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Kardinál Dominik Duka  4–5

Při slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval jako svou první oficiální mši svatou 
v kardinálské hodnosti za církev v naší vlasti i ve světě za papeže Benedikta XVI. v ka-
tedrále s. Víta, Václava a Vojtěcha dne 25.února 2012, byli přítomni i zástupci Orla.

Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký  6–7

Sedmdesátých narozenin se 19. ledna 2012 dožil Mons. Josef Hrdlička, světící bis-

kup olomoucký, současně básník, překladatel a textař. Příležitost k setkání využili 

21. ledna 2012 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci i Orli.

komentář

Hledáš Boha? 
Chceš ho více poznat, či pochopit, 
porozumět jeho přáním a jeho vůli? 
Chtěl bys potkat Ježíše jako učední-
ci, kterým se po zmrtvýchvstání zje-
vil? Boha sice nelze pochopit, ale je 
možné ho poznat a je možné se s ním 
setkat. Ježíš sám nám ukázal cestu, 
na které se nám zjeví. Kdo mě miluje, 
zachovává moje slovo… a dám se mu 
poznat, zjevím se mu (srov. Jan 14,21). 
Zatím se ti nezjevil? Zkus si probrat 
svůj den, své vztahy a najdi, kde by šlo 
více milovat, nezištně dělat druhým 
dobro, kde by šlo více jednat podle 
toho, co se líbí Bohu, přizpůsobit se 
Boží vůli, lépe uskutečňovat Ježíšovo 
přikázání. Udělej první krok.
Trápí tě samota? Bůh je vzdálený, ne-
odpovídá, neslyší tvé modlitby, opus-
til tě? Začni správně milovat. Kdo mě 
miluje, bude zachovávat mé slovo 
a můj Otec ho bude milovat, přijdeme 
k němu a učiníme si u něho příbytek 
(Jan 14,23). Pak nebude Bůh vzdále-
ný. Otec i Syn tě bude milovat a bude 
v tobě přebývat. Budeš jeho příbyt-
kem, jeho svatým chrámem. Kde je 
Bůh, tam je ráj. V tvém srdci bude kus 
ráje. Kde začíná cesta do ráje v tvém 
srdci? Ve chvíli, kdy nemyslíš na sebe, 
ale chceš dobro pro druhé. Ve chvíli, 
kdy nejednáš podle svých představ, 
ale podle toho, co ti říká Boží přiká-
zání.
Zdá se ti to náročné? V novém spor-
tu taky nezačínáš vítězstvím, ale cvi-
čením. Chceš-li být dobrý ve sportu, 
potřebuješ dobrého trenéra, mnoho 
tréninků, dobrou partu. S tvým křes-
ťanstvím je to podobné. Začni cvičit. 
Jako duchovního trenéra si najdi kně-
ze nebo někoho, 
na kom vidíš, že 
to opravdu umí. 
Taky ti pomůže, 
když si najdeš 
kamarády, kteří 
se budou snažit 
podobně jako ty, 
když si o tom bu-
dete povídat.

 + Jan GraUBner, arcibiskup
duchovní rádce Orla
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   Vážení čtenáři, 
začátek roku byl na události, které si za-
slouží naši pozornost, velice bohatý. a to ve 
všech oblastech, tak jak se na naši organiza-
ci sluší a patří. 
Vím, že informace o jmenování Dominika 
Duky kardinálem, není pro nikoho nová, 
přesto se tomuto tématu věnujeme a dozví-
te se také o gratulaci nás Orlů. Za vás všech-
ny jsme také popřáli Mons. Josefu Hrdličkovi 
k jeho sedmdesátinám.
V uplynulém období také proběhlo něko-
lik ústředních sportovních utkání a turnajů 
a z těchto soubojů přinášíme jak základní 
informace, tak i několik zajímavostí. 
Orlové také plesali. Vím o mnoha plesech 
i lidových veselicích, o nichž se dnes nic ne-
dočtete. Škoda, stačilo málo. Třeba jen po-
slat fotku.
Uvnitř čísla najdete také několik pozvánek 
– senioři se potkají na Velehradě, mladí se 
mohou přihlásit na mezinárodní tábor FICe-
Pu v rumunsku a připravujeme také cyklo-
pouť na Ukrajinu.
V těchto dnech vrcholí konání členských 
schůzí na jednotách i přípravy župních 
sjezdů. Hodnotíte svoji dosavadní činnost, 
bilancujete, plánujete a mnohdy volíte své-
ho nového starostu. 
Využila jsem vašeho 
pozvání a s mnohý-
mi z vás jsem se na 
schůzi již setkala. 
Vím, že vaše činnost 
je rozmanitá, boha-
tá a i když nemáte 
svoje Orlovny, využí-
váte ke své činnosti 
a propagaci Orla vše, co vaše obce nabízí. 
Všem vám za to patří dík.
ráda bych vás o něco požádala. Dejte 
o sobě vědět. Seznamte i nás se svými úspě-
chy, nápady, problémy……..
Uzávěrka příštího čísla je 15. května.

MIlUŠe MaCKOVá
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Výsledky z ústředních sportovních akcí  14–25

Orlové hráli stolní tenis v Polné, hráli šachy v Moutnici, mají za sebou dva závody 
z OBL v Moutnici i v Kuřimi, lyžovali v Drnovicích u Valašských Klobouk a mladší žáci 
změřili síly ve futsalu v Vnorovech.

editorial

Jednoty stoleté 12–13

V letošním roce si jednota v Mořkově připomíná stoleté výročí od svého založení. 
Představujeme některé důležité momenty z historie jednoty a samozřejmě také její 
současnost…

Zprávy ze sekretariátu  10

Kulturní rada vyhlásila výtvarnou soutěž pro všechny věkové kategorie na téma 
„Jaro“. Toto téma může být chápáno nejen jako roční období, ale i abstraktně – 
jako „Jaro“ v duši člověka. Termín uzávěrky je 15. 6. 2012.
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Tato slova přijal osobně v Arcibiskupském 
paláci na Hradčanském náměstí od sta-
rosty Orla Dominik kardinál Duka OP, arci-
biskup pražský a primas zemí českých. Po 
slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval 
jako svou první oficiální mši svatou v kar-
dinálské hodnosti za církev v naší vlasti 
i ve světě za papeže Benedikta XVI. v ka-
tedrále s. Víta, Václava a Vojtěcha dne  
25. února 2012, se zde krátce setkal 
s orelskou delegací. Oboustranně byla 
vyjádřena vůle k prohloubení spolupráce 
a našla se i chvilka na vzpomínku na spo-
lečně strávené chvíle na orelských akcích. 

Kázání bylo velmi podnětné, 
hřejivé a plné naděje….

Doslovný přepis:„Prvým, co chci vyslovit, 
je poděkování Svatému otci Benediktu 
XVI. Jmenování kardinálem je radostným 

a zavazujícím okamžikem v mém životě. 
Jsem vděčný za každý jeho okamžik, pro-
tože jsem ho jako celek dostal od Boha, 
který mě vede a vychovává. Občas mně 
daroval okamžiky utrpení, abych se naučil 
milosrdenství; ponížení, abych pochopil, 
že je třeba hledat spravedlnost a neulpět 
v hněvivých sporech, jindy mi podal oka-
mžiky uznání a vím, že se při nich mám 
učit pokoře. Takový je i tento okamžik.
Toto jmenování se sice týká mé osoby ale 
samozřejmě i celé církevní provincie i na-
šeho státu a celé společnosti. Přijímám je 
jako arcibiskup, primas český, jako Čech 
a občan České republiky. Uvědomuji si, 
že jsem přizván ke spolupráci v poradním 
sboru papeže a že do tohoto celosvětové-
ho kolegia budu vnášet náš názor opřený 
o naši dějinnou i současnou zkušenost.
Slova z Bible jsou jasná, nepotřebují vý-

klad. Pozvání Boží je pro všechny lidi. Boží 
spravedlnost platí pro všechny a je tam, 
kde není narušena osobními zájmy na 
úkor celku.
Často je mi kladena otázka, co budu 
nyní dělat. Povedu naši diecézi tak, aby 
církev plnila svůj úkol dovnitř i navenek. 
Své rozhodnutí jsem symbolicky vyjádřil 
darem Sv. Otci. Přivezl jsem mu moderně 
ztvárněné Pražské Jezulátko z českého 
skla. Jistě jako připomínku jeho návštěvy 
v Praze, ale více proto, co tato soška říká. 
Upozorňuje nás, že Spasitel přišel na svět 
jako malé bezbranné dítě. Naplněním na-
děje je dítě. Cestu z neřešitelné situace 
lidstva ukázalo dítě – proto i naše vánoce. 
Analýzy všech našich současných problé-
mů nás přivedou vždy ke krizi rodiny. Jen 
stabilní, klasická a o děti pečující rodina je 
zřídlem budoucnosti života. Jsme v zača-
rovaném kruhu: Bojíme se krize, protože 
nebude dost dělných lidí – a bojíme se 
mít děti, protože bude krize. Řešení je 
prosté – ne snadné – přestat se bát, mít 
a vychovávat děti. Rodina musí být naší 
první starostí, a to celé společnosti.

Kardinál Dominik Duka OP

„Svému kardinálovi přejí opravdovou radost, odvahu, vytrvalost 

a Boží požehnání ORLI, kteří jsou věrni svému národu a své zemi 

a věrni Bohu a Církvi v dobách dobrých i zlých.“

 STANISLAV JURáNEK – starosta Orla
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Hodně se dnes hovoří o nové evangeliza-
ci. To je druhý velký úkol, který přijímám. 
Podstatné je, že tím je myšleno nese-
ní dobré a radostné zvěsti. Tou je zvěst 
o spáse, o Kristu, který přišel, aby obnovil 
spravedlnost a odkryl Pravdu. Jako člo-
věk nezlomné důvěry v Boha ji hájil mezi 
svými současníky, protože věděl, že Bůh 
stvořil dobrý svět pro všechny lidi bez roz-
dílu. Tento řád Bohem stanovený hájil Je-
žíš až do obětování vlastního života. Když 
nakonec s neporušenou ctí a nezlomenou 
láskou k lidem zemřel, vstal jako pravý 
Bůh, kterým byl ještě dříve, než povstal 
svět. Dovršil tak Boží dílo, dovedl člověka 
do Boží slávy. 
Tuto pravdu o člověku v jeho tělesné vy-
mezenosti a duchovní neskonalosti hlásá 
církev od počátku všem lidem i národům. 
Nová evangelizace není tedy nová svou 
podstatou, ale svým přístupem. Dnes 
hlasatelé evangelia oslovují ty, kdo hle-
dají pevné zakotvení, všechny ty, kdo jsou 
unavení, zklamaní, ale i skeptičtí. 
Tuto zvěst totiž potřebují slyšet všichni. 
Na prvém místě všichni pokřtění, kdo tra-
dičně věří, přestože prvotní nadšení a zá-
pal již pod tíhou dne dohasíná a plamen 
jejich víry potřebuje rozdmýchat. Také 

všichni poctivě praktikující, jejichž víra 
tolik potřebuje povzbuzení a obnovu. Ti 
všichni musí jasně vidět jednoduchý zá-
klad, na kterém vše stojí. 
Oslovit ale musíme srozumitelně i ty, kdo 
se křesťanství již blíží, protože vlastně za-
chovávají přikázání Božího zákona. Patří 
k nám i všichni, kdo jsou k církvi kritičtí, 
nejen proto, že žijí v zajetí různých před-
sudků, ale i proto, že jsme jejich kritiku 
svými postoji často způsobili. Je však 
třeba umět přiblížit Boha i těm, kdo nás 
snad i někdy nenávidí, aby poznali, že tak 
činí bez příčiny.
Dnes je 25. února, den, který si připo-
mínáme jako výročí nástupu vlády těch, 
mluvili o svobodě a spravedlnosti. Brzy se 
ukázalo, že zaútočili na celou společnost, 
ale zaútočili na Evangelium jako na „opi-
um pro lid.“ Vzali uskutečnění království 
spravedlnosti do svých rukou a do pár 
let zničili kde co. Byl konec se svobodou 
myšlení, otevřeným hovorem, lidé si ne-
důvěřovali a vzájemně se báli. Po spra-
vedlnosti byla veta. Rodina měla sloužit 
jen jako organizační jednotka stáda a na 
povel jásající davy žily bez radosti.
Mým posláním je nést znamení kříže 
v obou jeho dimenzích: úcty a lásky 

k Bohu a úcty a lásky k člověku, který 
byl stvořen k Božímu obrazu. Svět, kte-
rým spolu se všemi ostatními jdu a půjdu 
dál, je ponořený do bouřlivých vln glo-
balizace a nejednou se zdá smutný až 
k beznaději, protože nemá o co se opřít, 
o co usilovat, na co se těšit. Chybí mu 
úcta a láska ve svobodě. Svoboda bez 
úcty a lásky je prázdná a chybí jí vítězné 
znamení kříže.
Chci, abychom se inspirovali dobou, která 
v Praze zanechala velká křesťanská zna-
mení: tuto katedrálu, univerzitu a most, 
který spojil pražská města a nahradil 
nejistý brod. Ano, přál bych si přispět 
k tomu, aby se překlenuly spory, rozumně 
a odborně řešily vážné společenské úkoly. 
Abychom překonali i tuto krizi silni vírou 
nadějí a láskou, jak nás učí naše duchovní 
a národní dějiny. 
V dědictví Vojtěchově Vám přísahám věr-
nost tak, jak jsem ji přísahal v den tisící-
ho třicátého výročí jeho zvolení pražským 
biskupem papeži Benediktu XVI. Kéž nás 
chrání naši světci svatý Vít, Václav, Vojtěch, 
Zikmund, Ludmila, Anežka i Zdislava!
Amen, tak se staň!“

KARDINáL DOMINIK DUKA OP

Foto VíTěZSLAV NOVáČEK

Duchovní a kulturní rada Orla
a župa Svatováclavská 

Vás srdečně zvou na 

pOuť 
k panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu 
v sobotu 19. května 2012 v příbrami

10.00 hod. –  začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u chrámu 
sv. Jakuba v Příbrami 

11.30 hod. –  Slavná asistovaná mše sv. podle misálu z r. 1962 na 
Svaté Hoře 

15.00 hod. –  pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory, 
svátostné požehnání ve svatohorské bazilice 

Orelské prapory, stejnokroje a lidové kroje vítány!

 POZVÁNKA

Maria, přímluvkyní
buď nám na nebi, 

pomocnicí v dobách 
potřeby!
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Významné jubileum 
Mons. Josefa Hrdličky

Od července 2007 je členem jednoty 
Orla ve Valašském Meziříčí. Byl také 
hlavním celebrantem na naší orelské 
pouti na sv. Hostýně v roce 1996. I pro-
to jsme využili pozvání a dne 21. led-
na 2012 v Arcibiskupském kněžském 
semináři v Olomouci, při společném 
setkání biskupů, kněží a seminaristů 
a společně zavzpomínali. Setkání za-
čalo společnou bohoslužbou za dar ži-

vota, víry a kněžství. Následoval krátký 
kulturní program, který připravili velmi 
nadaní seminaristé. Nekonečně dlou-
hé zástupy gratulantů svědčily o tom, 
že Mons. Josef Hrdlička je člověk přá-
telský. Při neformální besedě jsme po-
tom měli možnost pozdravit i našeho 
duchovního rádce arcibiskupa Jana 
Graubnera a dále např. biskupa česko-
budějovického Mons. Jiřího Paďoura, 

Narodil se 19. ledna 1942 ve Velkých 
Opatovicích. Maturoval v roce 1959 
a poté pracoval jako pomocný dělník 
Adamovských strojíren v rodném městě. 
Pro své náboženské přesvědčení nebyl 
doporučen k vysokoškolskému studiu. 
Na Cyrilometodějskou bohosloveckou 
fakultu do Litoměřic mohl nastoupit 
až v roce 1967 a ve studiu pokračoval 
i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce.
Kněžské svěcení přijal 1. července 1972. 
Biskupské svěcení přijal dne 7. dubna 
1990 a za své biskupské heslo si zvolil 
citát z Janova evangelia Vos dixi amicos 
(„Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15).

světícího biskupa českobudějovického 
Mons. Pavla Posáda a další biskupy ČR. 
Setkání to bylo příjemné srdečné a ne-
zapomenutelné.
Výkonné předsednictvo Orla udělilo  
u příležitosti životního jubilea Mons. Jo-
sefu Hrdličkovi Čestné uznání a Stříbr-
nou pamětní medaili za trvalou podpo-
ru rozvoje orelské organizace v jednotě, 
župě i na celostátní úrovni. 

Je děkanem metropolitní kapituly při 
katedrále sv. Václava, na Arcibiskup-
ství olomouckém působí jako bis-
kupský vikář pro pastoraci a v rámci 
České biskupské konference zasedá 
v Komisi pro liturgii a zastává funk-
ci předsedy Rady pro kulturu a pa- 
mátky.
Josef Hrdlička je také básníkem, pře-
kladatelem a textařem. Vydal několik 
knih a jeho doménou jsou překlady 
básní. Ze spolupráce se Zdeňkem Polo-
láníkem i dalšími hudebními skladateli 
vzniklo několik písní, které nalezneme 
i v současném Kancionálu. 

Sedmdesátých narozenin se 19. ledna 2012 dožil 
Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, 
současně básník, překladatel a textař. 

Hle, došel jsem až k podzimu, 
kdy listí zlatem září, 
šedý vlas, zlaté listí svědčí, 
že rok i já jsme staří.

V mládí jsem chtěl být mocipán, 
v kosmických válkách kapitán, 
a titán, co by ukázal 
i hvězdám, kdo je tady pán. 

Teď v ulicích zřím velké věci, 
jež s mnoha lidmi dějí se, 
zvláštní demokracií se mění 
v Božích podob tisíce. 

V mládí jsem hledal zlatý květ 
na lukách, v háji, v kvítí, 
dnes do podzimu vstoupil jsem 
kdy se vše zlatem třpytí.

G. K. CHESTERTON  

v překladu J. HRDLIČKy
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 POZVÁNKA

UZÁVěrKA PřihlÁšeK je dO 20.  3 .  2012

Kulturní rada a rada seniorů 
pořádají 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
Na VELEHRaDě
Setkání se bude  
konat ve dnech 16.–18. 4. 2012
Program:

16. 4. –  příjezd v dopoledních hodinách, začátek programu po obědě (přivítání účastníků, první přednáška), mše 
svatá, po večeři diskuse o činnosti Orla, kulturní program

17. 4.  –    mše svatá, přednášky, turistická vycházka (několik alternativ podle zdatnosti – Archeoskanzen Modrá, 
hrob mons. Šrámka, prohlídka kostela a vykopávek s průvodcem, růžencová cesta)

18. 4. –  mše svatá, dopolední přednáška, zakončení setkání obědem

Duchovního programu se již tradičně ujme otec IC. Lic. Pavel Kopecký a otec Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač 
Ubytování ve Stojanově domě hradí ústředí Orla. Stravné ve výši 440,- Kč si hradí účastníci. 

Přihlášky zasílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: ustredi@orel.cz, 
nebo na adresu: Marie Hlavicová, Štursova 37, Brno, 616 00, tel: 723 022 208. 

MILUŠE MACKOVá, foto VíTěZSLAV NOVáČEK
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Jak už bývá dobrým zvykem na našich 
plesech i při jiných slavnostních příle-
žitostech na Slovácku vítat hosty sli-
vovicí, nebylo tomu jinak ani zde. Na 
uvítanou, ale také na zahřátí nabízel 
starosta jednoty Orla Veselí nad Mora-
vou br. Vojtěch Kostelanský „štampr-
li“ slivovice. A ta doslova v mrazivém 
večeru rozehřívala srdce, když se spo-
lu setkávali a vzájemně vítali členové 
z různých jednot i z nového vedení 
Orla. Svojí návštěvou poctil ples sta-
rosta Orla ČR br. Ing. Stanislav Jurá-
nek s chotí. Ten také krátkým proje-

vem slavnostní ples zahájil. Velice rádi 
jsme také přivítali, 1. místostarostku 
Orla Ing. Miluši Mackovou s manže-
lem. Svojí účastí potěšili i další mís-
tostarostové se svými partnery PhDr 
Stanislav Vejvar až z českého Kladna,  
Mrg. Dana Tománková, Ing. Antonín 
Zelina – místostarosta Orla a starosta 
župy Velehradské, generální sekretářka 
Orla Ing. Marie Jurečková Ph.D s man-
želem. K dobré náladě, která panovala 
hned od začátku plesu, přispěly také 
krojované páry ze Vnorov a Kunovic. Na 
úvod zatančily Českou besedu a v prů-

běhu večera bylo možné shlédnout 
i moderní taneční balet v podání místní 
dívčí skupiny. Se svým programem vy-
stoupila i krojovaná Bohunická chasa.
V lidovém tónu roztančili návštěvní-
ky muzikanti dechové hudby Šohajé 
a skupina Synchron zase potěšila všech-
ny ty, kdo mají rádi modernější hudbu. 
Během večera bylo hodně i těch, kteří si 
našli v prvním patře cimbálovou muziku 
Radošov a od srdce si zazpívali. 
A co by to bylo za ples, kde by se nevy-
hrávalo v tombole? Díky pořadatelům 
a sponzorům se z hezkých výher těšili 
ti, co měli štěstí.
Někdy na hranici noci a mrazivého 
rána se nám ani nechtělo odjet domů.
  EMILIE ZEMáNKOVá 

Foto VíTěZSLAV NOVáČEK

Orlové měli bohatou plesovou sezónu

Pod hlavičkou ORLa ČR, Orla župy Velehradské a místní  
organizace KDU-ČSL se sešli dne 28. ledna 2012 v bratrském  
a přátelském společenství členové a příznivci těchto organizací 
na Ústředním orelském plese ve Veselí nad Moravou.
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Orlové měli bohatou plesovou sezónu
Orelských plesů bylo i v letošní sezóně 
mnoho. Je potěšitelné, že naši členové 
nejen rádi sportují, ale i tančí, setkávají 
se, nabízí kulturní vyžití i široké veřejnosti 
v místě, kde orelská jednota působí. Ko-
nalo se i několik plesů pod záštitou župy. 
Malé ohlédnutí přinášíme i Vám.
Plesalo se v Novém Městě na Moravě, 
Žatčanech, Kuřimi, Dolních Bojanovicích…



OREL 1–1210

ze sekretariátu

  VýPis Z UsNeseNí z 6. zasedání Výkonného předsednictva Orla, dne 21. listopadu 2011

  VýPis Z UsNeseNí ze 7. zasedání Výkonného předsednictva Orla, dne 19. prosince 2011

  VýPis Z UsNeseNí z 8. zasedání Výkonného předsednictva Orla, dne 23. ledna 2012

  VýZVy

•  VP ukládá GS zajistit akreditaci MŠMT pro školení tábo-
rových vedoucích.

•  VP schvaluje poplatek 200,- Kč pro nečleny Orla za ško-
lení rozhodčích OFL, pro členy Orla bude toto školení 
 zdarma.

•  VP souhlasí s uspořádáním ústředního plesu 28. 1. 2012 
ve spolupráci s Velehradskou župou.

•  VP bere na vědomí rezignaci V. Lednického na funkci před-
sedy Komise pro změnu stanov Orla o.s.

•  VP jmenuje Ing. Václava Lednického a ing. Bohuslava Čápa 
členem Komise pro změnu stanov Orla o.s.

•  VP jmenuje Mgr. Jana Valouška předsedou Komise pro 
změnu stanov Orla o.s.

•  VP bere na vědomí rezignaci br. Gabriela na funkci předse-
dy Florbalové komise a rezignaci br. Ručky na funkci člena 
Florbalové komise.

•  VP jmenuje předsedu Florbalové komise br. Petra Macka 
a člena Florbalové komise br. Michala Možného.

•  VP schvaluje Soutěžní řád Orla.
•  VP pověřuje ústřední sekretariát přípravou smlouvy mezi 

Orlem, o.s. a Orlem jednotou Havlíčkův Brod na zajištění 
finanční spoluúčasti realizace stavby „Víceúčelové sporto-
viště Jednota Orel Havlíčkův Brod“.

•  VP pověřuje br. Slavotínka a ses. Dřínkovou zastupová-
ním Orla na Celostátním fóru mládeže konaném ve dnech 
23.–26. 2. 2012 ve Žďáru nad Sázavou.

•  VP bere na vědomí zprávu Rady mládeže a pověřuje ses. 
Tománkovou a br. Kotíka komunikací s Jednotou Orel Žďár 
nad Sázavou ohledně Celostátního setkání mládeže kona-
ného ve dnech 14.–19. 8. 2012 ve Žďáru nad Sázavou.

•  VP uděluje Čestné uznání členům Jednoty Orel Dolní Dob-
rouč Vlastimilovi Mlynářovi, Haně Plívové a Petru Špindle-
rovi a uděluje Čestného uznání a Stříbrnou medaili Růženě 
Mlynářové.

•  VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se schvalu-
je příjem dotace ve výši 200.000,- Kč z Jihomoravského 
kraje.

•  VP odvolává zástupce v Evropském hnutí v České repub-
lice se sídlem Revoluční 3, Praha, IČ 49628895, br. Jana  
Sedláka a současně jmenuje nového zástupce br. Stanisla-
va Vejvara a náhradníka br. Petra Koláře.

•  VP schvaluje záměr jednoty Hlinsko odkoupit majetek od 
města Hlinsko.

•  VP ukládá TVR sestavit delegaci na Hry FICEP 2012.
•  VP uděluje Čestné uznání ses. Marii Kábelové z jednoty 

Přelouč; ses. Jarmile Soukalové z jednoty Vysoké Mýto, 
Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili ses. Věře 
Andrýskové z jednoty České Budějovice, br. Vratislavu 
Hamplovi z jednoty Dubicko, mons. Josefu Hrdličkovi 
z jednoty Valašské Meziříčí.

•  Výkonné předsednictvo souhlasí s postupem Orla jednoty 
Opava při ukončení soudního řízení, vedeného o určení 
vlastnictví k nemovitostem v k.ú. Opava-Předměstí, zapsa-
ným na LV 5660, LV 12148 a LV 11480.

•  Výkonné předsednictvo doporučuje finanční prostředky získa-
né z mimosoudního vyrovnání použít na pořízení nebo zhod-
nocení nemovitého majetku pro činnost Orla jednoty Opava.

•  VP pověřuje Radu mládeže organizaci delegace a předlo-
žením rozpočtu na tábor FICEP 2012.

I letos budou na Orelské pouti na Svatém Hostýně pře-
dány pamětní stuhy jednotám, které slaví 100 let od 
svého vzniku. Bez vaší pomoci nejsme schopni zjistit, 
které jednoty byly založeny v roce 1912. Neexistuje 

ucelený archivní přehled. Dejte o sobě prosím vědět 
na ústřední sekretariát. Děkuji za spolupráci.

MILUŠE MACKOVá, 
mob. 775 307 292, mackova@orel.cz

Kulturní rada Orla vyhlašuje výtvarnou soutěž s téma-
tem „Jaro“. Toto téma může být chápáno nejen jako 
roční období, ale i abstraktně – jako „Jaro“ v duši člo-
věka. Musí se jednat o malbu nebo kresbu, formát 
není omezen a do soutěže lze přihlásit od jednoho 
autora pouze jeden příspěvek.

Kategorie:  do 9 let,  
od 9 do 18 let,  
nad 18 let. 

Budeme rádi, pokud se do soutěže zapojí i senioři.
Svoje práce zašlete do 15. 6. 2012 na adresu 

Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno
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zprávy

Ohlédnutí za činností  
jednoty Moravský Písek

Jsme malá Orelská jednota s deseti čle-
ny, ale s mnoha příznivci. A to jak z řad 
mladých tak i starších občanů z celé naší 
obce. Ještě před založením orelské jed-
noty jsem usilovala o kulturní dění v naší 
obci. Podnět pro založení Orelské jedno-
ty vznikl až při stoleté oslavě na Velehra-
dě, kde jsme vystupovali na folklorním 
programu s Písečánkem v Modré. Jed-
nota vznikla také jako podnět k uctění 
památky našich zemřelých Orlů. Od nich 
jsem se „učila“ orelské činnosti a byli to 
právě oni, kteří mě před více než dva-
ceti lety dovedli na Orelskou pouť na 
sv. Hostýn. Byl to pro mne silný neza-
pomenutelný zážitek a takový ho cítím 
dodnes. Po delším rozhodování a hlavně 
získání nových členů jsme jednotu Orla 
v Moravském Písku založili. 
Již třetím rokem kráčíme po Orelské ces-
tě. Do této činnosti mě „vtáhl“ bratr Ze-
lina a zapojoval mě stále více i do aktivit 
naší Velehradské župy. 

Pod mým vedením pracujeme více s dět-
mi při kulturních akcích jak orelských, 
tak obecních. Naše činnost je různoro-
dá. Dětem se věnujeme i jako lektoři, 
fungujeme jako kostelníci a zapojujeme 
se i do farních aktivit. Podílíme se na 
přípravě oslavy sv. Anny s večerní zába-
vou. Každoročně se účastníme procesí 
s Pannou Marií na Bzenecké pouti. Dále 
připravujeme ve spolupráci s Lidovou 
stranou a Píseckou chasou již čtvrtým 
rokem živý betlém. Také se organizačně 
podílíme na znovuobnovených hodech 
a zúčastňujeme se orelského folklorního 
festivalu Májíček.
Nezabýváme se ale jen kulturou. Také 
sportujeme a jezdíme na akce, pořáda-
né župou. Nejraději máme plavání nebo 
stolní fotbal. 
S malým nahlédnutím do naší práce 
chceme povzbudit i malé jednoty. Žít 
Orlem se dá i bez velkých majetků. Když 
je chuť, i s málem se dá spolupracovat 

jak na poli obecním, sportovním nebo 
župním. I v malém se dá růst.
Když jsem před deseti lety započala 
s obnovou našeho krásného píseckého 
kroje asi s desítkou „krojovaných“, ne-
věřila bych tomu, že se kroje stále bu-
dou šít, nosit krojovaných přibývat. Nyní 
máme ohromnou, asi 150 ti člennou 
chasu, která dokáže zajistit celé hody. 
Považuji to v naší obci za malý zázrak. 
Moc bych si přála – a jistě nejen já, aby 
se na našich orelských poutích na Vele-
hradě, Svatém Hostýně i jiných poutních 
místech sešlo co nejvíc lidových krojů. 
Proto Vás tímto všechny vyzývám. Při-
jeďte ukázat svoje krásné kroje.
Potěšíte tím mnoho lidí kolem sebe. 
S tímto přáním i výzvou se loučí 

starostka Orla Moravský Písek, 
MILUŠE BEZDěKOVá

O tom, že velkou činnost může vykonávat i malá jed-
nota svědčí následující příspěvek. Starostka jednoty 
Moravský Písek ses. Miluše Bezděková žije heslem:  
„I v malém se dá růst“.
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Orelská jednota v Mořkově
V letošním roce si Orelská jednota v Mořkově připomíná sté 
výročí svého založení. V souvislosti s tímto významným jubi-
leem bychom chtěli krátce představit některé důležité mo-
menty z historie naší jednoty a samozřejmě také její činnost.

Vznik jednoty Orla v Mořkově je da-
tován rokem 1912. O tomto počáteč-
ním období máme bohužel velmi málo 
údajů. Čerpáme z kroniky p. Bartoně, 

podle které byl v tomto roce uskuteč-

něn „Zemský slet 
Orla“ v Kroměříži, kterého se několik 
členů z Mořkova zúčastnilo. Rozvoj 
činnosti bohužel zbrzdila I. světová vál-
ka, po jejím ukončení a především po 
vzniku samostatného státu byla činnost 
opět obnovena a velmi zintenzivněna. 
Náš rodák Alois Jančálek vzpomíná, že 
o členství byl velký zájem. Pravidelně se 
cvičilo, zpívalo, hrálo se divadlo, byly 
pořádány akademie, apod. 
Potíž však byla s prostorami pro činnost. 
Na základě těchto skutečností vyvsta-
la myšlenka výstavby vlastní Orlovny. 

Vznikla Společnost katolického domu 
a společně s Orelskou jednotou s nad-
šením vybudovala Katolický dům, který 
byl vysvěcen 20. 10. 1929. Po ukončení 
stavby se činnost mohla rozvíjet naplno. 
Vedle budovy bylo malé cvičiště a hřiště 
na volejbal. V sále se kromě tradičních 

aktivit pořádaly besídky, taneční zá-
bavy a plesy. 
Činnost Orla pokračova-
la i přes zákaz za okupace 
v protektorátu, přesto byla 
ukončena později komuni-
stickou vládou v roce 1948. 
Tato doba si vybrala své oběti 
i z řad Orlů naší jednoty.
Počátkem roku 1990 byla čin-
nost s velikým nadšením ob-
novena. Bezprostředně poté 
jednota Orla i Společnost ka-
tolického domu společně 

usilovali o navrácení Katolického 
domu v Mořkově, což se podaři-
lo až s příchodem roku 1992. Bu-
dova byla značně zdevastovaná 
(v době totality sloužila jako 
kino), proto bylo potřeba provést 
celkovou rekonstrukci, která si vyžá-
dala mnoho obětavé práce, úsilí a ne-
málo finančních prostředků.
Postupně byla opravena střecha 
a provedena nová elektroinstalace, 
odizolování budovy, položení par-
ket v sále a na jevišti. Vybudovalo 
se plynové topení, rozvod vody apod. 
K sálu byla realizována přístavba, v níž 
se nachází potřebné sociální zařízení.
To vše se podařilo díky společné práci 
členů naší Orelské jednoty, členů Společ-
nosti katolického domu a dalších naších 
příznivců. Dnes nám sál slouží především 
ke sportování, ale také k provozování 
kulturních a společenských akcí.

Po celou dobu uplynulých 20 let usku-
tečňujeme bohatou činnost na poli 
sportovním i kulturním. V Orlovně se 
pravidelně sportuje, zúčastňujeme se 
župních i ústředních turnajů. V rámci 
župy Bauerovy jsme se účastnili oblíbe-
ných turistických pochodů, které jsme 
také pořádali.
Oblíbeným sportem v naší jednotě je 
florbal. Největším úspěchem našich flor-
balistů je 1. místo na ústředním turnaji 
v roce 2005 a 2006 a 2. místo v roce 
2007.
Pravidelně každým rokem pořádáme ša-
chový turnaj a turnaj ve stolním tenise. 
Tyto akce jsou určeny pro širokou veřej-
nost a všechny věkové kategorie. Hlav-
ní motivací je pro nás nabídnout dětem 
i všem generacím možnost smysluplně 
trávit volný čas.
 Jak již bylo psáno, Orel se věnuje také 
kultuře a rozvoji ducha. Proto se za po-
sledních 20 let pravidelně účastníme 
Orelské pouti na Sv. Hostýně a župních 
poutí. Jsme nápomocni při akcích far-

nosti (např. Farní den) a také za-
jišťujeme poutní zájezdy. Tradiční 
akcí je každoroční výšlap na Huš-

týn k obrázku Panny Marie. V mi-
nulosti jsme společně s místní 
KDU-ČSL připravovali mikuláš-

skou nadílku a dětský maškarní 
ples. V současnosti společně orga-
nizujeme Výstavu betlémů a slavíme 
Den matek. Spolu se Společností 
katolického domu pořádáme kaž-

doročně Orelský ples.
 Nemohu také opomenout na 
úspěch dětského divadla „Sv. bis-

kup Vojtěch“ od M. Holkové, ve kterém 
účinkovalo 20 dětí. Hra byla uvedena 
s velkým ohlasem na různých místech 
a také na celostátní přehlídce dětských 
divadelních souborů v Brně.
Několikrát se naše děti také s úspě- 
chem zúčastnily soutěže přednesu křes-
ťanské poezie „Svatováclavské révy“ 
v Lubině.
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Dne 20. 3. 2005 byl slavnostně vysvěcen 
náš nový prapor. Je to kopie původního 
praporu, který už byl ve špatném stavu.
Je třeba připomenout, že jednota byla 
vždy spjata s farností a jejími duchovní-
mi správci, kteří byli jejími vzdělavateli 
a pomocníky. Byl to především P. Nedbal, 
který zde působil ve 40. a 50. letech mi-
nulého stolení, dále pak P. Pazdera, který 
stál u obnovy Orla v r. 1990 a nakonec P. 
Kaňa, současný duchovní rádce.
 Tento krátký výlet do historie naší jed-
noty svědčí o velkém nadšení, oběta-

vosti a v dobách nepřejících i velké 
osobní statečnosti našich bratrů a se-
ster, v naplňování orelských ideálů  
a cílů.
 Připomenout si historii Orla, zavzpomí-
nat, vzdát hold našim předkům a podě-
kovat současným členům za obětavou 
práci budeme mít možnost v sobotu 
31. 3. 2012. Na tento den připravuje-
me pro naše členy a hosty „Oslavu 100 
let založení jednoty Orla v Mořkově“, 
která bude zahájena slavnostní mší sva-
tou v kostele sv. Jiří a pokračovat bude 

v sále naší Orlovny. Součástí oslav byl 
také Orelský ples, který jsme pořádali 
v lednu, a stejně tak si budeme toto vý-
ročí připomínat i na všech akcích v tom-
to roce. 
Při této příležitosti bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří jakýmkoli způsobem 
podporují naši jednotu Orla a přejeme 
si, aby naše činnost přispívala k oboha-
cení života v naší obci.
Jménem jednoty Orla v Mořkově
 FRANTIŠEK MACíČEK

starosta 
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Některé týmy postoupily z župních kol, 
tak jak je v naší organizaci zvykem, 
v některých župách ale vítězové neměli 
zájem se ústředního turnaje zúčastnit, 
proto byla dána příležitost i ostatním. 
Registrovaní i neregistrovaní závodníci 
se utkali v kategoriích - žáci, juniorky, 
junioři a muži. V kategorii žen dorazi-
lo pouze družstvo ze Starého Města 

a protože nemělo soupeře, ženy hrály 
proti mužům. Ve velmi silné konkuren-
ci sice tentokrát Staré Město nevybojo-
valo žádnou medaili, ale získalo velmi 
cenné zkušenosti. 
V prvních třech kategoriích se sehrály 
zápasy každý s každým, v nejsilněji ob-
sazené mužské kategorii se týmy rozdě-
lily do skupin a vítězové postoupili do 

finálové skupiny, kde se utkali každý 
s každým. Celkem se turnaje zúčastnilo 
68 hráčů z 11 orelských jednot.

Ing. MICHAL MOŽNý

Ústřední turnaj Orla  
ve stolním tenisu družstev
V sobotu 17. listopadu 2011 se sjeli do Polné u Jihlavy 
stolní tenisté. Již tradičně zde poměřili síly a utkali se  
tentokrát v týmových kategoriích. 

Výsledková  
listina:

Juniorky: Žáci: Junioři: Muži: 

1. Ostrožská Nová Ves 1. Zlín 1. Únanov 1. Únanov

2. Uherské Hradiště 2. Šlapanice 2. Ostrožská Nová Ves 2. Zlín

3. Šlapanice 3. Ostrožská Nová Ves 3. Šlapanice 3. Šlapanice
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V úvodu turnaje přivítal všechny přítomné 
starosta jednoty Moutnice Petr Novotný 
a krátce přivítala účastníky i generální se-
kretářka Orla Ing. Marie Jurečková PhD. 
Po té zaznělo duchovní slovo v podání  
P. Reného Strouhala. 
Turnaj měl jako obvykle řádný spád, probí-
hal v korektní, přátelské a pohodové atmo-
sféře, o čemž mimo jiné svědčí i skutečnost, 

že námitková komise neměla vůbec žádnou 
práci. Jednotlivé partie se hrály švýcarským 
systémem na sedm kol. Skladba startovního 
pole čítajícího 34 hráčů byla velmi různo-
rodá – od naprostých amatérů až po silné 
výkonnostní hráče, mezi kterými se pak 
rozhořel napínavý boj o medaile. Vítěz tur-
naje domácí Bronislav Vymazal byl ve velmi 
dobré formě a kráčel od vítězství k vítězství. 

V posledním kole si pak mohl dovolit lu-
xus první remízy, která první místo pojistila. 
O další medailová umístění však probíhal 
tuhý boj, který nakonec vyzněl ve prospěch 
zástupců mladé generace z Orla Veselí nad 
Moravou. Nejlepším žákem byl vyhlášen na-
dějný Jakub Němec z Orla Kuřim.
Sluší se poděkovat celé pořadatelské jed-
notě za bezchybnou organizaci turnaje – 
jmenovitě pak Pavle Vymazalové, která je 
jako ředitelka turnaje duší celé akce už od 
jejího prvního ročníku.
MILUŠE MACKOVá, foto VíTěZSLAV NOVáČEK

Ústřední turnaj Orla v šachu
Tradičně na podzim probíhá v Moutnici pravidelné  
Mistrovství Orla v šachu. Dne 26. listopadu 2011 se zde 
sešlo 34 šachistů z 11 jednot. 

Výsledková  
listina:

Juniorky: Žáci: Junioři: Muži: 

1. Ostrožská Nová Ves 1. Zlín 1. Únanov 1. Únanov

2. Uherské Hradiště 2. Šlapanice 2. Ostrožská Nová Ves 2. Zlín

3. Šlapanice 3. Ostrožská Nová Ves 3. Šlapanice 3. Šlapanice

Výsledky šachy do 15 let
Pořadí Jméno Jednota Body BH. BH. SB vict.

1. Gabriel Vašek Orel Kuřim 4 15 19,5 9 4
2. Jakub Němec Orel Kuřim 3 17,5 25 9 3
3. Jiří Greger Orel Brno-Bohunice 3 15,5 21,5 6,5 3
4. David Němec Orel Kuřim 2 16 21,5 3,5 2
5. Václav Nečas Orel Velké Němčice 2 14,5 21 4,5 2
6. Jakub Rozek Orel Velké Němčice 2 13,5 17,5 2,5 2
7. Petr Oprchal Orel Moutnice 1 13 17 0 1
8. Jan Novotný Orel Moutnice 0 15 20 0 0

Výsledky šachy dospělí
Pořadí Jméno Jednota Body BH. BH. SB vict.

 1. Vymazal Bronislav Orel Moutnice 6,5 22,5 31 28,75 6
 2. Jan Pištěk Orel Veselí nad Mor. 5,5 23,5 34 24,75 5
 3. Petr Bílek Orel Veselí nad Mor. 5,5 23 32,5 23,25 5
 4. Pavel Kubíček Orel Ořechov 5 21 29,5 19,75 4
 5. Karel Svoboda Orel Moutnice 5 21 29,5 19,5 5
 6. Pavel Lapúník Orel Brno-Bohunice 4,5 22,5 31 17,75 4
 7. Michael Vašek Orel Kuřim 4,5 21,5 31 17,25 4
 8. Zdeněk Zoufalý Orel Ořechov 4,5 19,5 26,5 15,25 4
 9. Luděk Fuchs Orel Brno-Obřany 4,5 19 27,5 14 4
10. Ignác Pospíšil Orel Horní Moštěnice 4 21 26,5 11,5 4
11. Jiří Rozek Orel Velké Němčice 4 20,5 29 14,5 4
12. Leoš Fojtl Orel Brno-Obřany 4 20 28,5 11,5 4
13. Zdeněk Morávek Orel Veselí nad Mor. 4 20 27 13,5 3
14. Luděk Pehal Orel Ořechov 4 17 24,5 11,5 4
15. Josef Sasín Orel Vnorovy 4 16,5 24 10,75 3
16. Jan Tomčala Orel Veselí nad Mor. 4 16,5 24 9,5 4
17. Michal Lapúník Orel Brno-Bohunice 3,5 17 21,5 7 3
18. Petr Suchánek Orel Troubelice 3 19,5 26,5 9,5 3
19. Dominik Frýbort Orel Prostějov 3 19 26 8 3
20. František Macek Orel Kuřim 3 18,5 26 8 3
21. Petr Havlát Orel Velké Němčice 3 15 21,5 4 3
22. Zdeněk Fronmel Orel Velké Němčice 3 15 20 6 3
23. Michal Juračka Orel Kuřim 3 14 20 5,5 3
24. Tomáš Zoufalý Orel Ořechov 2,5 12,5 17,5 4,25 2
25. Jan Slavotínek Orel Prostějov 2,5 10,5 14,5 2,25 2
26. Vladimír Sádlík Orel Kuřim 2 15 20,5 5 2



Temnoty lidské viny se propadly do Velkého pátku… 
Vzrušující, dychtivá, nevypověditelná radost –
to je velikonoční ráno – tak chutná vítězství, 
kterým Kristus vysvobozuje člověka 
                                     ze hříchu, ze smrti.
 

Radostné Velikonoce! 

Dík, radost a štestí 
              at pronikne kazdého z nás
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XXI. Ročník zimního silničního běhu – Mistrovství Orla

Již jednadvacetkrát jsme měli mož-
nost přijet si k moutnickým zaběhat. 
Již jednadvacetkrát jsme byli při tom, 
když moutničtí uctili památku svých 
bratří II. zahraničního odboje. Ale ne-

P. Reného Strouhala, ale také si připo-
menout hrdinské činy odbojářů Fran-
tiška Havránka, Jana Buchty, Aloise 
Dohnálka, Rudolfa Maška, Karla Hrd-
ličky a Rudolfa Hrdého. Položením ky-
tic na jejich hroby a k pamětní desce 
na Orlovně vzdali čest jejich památ-
ce zástupci jednoty i zástupci vedení  
Orla ČR.

jen oni. Všichni ti, kteří první lednovou 
sobotu přijeli odběhnout svůj první 
závod, zařazený do Orelské běžecké 
ligy, mohli již při mši sv. vyslechnout 
upřímná povzbudivá a děkovná slova 

7. ledna 2012 se uskutečnil v Moutnici první závod Orelské  
běžecké ligy – Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. 
Běhu se zúčastnilo 128 závodníků z 20 jednot.
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XXI. Ročník zimního silničního běhu – Mistrovství Orla

Součástí vyhlášení výsledků tohoto 
běžeckého závodu bylo i předání 
cen a vyhodnocení Orelské běžecké 
ligy 2011. Zkrátka pro běžce platí, že 

v Moutnici se „začíná i končí“. A vy 
všichni vězte, že tento den strávený 
mezi Orly vám nabízí trochu sportu, 
trochu kultury, duchovní zážitek, ale 

hlavně pocit sounáležitosti a setká-
ní s nesmírně obětavými, pevnými  
a hrdými lidmi.
MILUŠE MACKOVá, foto VíTěZSLAV NOVáČEK
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 Předškolní děti – chlapci
1. Hrabálek Pavel, Křenovice
2. Zouhar Vojtěch, Šitbořice
3. Sladký Jindřich, Brno-Obřany

 Předškolní děti – dívky
1. Tauberová Iva, Křenovice
2. Schořová Žaneta, Brno-Obřany
3. Stejskalová Daniela, Štibořice

 Nejmladší žáci II
1. Jurásek Tomáš, Brno-Židenice
2. Tichý Vojtěch, Brno-Obřany
3. Matýsek Tomáš, Šitbořice

 Nejmladší žákyně II
1. Cibulková Tereza, Kroměříž
2. Halasová Ludmila, Šitbořice
3. Halasová Anna, Drnovice

 Nejmladší žáci
1. Ferdinand Dominik, Brno-Židenice
2. Válka Antonín, Moutnice
3. Kříž Filip, Moutnice

 Nejmladší žákyně
1. Miková Dominika, Brno-Obřany
2. Halasová Veronika, Šitbořice
3. Halasová Ludmila, Šitbořice

 Mladší žáci
1. Ferdinand Jakub, Brno-Židenice
2. Mařík Jan, Dolní Dobrouč
3. Halas Pavel, Šitbořice

 Mladší žákyně
1. Tichá Kateřina, Brno-Obřany
2. Smoláková Dominika, Vysoké Mýto
3. Bohatcová Eliška, Brno-Obřany

 Starší žáci
1. Mlynář Vojtěch, Dolní Dobrouč
2. Rozdydal Štěpán, Moutnice
3. Laštovička Pavel, Nové Město na Mor.

 Starší žákyně
1. Smoláková Alexandra, Vysoké Mýto
2. Oprchalová Pavlína, Moutnice
3. Maříková Zuzana, Dolní Dobrouč

 Dorostenci
1. Smetana Martin, Silůvky 
2. Oprchal Vojtěch, Moutnice
3. Tomeček Michal, Vnorovy

 Dorostenky
1. Jiskrová Anežka, Vysoké Mýto
2. Halasová Anna, Drnovice
3. Minaříková Marcela, Brno-Obřany

 Junioři
1. Smolák Petr, Vysoké Mýto
2. Kalčík Libor, Brno-Židenice
3. Ježek Martin, Vnorovy

 Juniorky
1. Smoláková Valérie, Vysoké Mýto
2. Štanclová Eliška, Vysoké Mýto
3. Halasová Zuzana, Brno-Obřany

 Ženy a
1. Dohnálková Barbora, Moutnice

 Muži a
1. Ing. Adamec Milan, Vyškov
2. Jurásek Štěpán, Brno-Židenice
3. Živný Marek, Orlice

 Muži B
1. Zachař Jiří, Vysoké Mýto
2. Korvas Josef, Vnorovy
3. Mika Ivo, Brno-Obřany

 Muži C
1. Prčík Antonín, Hodonín
2. Kubínek František, Blažovice
3. Štancl Ladislav, Vysoké Mýto

 Muži D
1. Brtník Jiří, Ochoz u Brna
2. Marek Jiří, Vysoké Mýto
3. Pilař Josef, Únanov

 Ženy B
1. Smoláková Jiřina, Vysoké Mýto
2. Vaňková Eva, Vysoké Mýto
3. Matějíčková Věra, Dolní Dobruč 
Kompletní výsledky závodu jsou na 
adrese Orelské běžecké ligy: http://
www.orel.cz/novyweb/index.php/obl/

 Výsledky Poháru jednot

Poř. Jednota Body

 1 Vysoké Mýto 112
 2 Brno-Obřany  97
 3 Moutnice  91
 4 Brno-Židenice  89
 5 Šitbořice  87
 6 Dolní Dobrouč  68
 7 Vnorovy  49
 8 Křenovice  35
 9 Domanín  30
10 Drnovice  27
11 Nové Město na Moravě  22
12 Kroměříž  20
13 Blažovice  18
14 Únanov  16
15 Silůvky  15
16 Hodonín  12
16 Ochoz u Brna  12
16 Vyškov  12
19 Orlice  9
20 Moravské Budějovice  6

 Výsledky XXI. Ročníku zimního silničního běhu



sport

OREL 1–12 21www.orel.cz

Všechna nej… našeho závodu.
Nejmrazivější den – v rámci letošní OBL 
už jej asi nikdo nepřekoná. První závod-
níci startovali při –12 a poslední dobíhali 
do cíle při –8 stupních. 

Nejpozději se na start dostavil Alois 
Bradáč z Orla jednoty Žďár nad Sáza-
vou. Vlak měl zpoždění….Na trať vyběhl 
sám. V době, kdy vítězové již směřovali 
do cílové rovinky.
Nejmladší závodnicí byla Anežka Hala-
sová z Drnovic. Před startem ze svého 
kočárku s dudlíkem v puse spokojeně 
pozorovala ruch okolo. Měla na to prá-
vo – ročník narození 2011.
Nejstarším závodníkem byl Alois Bradáč. 
Ano, ten, co se rval s kilometry, mrazem, 
stoupáním i klesáním osamocen. V se-
dmdesátidvou letech – obdivuhodné.
Nejdelší trať tohoto dne si zaběhl Jan 
Juřica z Orla Židenice. V cíli odhodil 
startovací číslo, popadl svoje osobní věci 
a běžel 1,5 km na vlak. Tak to dopadne, 
když slíbíte dvě věci současně.
Nejrychlejší ženou závodu se stala Tere-
za Procházková z Orla jednoty Ořechov.
Nejrychlejším mužem byl Martin Kleibl 
z klubu Slovan Podlesí.

Nejrychlejším Orlem byl vyhodnocen 
Milan Adamec z Orla Vyškov.
Největší poděkování patří všem těm, 
kteří přijeli, běželi ……a byli u toho.
 PETR MACEK, jednota Kuřim

Malá cena Zlobice Kuřim

je druhým závodem Orelské běžecké ligy. Je to závod, který 
má už svoje příznivce, protože je zařazen do Kuřimské bě-
žecké ligy. Letos poprvé jsme jej nabídli i Orlům. V sobotu 
11. února našlo odvahu 60 závodníků, kteří se vydali na trať 
okolím kuřimské hory Zlobice.

Kompletní výsledky na www.orel.cz

Foto: VíTěZSLAV NOVáČEK

Židenickou evu Schmidtovou doprovází do cíle starosta Orla. Zapůjčil i čepici a rukavice...

Mrzlo až praštělo....

...přesto někteří dobíhali s úsměvem.

Holky Halasovy – anna z Drnovic,  
ludmila ze Šitbořic
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V neděli 12. února 2012 v Drnovicích u Valašských Klobouk pořádala jednota Drnovice ústřední 
závody v běhu na lyžích. Vysoké mrazy jistě poznamenaly účast, přesto se závodu zúčastnilo 
celkem 59 sportovců ze tří žup a šesti jednot. Nejmladší kategorie běžely klasickou technikou 
vzdálenost 1 km, na desetikilometrové trati se pak o prvenství utkali muži.
Nejlepších výsledků dosáhla jednota Valašské Klobouky. 

Ústřední závody v běhu na lyžích v Beskydech
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Muži 21–39 let

Pořadí Jméno Bydliště Výsledný čas

1. Radek Bačo Klobouky 30:23

2. Tomáš Jemelka Rokytnice 33:18

3. Lukáš Vaněk Nedašov 37:07

Muži 40–49 let

1. Slánský René Poteč 31:59

2. Vaněk Jan Nedašov 33:54

3. Fojtů Pavel Klobouky 35:42

Muži 50+

1. Karel Perůtka Horní Lhota 33:58

2. Libor Slezák Luhačovice 35:08

3. František Heinz Sehradice 36:23

Muži 19–20 let

1. Ondra Ptáček Brumov 43:09

Chlapci 16–18 let

1. Ondra Fojtů Klobouky 38:02

Chlapci 13–15 let

1. Vojta Fojtů Klobouky  8:09

2. David Holzner Klobouky 10:33

3. Pavel Heinz Slopné 11:54

Chlapci 11–12 let

1. Matin Šoman Val. Klobouky 10:28

2. Daniel Knotek Val. Klobouky 11:15

3. Filip Polách Bylnice 11:30

Chlapci do 10 let

1. Josef Častulík Drnovice  3:40

2. Jakub Častulík Drnovice  5:50

3. Václav Častulík Drnovice  6:16

Ženy 21–39 let

Pořadí Jméno Bydliště Výsledný čas

1. Zdeňka Urbanová Bylnice 25:34

2. Hana Fibichová Rokytnice 29:05

3. Petra Holznerová Klobouky 29:22

Ženy 40–49 let

1. Eva Maliňáková Kobra Vsetín 31:37

Ženy 50+

1. Ivana Perůtková Horní Lhota 28:49

2. Marie Pechová Klobouky 32:21

Dívky 16–18 let

1. Tereza Hlavicová Újezd 22:31

Dívky 11–12 let

1. Anička Častulíková Drnovice 28:00

Dívky do 10 let

1. Barča Bačová Klobouky  6:52

Ústřední závody v běhu na lyžích v Beskydech
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Ústřední turnaj mladších žáků v sálové kopané 

 Přihlášených týmů bylo celkem pět. 
Jedna jednota se omluvila. Jak bývá 
v tomto období téměř pravidlem, za-
sáhla chřipková nákaza a také začí-
nající jarní prázdniny. Odolnější „mla-

dé muže“ mají ale v Brně-Židenicích, 
Uherském Brodě, Domaníně a samo-
zřejmě domácích Vnorovech. Vzhledem 
ke sníženému počtu týmů, byl stanoven 
hrací systém dvoukolový a délka jedno-

ho utkání určena na 12 minut. Při zahá-
jení povzbudil hráče duchovním slovem  
P. Josef Jelínek – jinak nadšený spor-
tovec a pravidelný účastník „orelsko-
-ministrantsko-farářských“ fotbalových 
klání. Ta se pravidelně konají ve Vno-
rovech každou zimní neděli odpoledne 
v místní hale. A možná i tato okolnost 
měla nakonec vliv na celkové pořadí 

Po delší době se opět uskutečnil ústřední turnaj v sálové 
kopané. Ve Vnorovech se sešly v sobotu 18. února 2012 
čtyři týmy mladších žáků (roč. 1999 a mladší).
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Ústřední turnaj mladších žáků v sálové kopané 

turnaje – tedy znalost domácího pro-
středí a celkem intenzivní fotbalový 
trénink.
Už po prvním kole bylo zřejmé, které 
týmy si rozdělí pořadí na prvních dvou 
místech a které budou bojovat o další 

umístění. S plným počtem bodů pro do-
mácí skončilo první kolo. Jak bývá pravi-
dlem, souboje mezi Domanínem a Vno-
rovy (župa Velehradská) mívají nádech 
prestižního klání s velkým sportovním 
nasazením (asi jako v župě Sedlákově 

Obřany x Židenice). Tentokráte tomu 
nebylo jinak. V obou kolech zvítězili těs-
ně domácí (1-0, 2-0). Utkání s ostatními 
týmy ale nebyla tak jednoznačná, jak vy-
padají počty získaných bodů v tabulce. 
Vždyť vítěz turnaje ztratil pouze dva body 
se třetím Uherským Brodem a vzájemná 
utkání Židenic a Uherského Brodu skon-
čilo vždy nerozhodně.
Při turnaji se zapisovali střelci branek 
a tak mohl být vyhlášen nejlepší stře-
lec. Stal se jím Petr Venclík z Domaní-
na s počtem 14 gólů, druhý byl Lukáš 
Kočiš z Vnorov s 10 brankami a třetím 
nejlepším střelcem se stal Michal Sečka 
z Domanína s 9 vstřelenými góly.
 Foto i text JIŘí TŘINáCTý
Pořadí:
1. Vnorovy  15:2  16 bodů
2. Domanín  25:6  12 bodů
3. Uherský Brod 3:17   3 body
4. Židenice 1:19   2 body
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z žup a jednot

Z činnosti žup a jednot

Rozloučení s br. Blahou

V sobotu dne 24. 9. 2011 jsme se na-
posledy rozloučili s naším členem a čest-
ným starostou jednoty Orla v Olešnici 
bratrem Miroslavem Blahou. Bratr Blaha 
stál v roce 1992 u zrodu třetí obnovy 
Orla v Olešnici. Několik let byl starostou 
a až do konce svého života byl aktiv-
ním členem jednoty, za což byl také při 
oslavách 100 let naší jednoty oceněn. 
V chrámu svatého Vavřince v Olešnici 
působil 63 let jako varhaník a dirigent 
chrámového sboru. Prosíme našeho 
Otce na nebesích, aby mu dal lehké od-
počinutí a za jeho obětavou činnost ho 
přijal mezi své vyvolené v nebesích. 
Děkujeme starostovi Orla Stanislavu Ju-
ránkovi a sestře Mackové za účast na 
vzpomínkové bohoslužbě a položení 
kytice na hrob našeho bratra.

 JEDNOTA ORLA V OLEŠNICI

Úspěšný aEROBIC 
TEaM Orel Blansko

Ve dnech 7.–9. 10. 2011 se v prostředí 
liberecké Tipsport arény konalo Mist-
rovství ČR v Gymnastickém, Step, Team 
a Dance aerobiku ve všech věkových 
kategoriích. Závodu se zúčastnilo téměř 

400 závodníku z celé ČR, včetně děvčat 
z blanenského Aerobic Team Orel Blan-
sko. Soutěž probíhala ve třech dnech 
podle jednotlivých kategorií. Závod 
Team aerobiku, ve kterém soutěžila naše 
děvčata byl zařazen na neděli. I přes vel-
kou konkurenci jsme bojovali a podaři-
lo se nám získat cenné kovy. Měli jsme 
zastoupení v kategorii AG1 (starší žáci) 
a AG2 (juniorky). První soutěžila mladší 
kategorie AG1 ve složení Nela Šenková, 
Hanka Zouharová a Karolína Bojanov-
ská. Dívky z celkových 8 přihlášených 

sestav vynikly a získaly krásné bronzové 
místo. Juniorský team ve složení Lenka 
Krátká, Nikola Farkašová a Erika Oveč-
ková úspěšně porazil tři další skupiny, 
včetně největších rivalek z Liberce a ob-
sadily místo nejcennější, čímž se děvčata 
stala mistryněmi ČR v Team aerobiku. 
Celkově se Mistrovství ČR 2011 stalo 
pro Aerobic Team Orel Blansko velice 
úspěšné, avšak děvčata nepřestávají tré-
novat. Zanedlouho nás čeká závěrečná 
soutěž tohoto roku – Pohár Federací ve 
Zlíně. Pro některé je to závod poslední, 
tak nám držte palce! 

Dáváme sportu smysl

Dne 19. 11. 2011 uspořádala v Kun-
štátě župa Krekova župní turnaj elévů 
ve florbalu. Pořádání turnaje se ujala 
jednota Olešnice. Turnaj proběhl úspěš-
ně a všichni hráči byli velmi spokojeni 
s úrovní a organizací sportovního dopo-
ledne. Vízězství si odnesla jednota Kun-
štát, druzí skončili elévové z Bořitova 
A, třetí byla Olešnice a čtvrtí Bořitov B. 
Všichni obdrželi pěkné poháry.
Za jednotu Orla v Olešnici  
a župu Krekovu   BLAHA STANISLAV 
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Orel Dobříš má dvě 
juniorské mistryně 
světa v aerobiku!

Orel Dobříš slaví obrovský úspěch. Dvě 
dobříšské závodnice, které pro sezó-
nu 2011 hostovaly v jiných klubech, 
se 19. října 2011 staly v australském 
Gold  Coast juniorskými mistryněmi 
světa v aerobiku. Jsou to Anna Du-
rajová, která zlato vybojovala s Ae-
robic teamem Chuchle v kategorii 
fitness aerobik a Kristýna Hanusková, 
závodící v Oxygen Příbram v katego-
rii fitness step. Oběma moc gratu-
lujeme a přejeme další úspěchy na  
závodním poli. 

KLáRA JANDOVá

Šprtec v Boskovicích

V sobotu 26. 11. 2011 se v Bosko-
vicích konalo 32. Mistrovství ČR ve 
šprtci. Pořadatelem byl oddíl BHK Orel 
Boskovice pod vedením Bohumila Fe-
rugy. Zatímco po pořadatelské stránce 
bylo mistrovství ze strany domácích na 
výborné úrovni, hráčsky domácí borci 
zklamali očekávání. Jediným úspě-
chem je titul vícemistra Jana Feru-
gy v kategorii mladších žáků. Mrzet 
mohou čtvrtá místa Vojtěcha Davida 
v kategorii straších žáků a Michala 
Odehnala v kategorii mužů. Ve stej-
né kategorii svůj standard odvedl Vít 
Odehnal 10. místem, ředitel turnaje 
Bohumil Feruga svým 21. místem asi 
také zůstal za očekáváním. Napros-
tým neúspěchem je potom až 24. 
místo Jakuba Davida, druhého z le-
tošního Českého poháru a horkého 
kandidáta na titul mistra republiky. 
Mistrovství zahájili v Zámeckém skle-
níku senátor a starosta Orla Stani-
slav Juránek, místostarostka města 
Boskovice Jaromíra Vítková, starosta 
Orla jednoty Boskovice Jaroslav Ví-
tek a ředitel turnaje Bohumil Feruga. 
Po slavnostním zahájení zahájilo své 
boje celkem 62 hráčů v pěti kate- 
goriích.
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Umístění našich orlů:
4. Michal Odehnal – BHK Orel Bosko-
vice, 10. Vít Vondál – BHK Orel Bosko-
vice, 21. Bohumil Feruga – BHK Orel 
Boskovice, 24. Jakub David – BHK 
Orel Boskovice.
Více na www.orelboskovice.cz 

JAROSLAV VíTEK

Orlové z Nového Města 
na Moravě ovládli 
plesovou sezónu

Rok 2012 s sebou nese spoustu spor-
ných otázek. Co se stane? Spousty lidí 
tvrdí, že se blíží převrat. Pro jednotu 
Orla Nové Město na Moravě jedno-
značně převrat nastal. Našim sportov-
cům se začalo v poslední době ještě 
více dařit a ani kultura nezůstala po-
zadu. 28. ledna se v Radešínské Svrat-
ce konal v pořadí čtvrtý Orelský ples. 
V minulých letech jsme měli drobné 
problémy s počtem návštěvníků, ale 
tento ročník byl doslova průlomový. 
Kulturní dům praskal ve švech a díky 
skvostné kapele MEDICIMBAL byl ta-
neční parket neustále zaplněn. Inspiraci 
pro taneční kreace mohli hosté čerpat 
u tanečníků z Orla Telnice, kteří již tra-
dičně vystupují na našich plesech. Le-
tos nám standardní tance předvedl pár 
druhé nejvyšší kategorie, Andrej Šimko 
a Eva Žákovská, zatímco latinsko-ame-
rické tance jsme se mohli učit od páru 
nejvyšší taneční třídy: Vladimíra Kopřivy 
a Lenky Stixové. 
Na plese také promluvil starosta naší 
jednoty Břetislav Wurzel, který podě-
koval všem aktivním členům jednoty 
a neopomenul vyzdvihnout organi-
zátory plesu, které vedl Josef Dvořák. 
Nebyl by to náš orelský ples, když by-
chom nedali našim hostům příležitost 
si zasoutěžit. Klání dvojic, které se pro-
plétaly s pingpongovými míčky předem 
stanovenou trasou, bezpečně pobavilo 
jak soutěžící, tak publikum. Návštěvní-
ci plesu se také mohli občerstvit v naší 
kuchyni, nebo zainvestovat do tomboly, 
která nabízela opravdu poutavé ceny. 

Nejlákavější byly bezesporu dvě první 
výhry, které skýtaly zájezdy pro dva do 
Nízkých Tater. 
„Jde nám především o spokojenost 
návštěvníků, proto se snažíme přinést 
něco, co ostatní plesy nenabízí. Vše la-
díme do moravského stylu, kde vládne 
cimbálová muzika a víno. Máme již se-
hraný tým organizátorů, a proto věřím, 
že příští ples bude ještě lepší,“ tvrdí 
hlavní organizátor plesu, Josef Dvořák. 
Doufejme tedy, že se příští rok ples po-
daří tak dobře znovu a již teď Vás na 
něj s předstihem zveme.
Za jednotu Orla Nové Město na Moravě 

SIMONA SVáČKOVá

Vánoční exhibice oddílu 
aerobiku Orla Dobříš

V neděli 4. prosince 2011 se uskutečnil 
již 7. ročník Vánočního exhibice v ae-
robiku, který tradičně pořádal oddíl ae-
robiku Orla Dobříš. Celá událost se ko-
nala v dobříšské sportovní hale a bylo 
se na co dívat. Podle ohlasů diváků se 
jednalo o nejúspěšnější akci, která kdy 
ve sportovní hale v Dobříši byla uspo-
řádána. 
Celkem se ukázalo kolem 200 dětí 
a 16ti lektorů ve zhruba 25 vystoupe-
ních, od nejmenších dětí od jednoho 
roku a jejich rodičů až po seniorský 
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závodní tým a lektorky Orla Dobříš. 
Během úvodní i závěrečné písně, kdy 
na nacvičenou choreografii na ploše 
cvičili všichni účinkující, nastala v hale 
úžasná atmosféra, která byla podpo-
řena tleskáním, pískáním i výkřiky 
z řad publika.
Diváci se mohli kochat hodinu a půl 
exhibicí, která měla úžasnou atmo-
sféru a neuvěřitelný spád. Vrcholem 
pak byla exhibice bývalé dobříšské zá-
vodnice Anetky Korbové, vicemistry-
ně Evropy z letošního roku v kategorii 
11–13 let a juniorského týmu mistrů 
světa z Oxygen Příbram, ve kterém 
hostuje i dobříšská závodnice Kristýna 
Hanusková. 
 Odpoledne se po skočení akce ještě 
jednou všechny děti sešly v baru Eu-
reka, aby se vyřádily na mikulášské 
diskotéce. Kromě výborné muziky byl 
pro děti připraven i velikánský stůl 
plný dobrot. Všechny si to náramně  
užily.

 KLáRA JANDOVá

Orelský vánoční 
šachový turnaj 
v Turnově

Tradičního turnaje na svatého Jana 
Evangelisty roku 2011 od narození Páně 
se účastnilo 18 hráčů, tentokrát přesně 
polovina domácích a polovina hostů  
i z širokého okolí. Nebyla nouze o na-
pínavé partie ani o překvapivé výsled-
ky. I ten nejposlednější účastník uhrál 
aspoň bod.

V pořadí na 1. místě Tomáš Brou-
ček i v pořadí na 2. místě Jan Zima 
ztratili jeden a půl bodů z 9 partií. Se  
6 a půl body se na 3. místě umístil 
Petr Buchar. V pořadí 4. skončil Miro-
slav Frank a 5. místo obsadil Stanislav 
Lamač.
Příští turnaj se chystá opět v turnovské 
orlovně 28. 4. 2012 již od 8 hodin. 

VíT JůZA 

Futsalu se v Hlinsku 
daří!

Sezóna 2010/2011 se našim futsa-
listům vydařila. Byla jubilejní desátou 
sezónou. Pro tuto sezónu byl založen 
i futsalový „C“ tým, jehož náplní je 
zejména nabídnout možnost úvodní-

ho seznámení s futsalem pro mlad-
ší chlapce a také zahrát si regulérní 
soutěž i méně nadaným fotbalistům. 
Pod hlavičkou hlinecké jednoty tedy 
figurují v registrovaných futsalových 
soutěžích již 3 celky. Hlinecká pilotní 
sestava „A“ tým skončila ve výcho-
dočeské Divizi D na 4. místě z po-
čtu 14ti družstev, kde mu soupeřem 
byla mužstva např. z Hradce Králo-
vé, Chrudimi, Vysokého Mýta, Světlé 
nad Sázavou a Žamberka. Nyní opět 
zápolí ve stejné soutěži. Celky „B“ 
a „C“ působí v soutěžích na Hlinecku.  
Futsalisté naší jednoty se také účastnili 
několika turnajů mimo výše zmíněné 
soutěže, jimiž například bylo Mist-
rovství České republiky v malé kopa-
né – Qanto Cup, který se pravidelně 
hraje ve Svitavách. Tohoto turnaje se 
zúčastnilo rekordních 164 týmů z Čes-
ké republiky, Polska a Slovenska. Na 
hřištích mohli diváci obdivovat několik 
futsalových reprezentantů a prvoligo-
vých fotbalistů. Náš celek složený ze-
jména z hráčů „A“ týmu obsadil úžas-
né 3. místo. Z tohoto turnaje byl také 
záznam v České televizi na sportovním 
kanálu ČT4.
Nesmíme opomenout ani každoroční 
pravidelný zářijový župní turnaj po-
řádaný naší jednotou v místní hale 
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ZŠ Ležáků. Touto cestou bych rád 
pozval všechny, i ty, co to k nám do 
Hlinska nemají nejblíže, na zmíněný 
turnaj. I přesto, že je pořádán jako 
župní (Orlická župa), s velkou radostí 
přivítáme i přátele z jiných žup. Tu-
díž si rezervujte sobotu 8. září 2012 
a přijeďte nás nejen do Hlinska na-
vštívit, ale i si zasportovat. Podrob-
nější informace budou o plánovaném 
turnaji zveřejněny na centrálních 
webových stránkách Orla (www.
orel.cz), popř. na vyžádání na mailu  
jun.pepa@rshlinsko.cz. 
Těšíme se na Vás!
Za jednotu Orel Hlinsko v Čechách

br. JOSEF JůN

My tři králové jdeme 
k vám..... 

Jako v minulých letech, tak i v letošním 
roce 2012 se zapojili členové jednoty 
Orla Staré Město do Tříkrálové sbírky 
ve Starém Městě, pořádané oblastní 
Charitou ve spolupráci s místní far-
ností. Dvacet jedna skupinek vyrazilo 
v pátek odpoledne po mši svaté, aby 
křídou označilo domy či byty a po-
přálo zdraví a doneslo požehnání 
těm, kdo v nich bydlí. Malí koledníci 
s jejich vedoucími se činili, počasí jim 
přálo a lidé ve Starém Městě byli opět 
štědří. Poděkování patří všem členům 
Orla, kteří se zapojili do této krásné  
akce. 

ZáLEŠáKOVá DAGMAR, 
starostka Orla

III. Reprezentační ples 
Orla Dobříš

V sobotní podvečer 14. ledna 2012 
se sešli všichni sportovní příznivci na 
třetím ročníku plesu oddílu aerobiku. 
Návštěvníci této akce si mohli kromě 
tance užít i zajímavý program, který 
vyplňoval taneční přestávky. Vystoupily 
děti ze závodního oddílu Orla Dobříš, 
mistři světa v akrobatickém rock´n´rollu 
a také spřátelené břišní tanečnice. 

Po celý večer hrála k tanci a poslechu 
příbramská hudební skupina B.O.S. 
a všichni se velmi dobře bavili. Atmo-
sféra byla příjemná a zábava jen grado-
vala. Během plesu byla vyhlášená také 
bohatá tombola a téměř každý návštěv-
ník si odnesl něco z nabídky. Jako malé 
půlnoční překvapení si všichni společně 
zatančili oblíbené choreografie na na-
cvičené písničky. Přidali se snad téměř 
všichni a z úsměvů na tvářích bylo jasně 
patrné, že si všichni tancování užívají. 
Jako organizátoři máme velkou radost 
z toho, že se nám povedlo připravit 
akci na které se bavila celá rodina. 
Mnoho návštěvníků zde i s dětmi zů-
stávalo až do pozdních hodin a plně si 
akce užívali. Doufáme, že i ten příští 
ples bude pro všechny neméně zajíma-
vý. Věříme, že si všichni odnesli pěkné 
zážitky, odreagovali se od všedních sta-
rostí a užili si zábavu jak se patří. 

KLáRA JANDOVá

V Orlici plesali dospělí 
i děti
V sobotu 28. ledna 2012 uspořádala 
jednota Orlice tradiční Orelský ples. Ta-
nečníky na parket přitáhla muzika Rad-
ka Žaluda, který přes svoji nevidomost 
dokázal vytvořit výbornou atmosféru. 

Večerem nás všechny provázela skvělá 
zábava. Jistě k ní napomohla i výbor-
ná večeře, bohatá tombola a vynika-
jící věnečky od sestry Kylarové, která 
v loňském roce oslavila 83. narozeniny. 
Nikdo si u nás nedovede Orelský ples 
bez jejich výborných věnečků předsta-
vit. Mnozí z tanečníků se rozcházeli ke 
svým domovům až v časných ranních 
hodinách. Po plese se síly pořadatelů 
spojily do velkého úklidu orlovny, pro-
tože neděle tradičně patří dětskému 
karnevalu. O půl třetí odpoledne byla již 
orlovna zaplněna dětmi a jejich rodiči. 
Přišli školáci, předškoláci i ti nejmenší. 
Malé tanečníky čekala hudba DJ Huga, 
různé soutěže a sladká odměna nejen 
pro vítěze soutěží, ale i pro všechny 
ostatní. Unavení tanečníci se mohli po-
silnit maminkami připravenými domácí-
mi langoši. Veselo bylo až do večerních 
hodin. Už teď se všichni těšíme na další 
Orelský ples a karneval v příštím roce. 

 MARIE BRANDEJSOVá

Orli opět kouleli  
v Novém Boru

V sobotu 4. února 2012 zde proběhl 
orelský kvalifikační turnaj v kuželkách 
čtyřčlenných družstev skupiny G. Se-
verní Čechy. Část účastníků toto setká-
ní zahájila mší svatou v kapli na faře 
od 8:30, samotná soutěž se rozběhla 
v 10:30. 
Konečné výsledky kvalifikace na ústřední 
turnaj jsou:
 1. Orel Semily  530 bodů
 2. Orel Chřibská  521 bodů
 3. Orel Okrouhlá B 411 bodů

Nejlepší jednotlivci:

Muži: 1. Jan Štěpánek, 2. Milan Bláha, 
3. Ota Šafránek 
Ženy: 1. Monika Asaadová, 2. Lenka 
Štimplová, 3. Bohdana Tichá 
Hoši 1997–1999: 1. David Tichý, 2. Mi-
lan Mácal, 3. Asad Asaad 
Dívky 2000–2001: 1. Sandra Asaadová, 
2. Bohdana Tichá

 VíT JůZA
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pozvánky

Cílem cykloturistické výpravy je poznat zemi našich ukrajinských bratrů, její přírodu, poutní místa a pa-
mětihodnosti. Zamíříme do zakarpatské části Ukrajiny (oblast měst Mukačevo, Užgorod a Chust), která 
byla do r. 1939 a krátce po osvobození r. 1945 součástí Československé republiky. Zde budeme pořádat 
cyklistické výlety. na Ukrajinu se dopravíme autobusy s přívěsy na kola. • Doporučujeme horská kola 
(možná jsou i trekingová) kvůli horskému a obecně náročnějšímu terénu. • Místem odjezdu a příjez-
du je Brno, přesné časy budou včas oznámeny. • Zájemci se hlásí co nejdříve. • Přihlášky a informace:  
br. stanislav Vejvar, e-mail: standa.vejvar@volny.cz, r. Svobodové 1694, 272 01 Kladno 

TěLOVýCHOVNÁ RaDa ORLa  
a ŽUPa SVaTOVÁCLaVSKÁ Vás zvou na 

 
poutní výpravu Orla na západní Ukrajinu

ve dnech 22.–30. června 2012

cyklistickou



•  zprávy ze župních sjezdů 

• zajímavé rozhovory

•  sportovní výsledky 

• představení další jednoty stoleté

•  informace ze sekretariátu

•  zprávy ze žup a jednot 

• pozvánky

 … a další zajímavé čtení
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