhlířová se umístila na  
1. místě v kategorii žákyň 14 – 15 let  
(2,7 km), Richard Uhlíř na 3. místě v kate-
gorii žáků 10 – 11 let v běhu na 2.7 km. 
Medaile za umístění na 1. – 3. místě ob-
drželi běžci v kategoriích od předškoláků 
po dorost. Další medaili obdržel nejrychlejší 
člen Orla v každé věkové kategorii. Celkem 
letos startovalo 78 členů Orla. Těší nás, že 
také závodil za Orel Telč i starosta Kubišovy 
župy se svými dvěma syny. Uznání a obdiv 
patří všem běžcům za jejich výkony, které 
předvedli.   JITKA KALČÍKOVÁ 

Stavba nové Orlovny 
v Novém Městě  
na Moravě
Od letošních prázdnin nastal ruch na louce 
vedle silnice do Pohledce v Novém Městě 
na Moravě. Zahájili jsme zde stavbu nové 
Orlovny. Je to výsledkem zhruba dese-
tiletého úsilí vedení jednoty o výstavbu 
spolkového objektu pro potřeby jednoty 
Orla v NMNM. Orlovna by měla poskyt-
nout prostory v nové herně o rozměrech 
10×12×6 m se šatnami a sociálním zá-
zemím, klubovně 50 m2 pro zhruba 30 
osob, podkrovní místnosti 40 m2, a do 
budoucna sloužit také jako zázemí pro 
aktivity venkovní, mj. i pro připravované 
hřiště 20x40 m s umělým povrchem a mul-
tifunkčním využitím. Poslouží rovněž jako 
důstojné formální sídlo jednoty.
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Stavba s rozpočtem více než 13 mil. Kč 
je financována z vlastních zdrojů jednoty, 
investiční dotace MŠMT a města NMNM, 
jedná se i o podpoře KÚ Kraje Vysočina. 
Všechny zúčastněné strany očekávají, že 
nový objekt rozšíří vhodné kapacity pro 
sportovní a společenský život ve měs-
tě. Nejvíce se na hotovou stavbu těší sa-
motní Orlové. V roce 2020 oslaví jednota 
v NMNM 100 let od svého založení, je 
tedy již nezpochybnitelnou součástí histo-
rie města. 
Stavba by měla být dokončena do polo-
viny roku 2020 s předpokladem plného 
rozjezdu provozu se začátkem školního 
roku v září. Budeme rádi, pokud bude 
Orlovna využívána nejen členy jednoty, 

ale i jinými zájmovými skupinami či spolky 
a kluby např. pro cvičení malých skupin, 
stolní tenis, maminky s dětmi, besedy či 
promítání, klubová vystoupení, školení, 
spolkové či firemní oslavy apod.

BŘETISLAV WURZEL, starosta jednoty

Úspěšný začátek nového 
školního roku 2019/2020 
v badmintonu  
Orel Podolí
Po úspěšném jaru, úspěších na několika 
mezinárodních i mnoha lokálních turna-
jích a absolvovaném letním soustředění 
nám začal nový školní rok a v badminto-
novém kroužku se všichni hned od začát-
ku vrhli do práce. Naše řady se rozrostly 

zvláště v té nejmladší věkové kategorii. 
O děti pečuje duo zkušených trenérů. 
Hráči Markétka Dobešová a Max Ho-
rák zažili už ostrý start na republikovém 
GPB Turnaji U13 v Praze již v sobotu 7.9. 
a v mixu zaznamenali výhru v prvním 
kole. Totéž se povedlo Markétce v prvním 
kole čtyřhry. Další turnaj absolvoval Max 
a Toník Horákovi 28.9. v Praze Radotíně, 
kde Max prošel skupinou i následným 
play off bez prohry a po sedmi zápasech 
a náročném večerním finále si připsal cel-
kové vítězství a dovezl domů zlato. Toník 
ve svých devíti letech si jel pro zkušenosti 
a vůbec se mezi staršími soupeři neztratil. 
V neděli 29.9. ještě Max stihl kvalifikač-
ní turnaj GPC U15 v Ivančicích a i když 
toho po pozdním návratu moc nenaspal, 
tak si nakonec připsal 2 výhry v singlu. 
Ve čtyřhře dosáhli s Adamem Mračnou 
velkého úspěchu a nakonec brali bronz. 
Vrcholí bitva o nominaci na Mistrovství ČR 
družstev U11, kde jsou v širší nominaci 
za Jižní Moravu 2 naši hráči Kája Vahalík 
a Toník Horák. Současně je naší ambicí 
účast na mistrovství ČR jednotlivců v ka-
tegorii U13, kde o nasazení bojují Markét-
ka Dobešová a Max Horák. Přejeme všem 
členům kroužku a dalším dětem v Podolí 
více času stráveného sportem než nad 
obrazovkou počítačů nebo mobilů, pěk-
né tréninky a úspěšné turnaje . Děku-
jeme trenérům Martině a Mirkovi za péči  
a podporu. 
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15. výročí 
znovuobnovení činnosti 
Orla v Dobříši 
Slavilo se cvičební show s fenomenální 
Olgou Šípkovou
Ve středu 11. září 2019 ožil kulturní dům ve 
Staré Huti aerobikem. Jednota Orel Dobříš 
zde slavila své 15. výročí od znovuobnovení 
aktivní sportovní činnosti. Členky a přízniv-
kyně naší dobříšské „orlovny“ si užily sen-
zační cvičební show s Olgou Šípkovou. Více 
jak 50 návštěvnic této akce si zacvičily lekci 
aerobiku, při které se rozproudila úžasná 
energie. Po ní pak měla Olga pro všechny 
přítomné připravenou ochutnávku cvičení 
deepwork.
V přestávce mezi jednotlivými lekcemi pak 
proběhl slavnostní přípitek k oslavě s ma-
lým dortíkem pro každého. Nechybělo ani 
překvapení v podobě video-přání a obrov-
ské kytice pro sestru Kláru Jandovou, která 
má sportovní ruch v dobříšské jednotě ce-
lých 15 let na starosti. 
Jednota neslavila ale jen speciální show 
s královnou českého aerobiku, ale po celý 
týden byla orlovna otevřená nejen pro čle-
ny, ale i veřejnost a sportovalo se od rána 
do večera. Navštívit nás tak přišly desítky 
dospělých a ještě více dětí.
Takto začínal v Dobříši nový školní rok. Do 
dětských sportovních kurzů se zapojilo na 
tři sta dětí a na trénincích závodních týmů 

už se pracuje na nových choreografiích 
a sestavách pro příští závodní sezónu. Také 
dospělí si mohou přijít zasportovat 6 dní 
v týdnu podle nového rozvrhu a připraveno 
je i spoustu dalších zajímavých akcí. 

DENISA HAVLÍČKOVÁ

Svatý Václav ve 
Štramberku obnoven
Téměř 150 lidí zamířilo v sobotu 28. září 
2019 na horu Kotouč ve Štramberku. Ko-
nala se tam Svatováclavská horová pouť ke 
svatému Václavu. Ta je současně poutí župy 
Kadlčákovy a letos byla spojena se slavnost-

ním posvěcením obnovené sochy svatého 
Václava. 
Poutníci, kteří přijeli nejen z kraje Morav-
skoslezského, ale také Zlínského, Jihomo-
ravského či Jihočeského, se po mši svaté 
nejprve zastavili u kříže nad jeskyní Šipka, 
kde po krátké modlitbě zazpívali píseň Sva-
tý kříži. Potom proběhla modlitba za město, 
jeho občany a členy župy a dále se vydali 
poutníci do strmého kopce, k samotné soše 
svatého Václava. 
Tato socha, jak jsme vás již informovali, byla 
1. února 2019 téměř celá zničena, neboť 
na ni spadly při vichřici tři stromy a shodily 
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ji ze šestimetrového podstavce. Ale tímto 
příběh sochy neskončil. Jednota Orla ve 
Štramberku vyhlásila veřejnou sbírku a so-
chař Jan Kozel po půlroční fyzicky i psychic-
ky namáhavé práci dvou a půl metrovou 
sochu znovu vytvořil.
Po krátkém obřadu sochu posvětil místní 
farář P. Vladimír Zelina, na závěr všichni 
přítomní společně zazpívali Svatováclavský 
chorál a českou státní hymnu. Pro všechny 
poutníky bylo připraveno malé občerstve-
ní, frgály a štramberské uši a na památ-
ku si každý odnesl pohlednici vydanou 
u příležitosti posvěcení obnovené sochy. 
Slavnostní program pak pokračoval v Kul-
turním domě.
Chtěl bych poděkovat všem jednotlivcům 
i rodinám, kteří finančně podpořili veřejnou 
sbírku. Potřebné peníze na obnovu se po-
dařilo vybrat. Velké poděkování za podporu 
zasílám orelským jednotám Ostrava-Poru-
ba, Ostrava-Polanka, Ostrava-Třebovice, 
Frenštát p. R., Havířov, Lichnov, Šenov, Bo-
skovice a také župě Kadlčákové.
PETR BUZEK – starosta jednoty Štramberk

27. ročník  
Běhu sv. Václava  
na Starém Jičíně
V sobotu 28. září se na Starém Jičíně usku-
tečnil již 27. ročník Běhu svatého Václava. 
Tato tradiční akce, letos znovu s rekord-
ním počtem- 241 zaregistrovaných běžců 
všech věkových kategorií, je zřejmě mezi 
všemi účastníky čím dál víc oblíbená. Po 
doběhu se všichni běžci mohli občerstvit 
čajem, buchtami od místních farnic, a také 
koláči a koláčky od sponzorů. Následova-
lo slavnostní vyhlášení vítězů a poté mše 
svatá za účastníky a organizátory běhu. 
Moderování akce se zhostil opět bratr Ka-
rel Ligocki, který kdysi tuto akci s místními 
mladými orly zakládal. Po mši sv. se všichni 
běžci i organizátoři sešli v klubovně Orla 
na náměstí k obědu a zákusku ke kávě. 
Dopolední sportovní program vystřídal 
večerní program duchovní. V 18:00 hodin 
jsme mohli v místním kostele sv. Václava 
strávit večer chval a díků, který obstara-
la schola místních mladých, a poté až do 
22:00 hodiny následovala tichá adorace. 

Celou akci se podařilo zvládnout díky 
velkému úsilí všech, kteří se jakoukoliv 
službou podíleli na organizaci. Za to všem 
jim patří velké poděkování a upřímné Pán 
Bůh zaplať. Vše o této akci se dozvíte na: 
http://beh.kvalitne.cz

PAVEL VAHALÍK 
starosta Orla Starý Jičín- Vlčnov 

Z celého srdce
Dne 8. října 2019 byla v Senátu Parlamentu 
České republiky zahájena výstava o Tomá-
ši kardinálu Špidlíkovi s názvem „Z celého 
srdce“. K příležitosti 100. výročí narození 

kardinála Tomáše Špidlíka připravilo tuto 
výstavu Muzeum regionu Boskovicka spo-
lečně s paní senátorkou Ing. Jaromírou 
Vítkovou a Centrem Aletti. Záštitu nad 
výstavou převzal olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. Jaromíra Vítková 
krátce připomněla osobnost kardinála Špi-
dlíka. Nemohl se kvůli převratu 1948 vrátit 
po studiích v Holandsku do vlasti. Církev 
byla pronásledována a tak otec Špidlík ofi-
ciálně navštívil demokratickou vlast až ve 
věku 70. let. V roce nedožitých stých naro-
zenin kardinála Špidlíka a v roce 30. výročí 
sametové revoluce byla v prostorách horní 
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komory Parlamentu výstava o životě a díle 
teologa, vědce a znalce umění, jehož dílo 
označil svatý otec Jan Pavel II. jako teologii 
pro třetí tisíciletí. 
Výstava přibližuje T. Špidlíka nejen prostřed-
nictvím fotografií a biografie, ale také citáty 
z jeho díla s ukázkami výtvarných děl, jež 
komentoval nebo sám inspiroval. Autorem 
výstavy je Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným 
konzultantem prof. Dr. Richard Václav Če-
mus SJ. Oba se k výstavě i osobnosti kar-
dinála a jeho odkazu na vernisáži vyjádřili. 
Mezi vzácnými hosty nechyběl olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner. V rozšíře-
né verzi bude výstava prezentována od 5. 
prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovic-
ka a v roce 2020 bude putovat po České 
republice.
Na putovních realizacích výstavy se budou 
podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze 
Olomoucké a Ústav pro studium totalitních 
režimů. V italské verzi bude uskutečněna 
v Orientální ústavu v Římě pod patronací 
českého velvyslance při Svatém stolci. Rea-
lizaci výstavy podpořili: Ministerstvo kultury 
ČR, Jihomoravský kraj, Arcibiskupství olo-
moucké, Biskupství brněnské, Velvyslanec-
tví ČR při Svatém stolci. 

 JAROMÍRA VÍTKOVÁ

Orlové za mariánský 
sloup
Sestry Martina Emmerligová a Ilona Klim-
čáková ze středočeské jednoty Sázava 12. 
10. 2019 ve stejnokrojích držely čestnou 
stráž při mši sv. v pražském týnském 
chrámu a účastnily se modlitebního se-
tkání za obnovu mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. Mezi poutní-
ky byli i další orlové. Bohoslužbu sloužil 
a procesí na místo, kde mariánský sloup 
stával, vedl člen Orla P. Pavel Dokládal. 
„Cítily jsme potřebu tuto činnost podpo-
řit jak za sebe, tak i za orly. Neboť si ze 
srdce přejeme, aby urážka Panny Marie 
stržením mariánského sloupu byla od-
činěna a náš národ dospěl k duchovní 
obnově,“ vzkazují orlům a mariánským 
ctitelům sázavské orlice. Otec P. Do-
kládal měl důstojnou mši sv. se všemi 
modlitbami za obnovu i za odpůrce, 
kteří bohužel nechápou, že sloup nemá 

být rozdělením, ale usmířením a Božím 
pokojem. Má být znamením skutečné  
Boží svobody. 
Po modlitbě u kopie mariánského sloupu 
za týnským chrámem šli orlice a poutníci 
přímo na místo stržení na Staroměstském 
rynku, kde se modlili a zpívali. Ses. Emmer-
lingová držela kopii ikony Panny Marie 
Rynecké, která byla umístěna v původním 
mariánském sloupu. Na místě k tématu 
hovořili ing. J. Pejřimovský, historik PhDr. 
R. Malý a další odborníci. Pozdravili jsme 
sochaře P. Váňu, který pracuje na souso-
ší a jeho instalaci. Mistr se s námi podě-
lil o těžkosti, ale také radosti svého díla. 
Pochopili jsme, že celým jeho životem je 
služba pro mariánský sloup. Jako mariánský 
rytíř pracuje nezištně, často vkládá do díla 
vlastní prostředky. 
Ve stejnokrojích jsme se zúčastnily také 
mše sv. za obnovu mariánského sloupu  
3. 11. 2019, ve výroční den jeho stržení, 
opět v kostele P. Marie před Týnem. Boho-
službu sloužil emeritní plzeňský biskup F. 
Radkovský. 
Sloup byl postaven jako projev díků Pan-
ně Marii za úspěšnou obranu Prahy před 
Švédy na konci třicetileté války, na podzim 
1648. Zbožný lid se u sloupu s vděčností 
shromažďoval téměř 300 let. Na vrcholu 
sloupu uctíval Vítězkyni nad ďáblem a v 
jeho spodní vnitřní části posvátnou Rynec-
kou Madonu. 3. listopadu 1918 byl sloup 
stržen rozvášněným levicovým davem jako 
znak poroby. Ta Maria, která byla vždy milá 

Čechům a Čechové byli vždy milí Panně 
Marii, byla křivě obviněna a nespravedlivě 
potrestána za válečné útrapy, politické bez-
práví a domnělý 300letý habsburský útlak. 
Od té doby se datuje snaha o obnovu slou-
pu. Čeští, zejména pražští orlové stáli vždy 
v popředí obnovných snah. I dnes slouží 
orlové pod praporem Neposkvrněné. Do-
chovaný historický prapor staroměstského 
Orla nese hrdě malbu mariánského sloupu. 
Neposkvrněná Panno Maria, chraň všechny 
své děti a ty ztracené přiveď pod svůj ma-
teřský plášť! Zdař Bůh! 

MARTINA EMMERLINGOVÁ, 
ILONA KLIMČÁKOVÁ 

a orlové – mariánští ctitelé 
ze Svatováclavské župy

I v Kobylí se slavilo  
110. výročí založení Orla
V neděli 13. října proběhla mše svatá za 
živé a zemřelé orly. Organizací byla pově-
řena ses. Poláková a místní pan farář To-
máš Caha. Obětní dary nesla za zemřelé 
orly ses.M. Lovečková a za živé nejmladší 
orel Ondřej Čížek. Při proměňování zazněly 
fanfáry a po požehnání se kostelem roze-
zněl orelský pochod Vzhůru Orle slovan-
ský. Hráli a zpívali místní Josef Kaňa a Mi-
lan Otáhal. Potom jsme položili na hroby 
zemřelých kobylských starostů květiny. Při 
té příležitosti jsme také vzpomněli na le-
tošní aktivity, kterých se naši členové zú-
častnili. Celostátních oslav v Modré, mše 
na Velehradě a fotbalových dovedností, 
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setkání u hrobu Mons. Šrámka, děkovné 
mše svatá, která proběhla v katedrále sv. 
Víta na pražském hradě a kterou sloužil 
kardinál D. Duka. Z tohoto dne mi utkvě-
la v paměti jedna vzpomínka. Po příjez-
du jsme prošli bezpečnostním opatřením 
a před katedrálou seděli staří orlové, sotva 
v horkém dni dýchali, měli rozepnuté košile 
a chladili se studenou vodou. Po mši svaté 
se o tyto stařečky staral br. Gazárek, potom 
se přidal i br. Nováček. Vzpomněl jsem si 
na staršího br. Gazárka, na tatínka Tondy. 
To byl orel tělem i duší. I mnoho dalších. 
Například br. Příkazský nebo br. Pelikán. 
Oni obnovovali orla, oni neviděli sebe, ale 
napřed druhého, oni neviděli svoji jednotu, 
ale napřed ty druhé. Je potřeba poděkovat  
br. Gazárkovi i br. Nováčkovi za příkladnou 
ochotu. Ptejme se těch mladých, kde jste 
byli, alespoň ti nejbližší kolem té Prahy? Když 
mohli přijet orli téměř až od slovenských  
hranic?
Po mši svaté 5. července jsme přejížděli 
společně s biskupy do Mikulčic, kde po-
kračovaly oslavy sv. Cyrila a Metoděje. 
Potkali jsme tam starostu br. S. Juránka,  
ses. M. Mackovou, br. Nováčka, možná tam 
byli i další….V průvodu byla spousta krojo-
vaných. Několikrát z úst br. Nováčka, který 
seděl jako na jehlách, zaznělo: Já si jdu pro 
prapor a půjdu také. Naznačil jsem mu, že 
jeden prapor nemá žádný smysl a všichni 
jsme se shodli na tom, že příští rok musíme 
zajistit praporečníky. To by si měla vzít na 
starost župa Šilingrova.

Vrátím se k naší orelské činnosti v jednotě 
v Kobylí. Proběhl tradiční Kobylský triat-
lon, který už několik desetiletí pořádáme 
pro celou širokou veřejnost. V pátek 23. 
srpna se sešli benjamíncí do 6 let, aby 
absolvovali dětský triatlon. Po něm ná-
sledoval duatlon pro děti starší sedmi let. 
V sobotu 31. srpna proběhl hlavní triatlon 
pro muže, ženy, rodiny s dětmi a smíšené 
štafety. Celá akce se vydařila jak počasí, 
tak účast. Celkem se zúčastnilo 71 závod-
níků. U nás se říká dáli PÁN BŮH, tak do 
konce roku proběhne rodinný turnaj v ku-
želkách, ministranský turnaj a mezižupní 
turnaj v kuželkách. Ten probíhá už několik 
let za účasti orelských jednot z Boleradic, 

Moutnic, Pozořic, Telnice, Strážnice, Šar-
dice a Kobylí. Tento turnaj probíhá od 
prosince do dubna. Rok 2019 zakončí-
me zimním během K JESLIČKÁM. Je pro 
všechny věkové kategorie a proběhne  
27. prosince. Na sobotu 21. března 2020 
vás zveme na tradiční jarní běh LÁCAR-
MAN, kterého se zúčastňuje pravidelně 
i starosta br. S. Juránek. Běží se 5 km 
mezi vinohrady a musíte zdolat kopec 
Lácary. Dále plánujeme na 11. dubna jar-
ní běh k BOŽÍMU HROBU. Na závěr mi 
dovolte, abych poděkoval br. S. Juránkovi,  
ses. M. Mackové a br. Nováčkovi za velký 
dárek k 110. výročí založení Orla, který 
nám všem dali. A tím je nové sídlo. Ko-
nečně má ústředí vlastní prostory. 

 Za jednotu orla Kobylí, EMIL POLÁK

Turnaj ve Stiga hokeji
V sobotu 19. října 2019 uspořádala naše 
jednota Orla v Ústí nad Orlicí turnaj ve stol-
ním hokeji Stiga. Celkem se nás na turnaji 
sešlo 18 hráčů + další fanoušci. Pro každé-
ho, kdo přišel, bylo zajištěno občerstvení. 
S uspořádáním turnaje nám pomohl klub 
Stiga HC Benátky z Litomyšle zastoupený 
panem Zdeňkem Lopaurem. Hráči se roz-
dělili do 2 skupin. Celý turnaj byl vydařený 
a již se těšíme na další ročník. Děkujeme 
všem, kteří přišli, jak hrát nebo hráče pod-
pořit fanděním.

JIŘÍ KADA, starosta jednoty
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Turnaj ve stolním tenise 
OREL jednota Šonov
V sobotu 2. listopadu 2019 se v šonovské 
orlovně uskutečnil již 10. ročník turnaje ve 
stolním tenise jednotlivců. Akce se konala 
pod záštitou a za finanční podpory Bryny-
chovy župy. Bohužel se letošního ročníku 
nezúčastnil žádný zástupce jiné jednoty. 
Rovněž kategorie dětí zůstala v tomto ju-
bilejním ročníku neobsazená. O vítězství 
v kategorii žen a mužů tedy bojovali pouze 
stolní tenisté místní jednoty Orla posílené 
o neregistrované zástupce. S menší účastí 
tak vznikl prostor pro utkání kombinova-

ných týmů mužů a žen ve čtyřhře. Orga-
nizátoři turnaje pečlivě připravili zázemí 
včetně občerstvení k plné spokojenosti 
účastníků soutěže i diváků a doufají, že se 
příštího ročníku zúčastní více soutěžících.

Ohlédnutí za 
cyklistickou sezónou 
středočeských orlů
Středočeští orlové se s oblibou věnují cyklo-
turistice. Členové župního cykloturistického 
oddílu každoročně ujedou stovky kilome-
trů krásnou českou krajinou. Energickou 
týmovou vedoucí je ses. Jana Jarolímková 

z jednoty Sázava, která od jara do podzimu 
pořádá zajímavé výlety. V sedle kola jsme 
putovali trasami Unhošť – Beroun povodím 
Kačáku (duben), Mělník – Hněvice, Bohušo-
vice n. O. - Louny (květen), Praha – Sázava, 
Rabštejn n. Střelou a okolí, etapově Sázava 
– Želiv – Křemešník, Kolínsko - Polabí (čer-
ven), Pošumaví (červenec), severní Plzeň-
sko (srpen) a mnoha dalšími místy. Sestra 
Jana všechny výlety poctivě dokumentuje, 
fotoalba se pomalu plní a naši cyklisté při 
svých jízdách nesou na svých dresech hrdě 
orelský znak! 
Příští rok se těšíme se na další kilometry, 
dobrou partu a jasný obzor v dáli! Zdař 
Bůh!  Cyklisté ze Svatováclavské župy

Setkání členů 
a příznivců Orla
V sobotu 30. listopadu proběhlo u příleži-
tosti 1. výročí od obnovení činnosti setkání 
členů a všech příznivců Orla jednoty Ústí nad 
Orlicí. Začali jsme společnou sobotní mši sv. 
v 18 hod. a následně jsme se přesunuli na 
faru, kde bylo připraveno malé občerstvení 
a promítání fotek z celoroční činnosti. Po-
gratulovali jsme také oslavencům z našich 
řad a předali vyznamenání udělené výkon-
ným předsednictvem Orla v Brně ses. Ma-
rii Javůrkové. Tímto vyznamenáním jsme jí 
poděkovali za celoživotní podporu orelské 
myšlenky.  JIŘÍ KADA, starosta jednoty



Stařec před jeslemi
Jakub Deml

Býval jsem pastýř ovcí, ale už jsem stár,
před očima se mi dělají mžitky,

a pohlédnu-li k slunci, vidím roztočená veliká kola, 
až mi zní v uších.

Také myšlenky mně v hlavě přeskakují,
a když začnu mluvit, lidem se patrně zdá,

že to není souvislé (někteří si ťukají i na čelo)
a ví sám Bůh, dovedl-l bych dostat něco do rýmu,

nebo po někom něco takového opakovat,
kdybych chtěl.

Bojím se, že jako ty nohy mé ani mé chtění
není v moci mé, bojím se o to i pokusit.

A přece, můj Ježíši, mne to sem táhlo
a já se vydal na cestu. Všichni mě předběhli,

ale tomu jsem dávno navykl a jednu myšlenku mám,
že každého daleko předběhl v zlém.

V Knihách Tvých je psáno, že ani starci nejsou vyloučeni
z vyvolených, a jako mladým dáváš sílu k činům,

oni že náhradou aspoň sny mívati budou.
Sny, jaké mívají děti, že se jim dospělí často musejí smát,

a někdy je to opravdu k smíchu, když se mi třeba zdá,
že maminka rozpouští máslo a nechává pro mne kapalici.

Anděla jsem neviděl, protože mi ho zacláněli ti, co byli blíž.
Ale náhle jsem uviděl veliké světlo,

takže jsem neviděl nic jiného, a bylo slyšet tolik hlasů,
že do konce světa by jich nikdo nespočítal, a byl to jeden hlas:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA
PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.

(Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle)

Když jsem se vzpamatoval a o té věci přemýšlel,
ještě bylo takové ticho, jako kdyby promluvil Bůh,
a všecko bylo jako v stnutí. Zdálo se mi dokonce,

že se všechny ovce propadly do země
a já zůstal sám.

A najednou vedle sebe slyším: Hni se také,
a běž s námi do Betléma!

Běžím, co mohu, ale po celou dobu
nešel mi z hlavy ten zpěv, jako by mně v uších

i v srdci zpívalo tisíc slavíků,
a místo abych děkoval Bohu a lidem dobré vůle,

já si pořád říkám: V tom je všechen Zákon
i Proroci!



Uzávěrka příštího čísla je 21. února 2020

•  informace z kongresu FICEP  
z Nizozemí

•  vyhodnocení Orelské  
běžecké ligy 2019 

•  fotoreportáž z ústředního  
plesu v Měříně

… a další zajímavé čtení  
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