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Zprávy z Ústřední rady a Výkonného předsednictva 5–6

Dne 12.května 2012 v Brně zasedala Ústřední rada Orla. Přinášíme informace  
o průběhu jednání i přehled nejdůležitějších usnesení..

Setkání seniorů na Velehradě  7

„Při hodnocení této akce by mi jistě všichni dali za pravdu, že letošní setkání seniorů 
bylo velmi zdařilé. Z projevů P. Pavla Kopeckého na nás dýchla upřímnost, veliká 
láska k bližnímu a také jiskra humoru. To vše nás vybízelo k vzájemné diskuzi, která 
se také často rozvinula“… napsala Emilie Zemánková

komentář

Orelská atmosféra
Často si klademe otázku: Jak to dělat, aby-
chom byli opravdu katolickou organizací, 
jak to říkají naše stanovy? Ne všichni jsou 
mezi námi věřící. Můžeme někomu pomo-
ci, aby uvěřil?
Mezi mnoha dopisy, které dostávám zvláš-
tě od biřmovanců a těch, kteří se připravu-
jí na křest jako dospělí, mně utkvěl jeden, 
kde paní psala o tom, jak se dostala k víře. 
Doma nikdy o Bohu neslyšela. Poprvé se 
s věřícími setkala v první třídě. Děti chodi-
ly z náboženství s krásnými obrázky a ona 
je chtěla taky. Šla tedy na pozvání kama-
rádky do hodiny náboženství. Pan farář si 
jí všiml a zeptal se, jestli rodiče vědí, že 
chce chodit do náboženství. Dal jí přihláš-
ku a chtěl, aby ji nechala doma podepsat. 
Nevěřící rodiče ji nepodepsali. 
Po letech si našla kamarádku, jejíž babička 
byla věřící. Když k ní přišly na návštěvu, 
bylo to jako v jiném světě. Měla vždy vel-
kou radost z jejich příchodu, byla pohos-
tinná a její klid byl úžasný. U ní se poprvé 
setkala s modlitbou před jídlem. Moc ráda 
na ni vzpomíná. 
Když poznala svého budoucího manžela, 
byl věřící. Ten jí hodně pomohl na cestě ke 
Kristu. Znovu se u něj a jeho rodiny setka-
la s přijetím, láskou, klidem a pohodou. 
S něčím, co jinde neznala. Proto zatoužila 
po křtu. Časem poznala, že Pán Ježíš ji mi-
luje a vede její kroky jak nyní, tak tenkrát, 
kdy ho ještě neznala. 
V orelských skupinách je taky možné vy-
tvořit rodinnou atmosféru přijetí, lásky, 
klidu, pohody a radosti. Jistě nebude 
snadné být tak jiní než je ve světě běžné, 
ale za tu námahu to stojí. Možná neuvi-
díme plody hned. Možná si naši nevěřící 
orelští bratři a sestry i po letech vzpome-
nou na tu atmosféru, kterou vytvářeli 
křesťané, snad si vzpomenou i na modlit-
bu, s níž se v té milé atmosféře setkali, 
snad i je napadne hledat cestu ke Kristu 
a zatouží po křtu, 
aby získali tyto 
poklady. Výsledky 
nezáleží na nás, 
ale našim úkolem 
je vytvořit prostře-
dí, které oslovuje, 
společenství, které 
svědčí o přítom-
nosti vítězného 
Krista.
 + JaN GraUBNer, arcibiskup

duchovní rádce Orla
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  Bratři Orli  
a sestry Orlice, 
o svatodušních svátcích proběhly významné 
události, k nimž se hlásíme a které patří ne-
jen do minulosti. 
Tou první bylo připomenutí 70. výročí atentá-
tu na reinharda Heydricha. Hlavními aktéry 
atentátu na zastupujícího říšského kancléře 
byli Orli. Pro nás je tato historická skutečnost 
výzvou k odvaze a lásce k naší vlasti pozemské.
Druhou událostí  uplynulých svátečních dnů 
byla Jízda králů. Ve Vlčnově, Kunovicích, Hlu-
ku a Skoronicích nasedají osmnáctiletí chlapci 
na koně již více než 800 let, aby dokázali, že 
jsou opravdoví muži. Při mši přijímají posilu 
Ducha svatého, ochraňují vlast ztělesněnou 
malým králem a svým chováním dokazují svo-
ji zodpovědnost, bez níž muž není mužem. 
Samozřejmostí bylo, že před sto lety tito hoši 
byli Orli.
a protože vždy musí být nějaké „do třetice“, 
je třeba zmínit důležitou skutečnost. Je po 
svátcích, ale začal nevšední rok – rok svatých 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Z Velehradu, Sta-
rého Města i z Mikulčic se rozbíhají cyrilometo-
dějské cesty jako paprsky naděje, víry a lásky. 
Pro nás, Orly je to výzva. Posíleni duchem Bo-
žím vezměme do ruky 
poutnickou hůl. Nejen 
tu, o niž se opíráme při 
chůzi, ale třeba také 
florbalovou hůl. 
Je důležité putovat na 
Velehrad, ať už pěšky, 
na kole nebo autobu-
sem, autem či vlakem. 
Ještě důležitější je však 
přenést myšlenky z Velehradu k nám domů, 
na naše hřiště, do našich tělocvičen, do našich 
stanů a do svého srdce.
K tomuto celoročnímu snažení Vám přeji 
orelské
             Zdař Bůh!
 STaNiSlaV JUráNeK
 starosta
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Do Síně slávy sportovního Vyškova vstoupil Orel Bohumír Zedník  23

„Já si myslím, že poslání Orla je stále stejné, jako za mých mladých časů – vychová-

vat mladé lidi k lásce ke sportu, k pohybu a také ke slušnosti a čestnosti v osobním 

životě,“ říká Bohumír Zedník.

slovo starosty

Orelská florbalová liga roč. 2011/2012 zná svoje vítěze  
ve všech kategoriích 10–15

V polovině května byly dohrány poslední finálové turnaje OFL. Ing. Michal  
Možný – ředitel turnaje, hodnotí uplynulou sezónu, přináší podrobné výsledky  
a informuje o přípravách dalšího ročníku.

Jednoty stoleté  8–9

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

LEtOšní SBíRka
V ČíSLEch 
(převzato z tiskové zprávy Liga 
proti rakovině Praha):
•   800 000 žlutých kytiček s oran-

žovou stužkou
•  zapojilo se všech 14 krajů
•   bylo vydáno 5750 pokladních 

vaků
•   11 500 dobrovolníků
•   800 přihlášených subjektů
•   kDU-ČSL Jihomoravský kraj ob-

jednala 400 vaků a 20 000 ks  
kytiček pro prodej ve více než 
150 městech a obcích v JM kraji.

Centrum Brna doslova zaplavily 
skupinky dobrovolníků ve 
žlutých tričkách, u kte-
rých si kolemjdoucí 
mohli zakoupit žlutou 
kytičku a tím podpořit 
projekt. S těmito dob-
rovolníky jste se mohli 
setkat i v dalších městech 
a obcích po celé republi-
ce. Mezi těmi, kdo přispěl 
aktivní účastí do veřej-
né sbírky bylo i mnoho 
z vás, Orlů. Ať už jako 

dobrovolníci, kteří se snažili upoutat 
pozornost a zpeněžit co nejví-

ce kytiček, nebo vy, co jste 
přispěli do kasiček. Všem 
patří dík.
Výtěžek z prodeje kytiček 

použije organizátor akce 
Liga proti rakovině na šíření 

nádorové prevence, zlepšení 
kvality života onkologických 
pacientů, podpoření onkolo-
gického výzkumu a přispěje 
také k vybavení onkologic-
kých center. 

Český den proti rakovině
Ve středu 16. května proběhl již 16. ročník celonárodní sbírky Český 
den proti rakovině. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, 
sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také 
k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. 
Veřejnost tento den vnímá jako „kytičkový den“.



zprávy z ústředí

OREL 2–12 5www.orel.cz

Mší svatou celebrovanou P. Pavlem 
Kopeckým a P. Vítem Jůzou bylo za-
hájeno v sobotu 12. května jarní za-
sedání Ústřední rady Orla.
Na jednání bylo přítomno 32 dele-
gátů z celkového počtu 45, nebyly 
zastoupeny čtyři župy. V úvodním 
slově starosta Orla br. Juránek pře-
četl zdravici od duchovního rádce 

Orla mons. Jana Graubnera. Nej-
důležitějším bodem programu za-
sedání bylo schválení vyrovnaného 
rozpočtu na rok 2012.  Všechny 
starosty žup zase nejvíce zajímalo, 
jak budou přerozděleny finanční pro-
středky z MŠMT na jednotlivé pro-
gramy a kdy budou peníze župám 
uvolněny. Rada mládeže připravuje 

školení táborových vedoucích a vhle-
dem k tomu, že Orel má akreditaci 
z MŠMT, je vhodné účast na školení 
nabídnout i „neorlům“ – vedoucím  
z farností.
Ústřední rada také udělila vyzna-
menání navrženým členům Orla za 
dlouhodobou aktivní činnost. Tato 
vyznamenání budou předána v rám-
ci Orelského shromáždění na Svatém 
Hostýně dne 26. 8. 2012.

    Ing. MARIE JUREČKOVá PhD.

Jarní zasedání 
Ústřední rady Orla
Mší svatou celebrovanou P. Pavlem kopeckým  
a P. Vítem Jůzou bylo zahájeno v sobotu 12. května jarní 
zasedání Ústřední rady Orla.

VýPis Z usnesení z 2. zasedání Ústřední rady Orla dne 12. května 2012

•   ÚR Orla děkuje ses. Marii Hlavicové za organizaci du-
chovního setkání pro seniory na Velehradě.

•   ÚR schvaluje náplň činnosti Rady seniorů.
•   ÚR schvaluje ústřední TVR akce na druhé pololetí roku 

2012.
•   ÚR  ukládá EHR vypracovat stanovisko k podmětu ÚRK 

ve věci výběrových řízení v Orlu o.s.
•   ÚR ukládá Výkonnému předsednictvu Orla čtvrtletně 

projednávat průběžné plnění rozpočtu a přijímat roz-
počtová opatření.

•   ÚR schvaluje předložený Upravený rozpočet Orla na 
rok 2012.

•   ÚR  schvaluje účetní závěrku Orla za rok 2011. 
•   ÚR schvaluje přerozdělení prostředků z MŠMT pro rok 

2012 dle schválené směrnice ze dne 6. 11. 2010.
•   ÚR volí Česlava Škvařila místopředsedou EHR.
•   ÚR volí Jana Kopeckého místopředsedou ÚRS.
•   ÚR  uděluje stříbrnou medaili „Za zásluhy“ br. Cyri-

lu Boleslavovi z jednoty Brno-Husovice, br. Antonínu 
Zelinovi z jednoty Domanín, ses. Anně Honové z jed-
noty Uherský Brod, ses. Marii Pachtové z jednoty  
Vyškov.

•   ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Josefu 
Braunerovi z jednoty Moravský Krumlov, br. Tomáši Hol-
číkovi z jednoty Zlín, ses. Marii Habartíkové z jednoty 
Kunovice, ses. Marii Kusákové z jednoty Ostrožská Nová 
Ves, br. Jaroslavu Tyllichovi z jednoty Staré Město (in 

memoriam), br. Františku Soukeníkovi z jednoty Nivnice, 
br. Václavu Lednickému z jednoty Vizovice, br. Josefu 
Kollerovi z jednoty Uherský Brod, ses. Dagmar Zálešá-
kové z jednoty Staré Město

•   ÚR uděluje čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili 
jednotě Staré Město a br. Františku Zemkovi z jednoty 
Ivančice a br. Vladimíru Černému z jednoty Ivančice. 

•   ÚR schvaluje změny Směrnice ústředí Orla o poskytová-
ní cestovních náhrad.

•   ÚR ukládá EHR připravit varianty na změnu koefici-
entu ve Směrnici č. 10 o přerozdělování finančních 
prostředků Orla o.s. v bodě 5 – Dotace ze státního 
rozpočtu na provoz a údržbu sportovních zařízení, 
Klíč pro rozdělování – tak, aby byla více ohodnocena 
vnější plocha upravovaná oproti vnější ploše neupra- 
vované.

•   ÚR schvaluje  Směrnici č. 10 o přerozdělování finančních 
prostředků.

•   ÚR ukládá župním starostům, aby provedli evidenci 
emailových adres jednot dle směrnice o elektron. ko-
munikaci ze dne 23. 11. 2002 s termínem odevzdání do  
30. 6. 2012.

•   ÚR neschvaluje půjčku jednotě Lichnov.
•   ÚR bere na vědomí Koncept orelského vzdělávacího sys-

tému a doporučuje jej k dalšímu rozpracování. Ústřední 
rada děkuje Daně Tománkové za vypracování Konceptu 
orelského vzdělávacího systému. 
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  VýPis Z usnesení z 11. zasedání Výkonného předsednictva Orla dne 23. dubna 2012

  VýPis Z usnesení z 10. zasedání Výkonného předsednictva Orla dne 10. března 2012

  VýPis Z usnesení z 9. zasedání Výkonného předsednictva Orla dne 27. února 2012

•   VP schvaluje proplacení cestovného 1,- Kč/km/osobu  
vítězům stolních tenistů a kuželkářům jednotlivých kvalifika-
cí při účasti na ústředním turnaji nad vzdálenost tam i zpět 
100 km. Cestovné bude vypláceno za ujeté km nad 100 km.

•   VP bere na vědomí zprávu ze zasedání FICEP v Bruselu ve 
dnech 12.–14. dubna 2012.  

•   VP pověřuje TVR přípravou návrhu delegace na zimní hry 
FICEP včetně finančního rozpočtu akce.

•   VP ukládá odborným radám vyjádřit se ke konceptu orel-
ského systému vzdělávání v termínu do 10. 5. 2012  
(rm@orel.cz).

•   VP souhlasí s uložením částky do výše garantova-
né směrnicí EU u ústavu s nejvýhodnějšími podmín- 
kami. 

•   VP projednalo vyrovnaný rozpočet na rok 2012 a doporučuje 
ho ke schválení Ústřední radě Orla.

•   VP schvaluje 14 účastníků na hry FICEP.  
•   VP pověřuje br. Častulíka zajištěním náhradníků na  

hry FICEP v Duisburgu.
•   VP vyzývá župy k uspořádání předkol fotbalových do-

vedností k finálové účasti 4. 7. 2012 na Velehradě  
s termínem nahlášení výsledků do 27. 6. 2012. 

•   VP vyzývá župy k uspořádání předkol „Propinkejte se 
na Velehrad“ k finálové účasti 4. 7. 2012 na Velehradě 
s termínem nahlášení výsledků do 27. 6. 2012.

•   VP uděluje Stříbrné pamětní medaile Josefu Mičkovi, 
Jaroslavu Hoďákovi, Františku Rýdelovi, Jiřímu Pítrovi  
a Marii Kučerové z jednoty Mořkov.

•   VP schvaluje delegaci na jednání FICEP ve dnech 
12.–14. 4. 2012 v Bruselu ve složení: br.Vejvar (zá-
stup za starostu), ses. Tománková (RM), br. Zelina  
(TVR).

•   VP souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu po-
zemků parc. č. 267/1 o výměře 366 m2 a 267/3 
o výměře 384 m2 do vlastnictví Orla jednoty Kně- 
žice.  

•   VP pověřuje ústřední sekretariát přípravou předáva-
cích protokolů majetku pořízeného z dotací v roce 
2001 a 2002 dle stávajících zápůjčních listů s termí- 
nem plnění k 31. 12. 2012.

•   VP bere na vědomí zprávu EHR a ukládá na příštím zasedání 
VP předložit návrh úpravy rozpočtu r. 2012 dle usnesení ÚR.

•   VP schvaluje termín konání Ústřední rady Orla v sobo- 
tu 12. 5. 2012.

•   VP bere uděluje Čestné uznání br. Zdeňku Černochovi a ses. 
Ivaně Váňové z jednoty Mořkov a návrh na udělení bron-

zové Medaile za zásluhy br. Josefu Braunerovi navrhuje ke 
schválení ÚR.

•   VP schvaluje uzavření smlouvy na krátkodobý proná-
jem v roce 2012 na zasedací místnost Pellicova 2c,  
1. patro za cenu 250,- Kč/h a venkovní hřiště za cenu  
100,- Kč/h.

I v letošním roce ožije Velehrad Fotbalovými doved-
nostmi a soutěží ve stolním tenise Propinkejte se až 
na Velehrad. V měsíci květnu a červnu proběhnou 

v orelských jednotách kvalifikace. nej-
lepší ze soutěžících ve Fotbalových do-

vednostech a nejlepší z týmů stolních 
tenistů mají pak zajištěnu účast ve 
finálové části, konané na Velehradě 
během „Dnů lidí dobré vůle“ 4. čer-

vence 2012. Patronem Fotbalových 
dovedností je i tento rok legendární 
fotbalista antonín Panenka. Podrob-

nější informace naleznete na 
stránkách www.orel.cz.

Rok 2012 je pro Svatý hostýn 
jubilejním. Svatohostýnská 
bazilika oslaví 100. výročí ko-
runovace sochy Panny Marie. 
Vyvrcholením korunovač-
ních oslav bude mše svatá 
sloužená za účasti středoev-
ropských biskupů v sobotu 
18. srpna 2012. Bude dopro-
vázená sborem složeným ze 
schól moravských farností. 

Výkonné předsednictvo vyzývá orelské jednoty 
a župy, aby se prezentací svých orelských praporů 
aktivně podíleli na této slavnosti.
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Po setkání na sv. hostýně v minu-
lém roce, se nás letos sešla stov-
ka seniorů tentokrát na památ-
ném Velehradě. Již při příjezdu 
k poutnímu domu Stojanov, kde 
jsme byli ubytovaní, si všichni 
mohli všimnout stavebního ruchu 
a změn, které se dějí okolo bazi-
liky. Důvod je jasný. Velehrad se 
připravuje na velké oslavy v příš-
tím roce – uctít památku příchodu 
sv. cyrila a Metoděje na Moravu 
před 1150 lety.

Tato třídenní ústřední akce, zorganizova-
ná ses. Marií Hlavicovou, členkou ústřed-
ní kulturní rady, proběhla pod duchovním 
vedením P. Pavla Kopeckého, předsedy 
ústřední duchovní rady. Program začal 
v pondělí po obědě přednáškou P. Pavla, 
věnovanou představení brožurky P. Petra 
Piťhy „Svatí Cyril a Metoděj“ Velehrad – 
symbol a úkol. Je to velmi zajímavé čte-
ní a brožura je k dostání v nové poutní 
prodejně karmelitánského nakladatelství 
na Velehradě. Přednášku doplnila ještě 
ses. Pachtová svými podrobnějšími infor-
macemi o sv. Cyrilu a Metoději. Navečer 
jsme se shromáždili k modlitbě růžence 
v krásné kapli uprostřed budovy a po té 
následovala mše sv. Po večeři nás poctila 
svou návštěvou 1. místostarostka Orla 

ČR Ing. Miluše Macková s informacemi 
o činnosti nového vedení Orla a v příjem-
né diskuzi jsme pokračovali až do pozd-
ních hodin. 
Druhý den jsme přivítali modlitbou rů-
žence a mší sv. Odpoledne nás čekala 
prohlídka baziliky s průvodkyní včetně 
odborného výkladu, návštěva místního 
hřbitova a hrobu Mons. Jana Šrámka, za-
kladatele Orla a Lidové strany. Po večeři 
jsme přivítali další vzácnou návštěvu – 
místostarostu Orla ČR a do března letoš-
ního roku starostu Orla župy Velehradské 
Ing. Antonína Zelinu, který pozdravil naše 
setkání a poskytl další informace z ústře-
dí i o jednání FICEPu v Bruselu. Pokra-
čování večera běželo v režii učitelky ses. 
Pachtové. Vyzvala přítomné župy ke své 

prezentaci a nechyběly ani lidové písničky.  
Br. Paďour nás opět potěšil svými vlast-
ními verši, plnými něhy a lásky a obdivu-
hodným přednesem zpaměti.
Třetí den po obvyklém úvodním růženci 
a mši sv., přednáškách a obědě se už 
všichni připravovali k odjezdu. 
Při hodnocení této akce by mi jistě 
všichni dali za pravdu, že letošní setká-
ní seniorů bylo velmi zdařilé. Z projevů  
P. Pavla Kopeckého na nás dýchla upřím-
nost, veliká láska k bližnímu a také jiskry 
humoru. To vše nás vybízelo k vzájemné 
diskuzi, která se také často rozvinula. 
Panovala přátelská nálada, bylo to pro-
stě moc pěkné a nezbývá než poděkovat 
těm, kdo se o to zasloužili. 
 EMILIE ZEMáNKOVá 

Setkání Orlů seniorů  
na Velehradě ve dnech 16.–18. 4. 2012
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V letošním roce slaví jednota Orla šitbořice 100leté výročí 
od svého založení. Zakládací listiny se sice nenašly, ale 
z knihy zápisů ze schůzí z období mezi únorem 1931  
a 27. říjnem 1951, se dají vyčíst a odvodit fakta o založení.

Záměr vybudovat spolkový dům a hřiště 
vznikl v roce 1930. K realizaci tohoto zá-
měru byl ustanoven Spolek katolického 
domu a Orlovny. Do té doby se aktivity Orla 
odehrávaly na veřejných prostranstvích obce 
a duchovní v kostele pod vedením duchov-
ního správce farnosti P. Eduarda Chadima, 
který byl vzdělavatelem jednoty. Stavba or-
lovny byla započata na jaře 1931. Financo-
vání bylo zajišťováno z darů a příspěvků čle-
nů Katolického spolku a Orlovny, z půjčky 
u Raiffeisenovy záložny – 50 tisíc Kč a daru 
10 tisíc od P. Eduarda Chadima.
Z důvodu soudního sporu o část zakou-
peného stavebního pozemku se sousedy 
nebyla stavba započata podle původního 

projektu, ale podle přepracovaných plánů 
omezených jen na výstavbu sálu, jeviště, 
galerky a promítací místnosti kina. Kolau-
dace stavby byla 3. března 1932 a slavnost 
předání klíčů Orlům se uskutečnila 2. čer-
vence 1933.
Této slavnosti se zúčastnil a při mši sv. měl 
kázání regent alumnátu v Brně dr. Karel 
Skoupý, pozdější biskup brněnský. Za přítom-
nosti ministra Msgre. Šrámka byla odhalena 
pamětní deska P. Tomáši Šilingerovi a tento 
spolkový dům byl nazván domem Šilingero-
vým. Obecní zastupitelstvo mu při té příleži-
tosti udělilo čestné občanství obce Šitbořice.
V roce 1935 byl ukončen soudní spor 
o stavební pozemek ve prospěch Orla 

a bylo rozhodnuto o dostavbě spolkového 
domu dle původního projektu. Při příleži-
tosti 25letého výročí trvání jednoty a veřej-
ného cvičení župy byl dostavěný Spolkový 
dům a 15. srpna 1937 byl předán jednotě 
do užívání. Válečnými událostmi byl silně 
poškozen a nutné opravy byly provedeny 
ještě v letech 1945 a 1946. Po nástupu 
komunistů k moci je v r. 1951 činnost Orla 
zakázána, protože aktivity – výchova členů 
v duchu křesťanských zásad v rodině a spo-
lečnosti dle katolické víry byly v rozporu 
s ateistickou výchovou nových mocipánů. 
Rozhodnutím ONV Hustopeče byla Orlov-
na předána do užívání OÚNZ Hustopeče. 
Promítací místnost a sál využívala obec 
jako Kino Dukla. Dlouhá léta promítal fil-
my člen Orla br. Edvard Nevídal, který na 
půdě nad sálem objevil odstraněnou a po-
škozenou pamětní desku P. Tomáše Šilin-
gera. Tam ji řádně uschoval až do změny 
politických poměrů v r. 1989. Budova byla 
převedena na obec Šitbořice, která pro-
vedla několikamilionovou rekonstrukci na 
Společenský dům Orlovna. Pamětní desky 
P. Tomáše Šilingera byly renovovány, aby 
současníkům i příštím generacím připo-
mínaly, jak se komunistický režim choval 
k ideologickým odpůrcům. Desky byly do-
časně uloženy v obecním muzeu a v dnešní 
slavnostní den 8. 5. 2012 byly na Orlovně 
odhaleny.

FRANTIŠEK URBáNEK, sekretář jednoty

kdo byl P. tomáš šilinger?
P. Tomáš Šilinger byl katolický vlastenec-
ký kněz, který za svého působení výrazně 
ovlivňoval společenské, kulturní, národní 
a politické dění nejen v Brně, ale celém ji-
homoravském regionu.
 Narodil se 16. 12. 1866 a byl pokřtěn 
jménem Eduard. Otce ztratil v 7 letech. Po 
ukončení obecné školy dala matka Eduar-
da na přímluvu učitelů a přátel studovat 
na gymnázium v Přerově. Po maturitě se 
rozhodl stát knězem a vstoupil do Sta-
robrněnského kláštera Augustiánů, kde 
přijal řeholní jméno Tomáš. Na kněze byl 

Sto let od založení jednoty Orla šitbořice

1922 – Skupina Omladiny

1926 – cvičenci chlapci a dívky 1933 – Otevření katolického domu
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vysvěcen 26. července 1891. Byl výborným 
kazatelem a mluvíval na všech různých 
slavnostech po celé Moravě. Přispíval do 
katolického týdeníku Hlas, jehož se pozdě-
ji stal šéfredaktorem. P. Tomáš Šilinger byl 
v roce 1907 zvolen poslancem za okresy 
Břeclav, Klobouky, Hustopeče a Židlocho-
vice. V roce 1911 a 1913 byl již zvolen do 
Říšské rady a Moravské zemské sněmov-
ny. Po zvolení poslancem usiloval o české 
školství tam, kdy byly jen školy německé. 
Během svého poslancování navštěvoval ka-
ždý rok Šitbořice, jak uvádí ve své publikaci 
„Památce P. Tomáše Šilingera“ tehdejší šit-
bořický farář P. Eduard Chadim. Při stavbě 
nového kostela v letech 1909–1910 se 
šitbořičtí obrátili na P. Šilingera se žádostí 
o pomoc a díky němu se podařilo získat 
státní subvenci 30 tisíc Kč. Tato subvence 
byla třetinou celkových nákladů. Sám též 
přispěl značným darem, aby se brzy mohlo 
začít stavět. Tato bezmezná práce a horli-
vost vyčerpávala jeho duševní i tělesné síly 
a byla také příčinou jeho předčasné smrti 
v roce 1913. Velkolepý pohřeb v Brně za 
obrovské účasti lidí byl důkazem jak velké 
oblibě se u všech těšil. 

Současnost jednoty Orla 
v šitbořicích

Po skončení komunistické nadvlády nad 
veřejným životem v naší republice dochá-
zí k obnově po dlouhá léta zakazovaných 
a potlačovaných spolků a organizací. Ob-
novená jednota Orla v Šitbořicích je zaregis-
trována na ústředí Orla 19. listopadu 1990. 
Starostou se stává Josef Urbánek a sekre-
tářem František Urbánek. Podařilo se jim 
přivést do Orla předválečné členy i s jejich 
rodinami a také získat několik mladých, 
sportovně založených členů. Jejich aktivita 
za spolupráce s ostatními členy tvoří kostru 
činnosti naší jednoty v posledních letech.
Hlavní sportovní disciplínou v naší jednotě 
je florbal a stolní tenis. Naše jednota je čle-
nem občanského sdružení FbC Aligators, 
pod jehož hlavičkou se naši členové účastní 
krajských i republikových soutěží ve florba-

lu. Letos naše dorostenky obsadily v repub-
likovém finále vynikající druhé místo.
Stolní tenisté reprezentují naši jednotu 
v okresních soutěžích, družstvo mužů doká-
zalo během několika málo roků vystoupat 
do nejvyšší okresní soutěže. V posledních 
letech startují i naši žáci v nově ustaveném 
okresním přeboru mládeže.
Kromě těchto našich kmenových činností se 
účastníme i ústředních a župních akcí, ať již 
sportovních či poutí na Hostýn či do Křtin. 
Rádi se setkáváme s přáteli z ostatních jed-
not naší župy či celého Orla.

Mariánská štafeta  
8. 5. 2012 v šitbořicích

Jako každoročně, tak i letos proběhla v župě 
Sedlákově 8. května Mariánská štafeta. Le-
tos se uspořádání zhostila jednota Šitbořice, 
připomínající si 100. výročí založení.
V úvodu slavnosti v kostele starostka župy 
ses. Miluše Macková přečetla přímluvy 
a stejně jako ostatní zástupci jednot oz-
dobila „Mariánskou štafetu“ stužkou 
s přímluvou. Mši svatou sloužil za účasti 
zástupců ze 14 jednot s 8 prapory duchov-
ní rádce Sedlákovy župy P. Tomáš Prnka, 
koncelebroval šitbořický duchovní správce 
P. Jiří Topenčík. Poté jsme za doprovodu de-
chové hudby sešli k budově bývalé Orlovny, 

kde byly po více než 65 letech znovu in-
stalovány pamětní desky k poctě P. Tomáše 
Šilingera. Jejich slavnostní odhalení provedl 
starosta Orla ČR br. Stanislav Juránek.
Po této slavnosti a následném občerstvení 
pokračoval program kulturními vystoupe-
ními šitbořické mládeže, pak přišlo na řadu 
ocenění úspěšných šitbořických florbalis-
tek starostou obce. Ocenění jsme předali 
i dlouholetému členu naší jednoty br. Janu 
Bělouškovi, jenž se členem Orla stal bezmá-
la před 75 lety. 
Program pokračoval přátelskými rozhovory 
při skleničce vína – pro odrostlejší účastní-
ky, mladší hosté si mohli vybrat z množství 
soutěží a dalších atrakcí – zaskákat si na 
trampolíně či se povozit na koních.

Ing. PAVEL HALAS, starosta jednoty
 

Sto let od založení jednoty Orla šitbořice
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Orelská florbalová liga 

Finálový turnaj elévů 
se odehrál 10. 3. 2012 v Moravském Písku za účasti šesti 
nejlepších týmů z divizí východ a západ:
•  východ: Uherský Brod, Dolní Bojanovice, Domanín
• západ: Brno-Židenice, Kunštát, Blansko
Po odehrání zápasů každý s každým, v časovém úseku 2x8 
minut, se vítězným týmem a mistrem OFL v kategorii elévů 
pro rok 2011/2012 stal Orel Brno-Židenice. Druhý skončil 
jen o prohraný vzájemný zápas (4:5) Uherský Brod, který 
stejně jako vítězové získal 12 bodů. Stupně vítězů doplnil další 
tým z východní divize Domanín, který si na bodové konto 
připsal 10 bodů.
Pomyslnou korunku střelců si s přehledem odnesl antonín 
Lavička z vítězného týmu Brna-Židenic. Za pět zápasů na-
střílel úctyhodných 25 branek. Druhý skončil kapitán Dolních 
Bojanovic Patrik Ďurina, který vsítil 14 branek. 

Rozpis zápisů – finálový turnaj elévové 2011/2012

Čas Zápas Výsledek

 9:00 Domanín–Uherský Brod  0:3

 9:25 Dolní Bojanovice–Brno-Židenice  3:10

 9:50 Kunštát–Blansko  2:2

10:15 Uherský Brod–Brno-Židenice  4:5

10:40 Domanín–Blansko  3:1

11:05 Kunštát–Dolní Bojanovice  6:4

11:30 Brno-Židenice–Blansko  6:1

11:55 Uherský Brod–Dolní Bojanovice  8:2

12:20 Domanín–Kunštát  5:5

12:45 Uherský Brod–Blansko  6:0

13:10 Brno-Židenice–Kunštát  3:1

13:35 Domanín–Dolní Bojanovice  7:4

14:00 Uherský Brod–Kunštát  4:1

14:25 Dolní Bojanovice–Blansko  4:3

14:50 Domanín–Brno-Židenice  7:3

Konečná tabulka – finále elévové OFL 2011/2012

Pořadí tým Skóre Body

1. Brno-Židenice 27:16 12

2. Uherský Brod 25:8 12

3. Domanín 22:16 10

4. Kunštát 15:18 5

5. Dolní Bojanovice 17:34 3

6. Blansko  7:21 1

Pátý ročník Orelské florbalové ligy 2011/2012 dospěl ke svému závěru. na následujících stránkách 
přinášíme podrobné výsledky z finálových turnajů. Do páté sezóny se zapojilo 108 týmů v 8 kategoriích, 
1395 hráčů odehrálo 684 zápasů a 52 rozhodčích odpískalo 31 950 minut florbalové hry. 

nejlepší střelci turnaje

Pořadí Jméno tým Počet 
branek

1. Antonín Lavička Brno-Židenice 25

2. Patrik Ďurina Dolní Bojanovice 14

3. Radek Komínek Domanín 10

4. Dominik Šmíd Uherský Brod  9

5. Michal Sečka Domanín  6

5. Lukáš Bartoník Uherský Brod  6

1. místo Brno-Židenice.

2. místo Uherský Brod.

3. místo Domanín.
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Finálový turnaj mladších žáků 
se odehrál 1. 5. 2012 v kunštátě za účasti osmi nejlepších 
týmů z divizí východ, sever, jih, západ. Týmy byly rozděleny 
do dvou skupin:
• Skupina a: Kašava, Kunštát, Brno-Židenice, Hranice
•  Skupina B: Nové Město na Moravě, Uherský Brod, Nivnice, 

Dolní Bojanovice
 Skupině A dominoval domácí Kunštát, který nepoznal hoř-
kost porážky a do odpoledních vyřazovacích bojů postoupil 
s plným počtem bodů a s vynikajícím skóre 14 : 5. O pozici na 
druhém místě rozhodlo ve prospěch Hranice lepší skóre, třetí 
tedy skončila Kašava a poslední místo obsadili hráči Židenic. 
Druhá skupina byla o poznání vyrovnanější. Nakonec ji vyhrála 
Nivnice se ziskem 7 bodů, na druhém místě díky vyhranému 
vzájemnému zápasu skončily Dolní Bojanovice, třetí Uherský 
Brod a poslední místo obsadilo Nové Město na Moravě.

Výsledky – skupiny 

Čas Zápas Výsledek

 9:00 Kunštát–Brno-Židenice 5:2

 9:25 Nové Město na Mor.–Dolní Bojanovice 1:1

 9:50 Hranice–Kašava 0:0

10:15 Uherský Brod–Nivnice 2:2

10:40 Brno-Židenice–Kašava 0:1

11:05 Kunštát–Hranice 4:2

11:30 Dolní Bojanovice–Uherský Brod 5:2

11:55 Nové Město na Moravě–Nivnice 0:3

12:20 Hranice–Brno-Židenice 2:1

12:45 Kašava–Kunštát 1:5

13:10 Uherský Brod–Nové Město na Moravě 3:1

13:35 Dolní Bojanovice–Nivnice 2:3

Konečná tabulka skupiny A

Pořadí tým Skóre Body

1. Kunštát 14:5 9

2. Hranice  4:5 4

3. Kašava  2:5 4

4. Brno-Židenice  3:8 0

Konečná tabulka skupiny B

Pořadí tým Skóre Body

1. Nivnice 8:4 7

2. Dolní Bojanovice 8:6 4

3. Uherský Brod 7:8 4

4. Nové Město na Moravě 2:7 1

V prvním čtvrtfinálovém zápase překvapivě vypadl po velkém 
boji Kunštát, který nestačil na Nové Město na Moravě. V řádné 
hrací době skončilo utkání 0:0, na nájezdy se už ale radoval 
čtvrtý celek skupiny B. Že semifinále zaberou pouze celky z této 
skupiny, se ukazovalo i nadále. Nivnice s přehledem porazila 

1. místo Dolní Bojanovice.

2. místo Uherský Brod.

3. místo Nivnice.

Židenice, Uherský Brod si v urputném utkání poradil s Hranice-
mi a nakonec Dolní Bojanovice přestřílely Kašavu. Dolní Boja-
novice si přenesly pohodu i do semifinále, kde rozdrtily Nové 
Město a dostaly se do finále. Druhý finalista vzešel ze souboje 
Uherský Brod–Nivnice. Brod oplatil Nivnici porážku ze skupiny 
a postoupil do finále. Smutní semifinalisté se utkali o bronzové 
medaile, tomuto zápasu kralovala Nivnice a odvezla si domů 
bronz. Finálový zápas přinesl radost Dolních Bojanovic, které 
porazily 4:2 Uherský Brod a staly se tak mistrem OFL.

nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankář – Erik Hauerland (Nivnice)
• Nejlepší obránce – Michael Kovařík (Uherský Brod)
• Nejlepší útočník – Adam Horňák (Dolní Bojanovice)

Konečné pořadí turnaje
1. Dolní Bojanovice 5. Kunštát
2. Uherský Brod 6. Hranice
3. Nivnice 7. Kašava
4. Nové Město na Moravě 8. Brno-Židenice
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Finálový turnaj st. žáků 
se odehrál ve dnech 28. 4 a 29. 4. 2012 v Uherském Brodě 
za účasti osmi nejlepších týmů z divizí východ, sever, západ. 
Týmy byly rozděleny do dvou skupin:
•  Skupina a: Uherský Brod, Kunštát, Nivnice, Hranice
•   Skupina B: Nové Město na Moravě, Kelč, Boskovice,  

Dolní Bojanovice
Skupinám jednoznačně dominovaly týmy Uherského Brodu 
a Boskovic, které ani jednou nezaváhaly, připsaly si do tabulky 
plný počet bodů a do druhého hracího dne šly z pozice favorita. 

Výsledky prvního hracího dne - skupiny

Čas Zápas Výsledek

10:30 Uherský Brod–Nivnice 6:1

11:05 Kelč–Dolní Bojanovice 8:5

11:40 Hranice–Kunštát 1:2

12:15 Nové Město–Boskovice 2:3

12:50 Nivnice–Kunštát 3:2

13:25 Uherský Brod–Hranice 5:1

14:00 Kelč–Boskovice 4:6

14:35 Dolní Bojanovice–Nové Město 4:5

15:10 Kunštát–Uherský Brod 3:6

15:45 Hranice–Nivnice 0:7

16:20 Kelč–Nové Město 3:1

16:55 Dolní Bojanovice–Boskovice 3:7

Konečná tabulka skupiny A

Pořadí tým Skóre Body

1. Uherský Brod 17:5 9

2. Nivnice 11:9 6

3. Kunštát 7:10 3

4. Hranice 2:14 0

Konečná tabulka skupiny B

Pořadí tým Skóre Body

1. Boskovice 16:9 9

2. Kelč 15:12 6

3. Nové Město na Moravě  8:10 3

4. Dolní Bojanovice 12:20 0

První nedělní zápasy nepřinesly žádné drama, týmy Brodu 
a Boskovic nezaváhaly a postoupily do semifinálových bojů. 
Uherský Brod si poradil s Bojanovicemi, Boskovice s Hranice-
mi. Zbývající čtvrtfinálové duely znamenaly o poznání zajíma-
vější podívanou. Nové Město na Moravě kvalitním výkonem 
přešlo přes silnou Nivnici a v posledním zápase si Kunštát 
i přes nezvládnutý závěr základní hrací doby zajistil postup 
přes Kelč v samostatných nájezdech. Semifinále už znamena-
la konec pro dvojici favoritů, Nové Město zdolalo Boskovice 
a domácí Uherský Brod překvapivě nestačil na Kunštát, který 
ve skupině porazil. V bitvě smutných semifinalistů Boskovi-

ce v prodloužení získaly alespoň bronzové medaile. Finále 
ovládlo Nové Město na Moravě, které mělo většinu zápasu 
pod kontrolou a zcela zaslouženě se stalo mistrem OFL pro 
rok 2011/2012. 

Konečné pořadí turnaje
1. nové Město na Moravě 5. Kelč
2. Kunštát 6. Nivnice
3. Boskovice 7. Dolní Bojanovice
4. Uherský Brod 8. Hranice

nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
•  Nejlepší brankář – Tomáš Mosler (Boskovice)
•  Nejlepší obránce – Pavel Laštovička (Nové Město na Moravě)
•  Nejlepší útočník – František Vykopal (Uherský Brod)

1. místo Nové Město na Moravě.

2. místo Kunštát.

3. místo Boskovice.
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Finálový turnaj dorostenců 
se uskutečnil v Bystřici pod hostýnem v úterý 8. 5. 2012 za 
účasti šesti nejlepších týmů z divizí východ a západ:
•  východ: Uherský Brod, Ostrožská Nová Ves, Kelč
•  západ: Olešnice, Šlapanice, Boskovice
Po odehrání zápasů 2 x 10 minut každý s každým se vítěz-
ným týmem a mistrem OFL v kategorii dorostenců pro 

rok 2011/2012 stal Orel šlapanice. Šlapanice prošly celým 
turnajem s jediným zaváháním, když ztratily body s Uherským 
Brodem po remíze 3:3, v celkové tabulce si připsaly 13 bodů. 
Druhé skončily s 12 body Boskovice, které první místo pro-
hrály ve vzájemném souboji se Šlapanicemi, když jim podlehly 
2:6. Třetí místo obsadila Olešnice, zaznamenala 3 výhry, pro-
hrála pouze s vítězem a druhým týmem turnaje. Čtvrté místo 
obsadila Ostrožská Nová Ves se 6 body, pátý byl Uherský Brod 
s 2 body a poslední, šesté místo, obsadil Kelč s jedním bodem. Po odehrání zápasů každý s každým, v časovém úseku 2x12 

minut, se vítězným týmem a mistrem OFL v kategorii ju-
niorů pro rok 2011/2012 stal Orel Moravský krumlov. 
Krumlov ovládl celý turnaj, ve kterém nepoznal hořkost po-
rážky a kromě připsání plného bodového zisku se mohl pyšnit 
i vynikajícím skóre 30:9. Druhé skončilo s devíti body Uherské 
hradiště, které ještě v posledním zápase živilo naději na první 
místo, ale v bitvě s Krumlovem podlehlo 4:5. Stupně vítězů 
doplnil na bronzovém stupínku „domácí“ tým z Dolních Bo-
janovic, který si na bodové konto připsal 7 bodů. Stíhací jíz-
du na třetí místo zahájily Bojanovice překvapivou výhrou nad 
Hradištěm a v posledním zápase zdolaly v přímé konfrontaci 
o bronz Blansko 2:0. Čtvrté tedy skončilo Blansko, pátý Zlín 
a šestý Vyškov.

nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

•  Nejlepší brankář – Vojtěch Dokoupil (Blansko)
•  Nejlepší obránce – Matěj Sochorec (Uherské Hradiště)
•  Nejlepší útočník – Michal Fila (Moravský Krumlov)

Konečná tabulka – junioři 2011/2012

Pořadí tým Skóre Body

1. Moravský Krumlov 30:9 15

2. Uherské Hradiště 20:16 9

3. Dolní Bojanovice 17:24 7

4. Blansko 8:12 6

5. Zlín 16:17 6

6. Vyškov 15:27 1

Vítězkami OFL 2011/2012 v kategorii 
žákyň se staly těšany
Až v posledním kole, konaném 10. 3. 2012 v Lužicích, se 
rozhodlo o vítězkách OFL v kategorii žákyň pro letošní roč-
ník. Po tuhých bojích během celého ročníku mezi týmy Těšan 
a Brna-Bohunic se z vítězství nakonec radovaly žákyně těšan. 
V posledním vzájemném utkání porazily Brno-Bohunice 6:1.

1. místo Šlapanice.

1. místo Moravský Krumlov.

nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

•  Nejlepší brankář – Kryštof Krejčí (Šlapanice)
•  Nejlepší obránce – Viktor Kejík (Boskovice)
•  Nejlepší útočník – František Vykopal (Uherský Brod)

Konečná tabulka – dorostenci 2011/2012

Pořadí tým Skóre Body

1. Šlapanice 21:6 13

2. Boskovice 25:14 12

3. Olešnice 18:10 9

4. Ostrožská Nová Ves 17:29 6

5. Uherský Brod 14:24 2

6. Kelč 6:18 1

Finálový turnaj juniorů 
byl naplánován na sobotu 12. 5. 2012 v Lužicích u hodoní-
na za účasti šesti nejlepších týmů z divizí východ a jih:
•  východ: Uherské Hradiště, Dolní Bojanovice, Zlín
•  jih: Moravský Krumlov, Vyškov, Blansko
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Díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů se staly mistryně-
mi právě skončeného ročníku. Druhé místo obsadily žákyně  
Brna-Bohunic a bronzovou medaili získaly šitbořice.

Po
zi

ce

tým
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sy
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O
bd

B
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dy

1 těšany 12 9 0 3 42 20 27

2 Brno-Bohunice 12 9 0 3 54 21 27

3 Šitbořice 12 4 1 7 19 45 13

4 Dolní Bojanovice 12 1 1 10 15 44 4

hráčky Brna-Bohunic ovládly 
kategorii juniorek OFL 2011/2012

Poslední kolo konané 12. 5. 2012 v Letovicích už nemo-
hlo nic změnit na faktu, že mistryněmi se staly hráčky  

Brna-Bohunic. Za celý ročník nepoznaly hořkost poráž-
ky, připsaly si 12 výher, plný počet bodů a fantastické skóre 

86:8. Druhé místo obsadily juniorky Uherského Brodu. 
V Letovicích si připsaly 2 výhry a v celkové tabulce se zastavily 
na 23 bodech. Bronzovou příčku i přes odpočet 12 bodů 
vydřelo Uherské hradiště s 16 body. Čtvrté o 2 body skon-
čily těšany, páté Boskovice, šesté Dolní Bojanovice  

a tabulku uzavíraly hráčky Znojma. 

Po
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1 Brno-Bohunice 12 12 0 0 86 8 36

2 Uherský Brod 12 7 2 3 39 29 23

3 Uherské Hradiště 12 9 1 2 46 23 16

4 Těšany 12 4 2 6 30 47 14

5 FBO Orel Boskovice 12 3 1 8 26 45 10

6 Dolní Bojanovice 12 2 1 9 13 61 7

7 Znojmo 12 1 1 10 16 43 4

Finálový turnaj mužů
Ve dnech 19. a 20. 5. 2012 se ve Vyškově uskutečnil finálový 
turnaj mužů za účasti osmi nejlepších týmů z divizí východ, 
sever, jih, západ. Týmy byly rozděleny do dvou skupin:
•  Skupina a:  

Kuřim, Šlapanice, Uherské Hradiště, Velké Němčice
•  Skupina B:  

Blansko B, Zlín, Boskovice, Havířov
Na prvním místě ve skupině A skončilo Uherské Hradiště. Zís-
kalo 6 bodů stejně jako druhý tým z Kuřimi, ovšem vzájemný 
zápas vyzněl lépe pro Hradiště. Třetí skončily Šlapanice, které 
v posledním zápase překvapivě zdolaly Hradiště, čtvrté místo 
obsadily Velké Němčice. Skupinu B vyhrál další tým z východní 
divize, radovali se hráči Zlína. V utkání o první místo porazili 
3:2 Boskovice, které obsadily místo druhé. Třetí skončilo Blan-
sko B a poslední Havířov.

Výsledky prvního hracího dne – skupiny

Čas Skupina a Výsledek

9:00 Kuřim–Šlapanice 5:2

9:45 Uherské Hradiště–Velké Němčice 10:6

10:30 Velké Němčice–Šlapanice 4:4

11:15 Uherské Hradiště–Kuřim 5:3

12:00 Velké Němčice–Kuřim 2:5

12:45 Šlapanice–Uherské Hradiště 7:4

Čas Skupina B Výsledek

14:00 Blansko B–Zlín 3:3

14:45 Havířov–Boskovice 2:4

15:30 Boskovice–Blansko B 6:3

16:15 Havířov–Zlín 2:9

17:00 Boskovice–Zlín 2:3

17:45 Blansko B–Havířov 5:2

Vítězné družstvo z Těšan.

1.–3. místo juniorky.

1.–3. místo žákyně.
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Konečná tabulka skupiny A

Pořadí tým Skóre Body

1. Uherské Hradiště 19:16 6

2. Kuřim 13:9 6

3. Šlapanice 13:13 4

4. Velké Němčice 12:19 1

Konečná tabulka skupiny B

Pořadí tým Skóre Body

1. Zlín 15:7 7

2. Boskovice 13:7 6

3. Blansko B 11:11 4

4. Havířov 6:18 0

Výsledky vyřazovacích bojů

Zápas Výsledek

Čtvrtfinále 1 Uherské Hradiště–Havířov 12:2

Čtvrtfinále 2 Zlín–Velké Němčice  9:3

Čtvrtfinále 3 Kuřim–Blansko B  2:6

Čtvrtfinále 4 Boskovice–Šlapanice  6:3

Semifinále 1 Zlín–Blansko B  4:3

Semifinále 2 Uherské Hradiště–Boskovice  7:6

O třetí místo Blansko B–Boskovice  3:11

Finále Zlín–Uherské Hradiště  4:3

Nedělní čtvrtfinále žádná překvapení na úkor vítězů sku-
pin nepřinesla. Uherské hradiště si snadno poradilo 12:3 
s havířovem, Zlín měl s Velkými němčicemi problémy 
jen ze začátku utkání, nakonec si připsal výhru 9:3. Jasný 
průběh měly i zbylé dva čtvrtfinálové duely. Prvně si Blan-
sko B poradilo s kuřimí 6:2, záhy na to Boskovice porazily 
6:3 šlapanice. Semifinále už nabídla mnohem dramatičtější 
chvíle. Zlín přetlačil bojovné Blansko B až v samém závě-
ru, když vítěznou branku vstřelil necelých 15 sekund před 
koncem a zvítězil těsně 4:3. Druhé semifinále vypadalo na 

1. místo Zlín.

3. místo Boskovice.

jasnou záležitost, Uherské Hradiště vedlo 6:0 a pohodlně 
kráčelo do finále. Boskovice se ovšem nevzdaly a i díky lax-
nosti hráčů Hradiště těsně před koncem snížily na 7:6, více 
už však nestihly, a tak do finále postoupil i druhý celkem 
z východu, Uherské Hradiště. Zápas o bronz byl jasnou 
záležitostí Boskovic, které porazily odevzdané Blansko 
B 11:3. Zato o vítězství se strhla bitva mezi loňskými mistry 
z Uherského Hradiště a Zlínem. Celý zápas se skóre přelé-
valo z jedné strany na druhou, šťastnějším se nakonec díky 
brance ke konci zápasu stal Zlín, který se stal mistrem OFL 
2011/2012.

nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

• Nejlepší brankář – Radim kapoun (Boskovice)
• Nejlepší obránce – Jan charvát (Blansko B)
• Nejlepší útočník – tomáš Čechmánek (Uherské Hradiště)

Konečné pořadí turnaje

1. Zlín 5. Kuřim
2. Uherské Hradiště 6. Šlapanice
3. Boskovice 7. Velké Němčice
4. Blansko B 8. Havířov

Přípravy ročníku 2012/2013  
jsou v plném proudu
Tělovýchovná rada Orla a Ligová komise OFL chystá od podzi-
mu 2012 v pořadí již VI. ročník Orelské florbalové ligy (OFL). 
Mužské kategorie budou vypsány stejně jako v předešlém roce 
(elévové, ml. a st. žáci, dorostenci, junioři, muži), u ženských ka-
tegorií bude nově otevřena kategorie žen, popřípadě doroste-
nek. Přihlášky můžete posílat do 31. července 2012 na adresu:  
Orel o. s., Pellicova 2c, 60200 Brno nebo na e-mail ofl@orel.cz. 
Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách 
www.orel.cz/nofl, s veškerými dotazy se můžete obrátit na výše 
uvedený e-mail nebo na mob. 724 503 048. Do začátku nového 
ročníku OFL je pro zájemce připravena základní příručka o flor-
balu, vedení tréninků a týmu.  Ing. MICHAL MOŽNý



Ukážu ti cestu, 
          kterou půjdeš... 
                                                                                  (Ž32,8)

kazdé putování     s sebou prináší nejen námahu, 
   ale i radost z nove poznaného.      Príjemné putování a pohodové prázdniny!
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Polná u Jihlavy hostila stolní 
tenisty na Mistrovství Orla

Úderem deváté hodiny ředitel turnaje br. 
Kopecký slavnostně zahájil a přivítal všechny 
přítomné, představil rozhodčí a hosty. Slova 
se ujal starosta města J. Skočdopole, který 
v krátkosti seznámil přítomné se zajímavost-
mi našeho města a vybídl k jeho prohlídce, 
případně další návštěvě. Popřál všem hodně 
úspěchů ve hře. Zástupce Mlékárny Polná 
ing. Kvasnička doporučil všem podporovat 
české výrobce nákupem českých výrobků 
a na ochutnávku věnoval 10 kg sýrů, které 
byly jako občerstvení podávány všem účast-
níkům. Duchovního slova se ujal trvalý já-
hen Jan Kunc. Mimo jiné seznámil přítomné 
s patronem města Polná sv. Liguriášem.

Hlavní rozhodčí všechny stručně seznámil 
se systémem v zákl. skupinách následně 
i ve finálové skupině. Přečetl jednotlivé ka-
tegorie, určil místo kde budou hrát a před-
stavil příslušného rozhodčího. A mohlo se 
začít soutěžit.
Všichni se rozešli dle pokynů a po roze-
hrávkách začala hra v základních skupi-
nách. Využilo se všech 12 stolů. Kategorie 
žáků a žákyň hrály v Lidovém domě, junioři 
a juniorky v herně stolního tenisu při domu 
dětí a mládeže, muži a ženy v tělocvičně. 
Některé souboje byly dramatické a vítězství 
velmi těsná. Bylo dobojováno. Hlavní roz-
hodčí se ujal slavnostního vyhlášení, ředitel 
turnaje předal poháry, které věnovalo ústře-
dí Orla. Vítězové také obdrželi upomínkové 
předměty, které věnovalo město Polná, pod 
jehož záštitou se turnaj konal.
Během celého turnaje se o hráče i ostatní 
účastníky starali pořadatelé z místní jednoty 
Orla. Tento finálový turnaj byl již 16-tý roč-
ník a věříme, že orelským stolním tenistům 

Stolní tenisté Orla se dne 5. 5. 2012 sjeli opět do Polné  
u Jihlavy na ústřední turnaj. celkem 65 hráčů z 16ti jednot 
změřilo svoje síly v kategorii jednotlivců. hrálo se v tělocvičně  
a herně Domu dětí a mládeže a v sále Lidového domu.

se u nás líbí. Doufáme, že jak na podzim 
v letošním roce na finále družstev, tak i na 
jaře 2013 na turnaj jednotlivců se opět se-
jdeme u nás v Polné.
S pozdravem Zdař Bůh
      za jednotu Orla Polná 
 s. LUDMILA KOPECKá

  Žákyně  1. Veronika Zemánková, Boskovice
 2. Petra Vávrová, Vysoké Mýto
 3. Klára Malíková, Uherské Hradiště
  Žáci 1. Petr Svatoš, Vysoké Mýto
 2. Martin Jančík, Uherské Hradiště
 3. Martin Krýsl, České Budějovice

Juniorky 1. Lucie Králová, Šlapanice
 2. Tereza Řehová, Paskov
 3. Lenka Davidová, Zlín
Junioři  1. Ondřej Macháček, Uher. Hradiště
 2. Erik Orság, Zlín
 3. Tomáš Hochfelder, Zlín

Ženy 1. Jana Machačová, Uher. Hradiště
 2. Marta Ilievová, Brno-Královo Pole
 3. Marie Čožíková, Staré Město
Muži 1. Marek Vybíral, Únanov
 2. Pavel Vybíral, Únanov
 3. Jakub Pačínek, Boskovice

 V ý s l e d k y :



Mramotice–Pozořice 2 : 0 (25 : 21; 25 : 21)
Letohrad B–Vyškov 2 : 0 (20 : 25; 25 : 13; 15 : 6)
Letohrad B–Pozořice 0 : 2 (19 : 25; 22 : 25)
Mramotice–Vyškov 2 : 0 (25 : 9; 25 : 12)
Mramotice–Letohrad B 2 : 0 (25 : 18; 25 : 22)
Pozořice–Vyškov  2 : 0 (25 : 6; 25 : 9)

Křenovice–Zlín  0 : 2 (7 : 25; 13 : 25)
Letohrad A–Zašová 2 : 0 (25 : 8; 25 : 9)
Zlín–Zašová  2 : 0 (25 : 13; 25 : 13)
Křenovice–Letohrad A 0 : 2 (15 : 25; 15 : 25)
Křenovice–Zašová  2 : 0 (25 : 16; 25 : 13)
Letohrad A–Zlín  2 : 0 (26 : 24; 25 : 23)

sport
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S ohledem na výsledky v minulých letech 
byla nasazena dvě družstva – Mramotice 
a Letohrad a zbylé týmy byly dolosovány 
do dvou skupin. Hrací systém byl určen 
na dva vítězné sety ve skupinách i o ko-
nečné pořadí.
Podle výsledků ve skupinách následně 
vznikly dvojice družstev dle umístění 
v tabulce. O konečné pořadí hrála druž-

  Výsledky skupiny  B:

  Výsledky skupiny  a:

Dvě dubnové soboty 
patřily volejbalistům

stva – první ze sk. A s prvním ze sk. B 
o první a druhé místo , druhý s druhým 
o třetí a čtvrté atd.
První čtyři družstva byla velmi vyrovna-
ná a prvenství obhájilo právem družstvo 
z Mramotic, když ve finále otočilo ne-
příznivý stav 18 : 21 v prvním setu.
Na závěr turnaje proběhlo vyhláše-
ní výsledků a byly předány diplomy 

a poháry prvním třem vítězným družst- 
vům.
Celá akce proběhla bez sebemenších 
problémů a poděkování patří rozhod-
čím Ing.Kamilu Klečkovi a Ing. Pavlu 
Šmerdovi. 

celkové pořadí v turnaji: 
1. Mramotice 5. křenovice
2. Letohrad 6. Letohrad B
3. Zlín 7. Vyškov
4. Pozořice 8. Zašová

Sedm mužských týmů se sešlo při prezenci v sobotu 14. dubna  
v areálu Univerzity obrany na Staňkově ulici v Brně.

1. místo Mramotice muži. 2. místo Letohrad muži.

3. místo Zlín muži.
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Do boje o volejbalový trůn žen pro letošní 
rok se sjela družstva do areálu Univerzity 
obrany ul. Staňkova 26, Brno-královo Pole 
dne  21. dubna

Dle výsledků v předešlých ročnících byla nasazena družstva 
Letohradu a Řečkovic, ostatní týmy rozlosoval hlavní rozhod-
čí Ing. Kamil Klečka do dvou skupin.

  Výsledky:
 poměr setů
  1. Letohrad 4 : 0  Pozořice–Stěbořice 

(19 : 25; 14 : 25)
  2. Stěbořice 2 : 2  Stěbořice–Letohrad 

(15 : 25; 18 : 25)
  3. Pozořice 0 : 4  Pozořice–Letohrad 

(19 : 25; 14 : 25)

  Výsledky:
 poměr setů
  1. Zlín 4 : 0  Židenice–Řečkovice 

(23 : 25; 25 : 23; 10 : 15)
  2. Řečkovice 2 : 3  Řečkovice–Zlín  

(16 : 25; 20 : 25)
  3. Židenice 1 : 4  Zlín–Židenice      

(25 : 16; 25 : 18)

  1. semifinále 1A – 2B  Letohrad–Řečkovice 
2 : 0 (25 : 18; 25 : 17) 

  2. semifinále 1B – 2A Zlín–Stěbořice  
  2 : 0 (25 : 18; 25 : 23)

  o 5. – 6. místo   Židenice–Pozořice 
2 : 1 (26 : 24; 21 : 25;15 : 12)

  o 3. – 4. místo     Řečkovice–Stěbořice 
0 : 2 (12 : 25; 23 : 25;) 

  o 1. – 2. místo   Letohrad–Zlín 
2 : 1 (25 : 15; 16 : 25; 15 : 11)

konečné pořadí v turnaji:
1. Letohrad 4. Řečkovice
2. Zlín 5. Židenice
3. Stěbořice  6. Pozořice

Po roce se na volejbalový trůn vrátily hráčky z Letohradu, 
překvapením byl výkon a umístění mladého družstva ze Stě-
bořic. 
 JAN MOTL

1. místo Letohrad ženy.

2. místo Zlín ženy.

3. místo Stěbořice ženy.

  Pořadí ve skupině a:

  Pořadí ve skupině B:



Stěbořice zahrály velice vyrovnané vý-
kony v obou kolech a proto se mohly 
radovat ze svého historicky nejlepšího 
výsledku, třetího místa. 

celkové 
pořadí

Jednota 
Součet 

obou kol

1. místo Orel Ivančice 2121

2. místo Orel Hranice 2108

3. místo Orel Stěbořice 1984

4. místo Orel Kelč 1970

5. místo Orel Troubelice 1961

6. místo Orel Blažovice 1923

nejlepší jednotlivci: 

Muži:
1. místo –  Klika Milan (Ivančice)  

292 kuželek
2. místo –  Kubáč Mirek (Troubelice)  

283 kuželek
3. místo –  Vinklar Dalibor (Hranice)  

276 kuželek

Ženy:
1. místo –  Vinklarová Dominika  

(Ratíškovice) 241 kuželek 
2. místo –  Pavelková Monika (Kelč)  

237 kuželek
3. místo –  Bartošová Marie (Ratíškovice) 

184 kuželek

Velké poděkování patří sponzorům akce, 
firmě Váhala a spol. a také městu Hranice, 
kteří přispěli sponzorsky, cenami a propa-
gačními materiály pro soutěžící. Také patří 
poděkování Orlu jednotě Hranice a Kami-
lu Bartošovi za vzornou organizaci celé 
akce.  MATUŠKOVá BARBORA

sport
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O vítězi se rozhodlo až v závěru

Vítězné družstvo Ivančice. Vyhodnocení muži. Vynodnocení ženy.

 Nejen, že se kuželky dočkaly větší obliby, 
ale kvalita tohoto sportu také znatelně 
vzrostla. Mezi favority turnaje patřily Hra-
nice, Ivančice, Kelč a Blažovice. Nezna-
mená to však, že ostatní by svými výkony 
měli zaostávat. Naopak! Výkony soupeřů 
byly vyrovnané a v průběhu turnaje se 
ukázalo, že i štěstí hraje svou roli. 
Kvalifikaci vyhrály Ivančice s výkonem 
1060 kuželek, za nimi následovaly Hra-
nice s výkonem 1027. Třetí příčku vybo-
jovaly Troubelice (1016 kuželek) a čtvrté 
místo obsadily Stěbořice (1009 kuželek). 
Na pátém místě s 999 kuželkami se umís-
tily Blažovice a poslední postupové místo 
obsadila Kelč s 982 kuželkami. 
Na dalších nepostupových místech se 
umístilo Blansko 938 kuželek. Osmé místo 
obsadily Ratíškovice 897 kuželek, deváté 

místo Lichnov 858 kuželek a na desátém 
místě skončily Semily s 566 kuželkami. 
Do finále postoupilo šest družstev 
a sčítaly se výsledky prvního a druhého 
náhozu. Mnohdy se pořadí díky výsled-
kům z druhého kola změní, letos však 
umístění zůstala takřka stejná. Velice 
kvalitní výkon v druhém finálovém ná-
hozu předvedlo družstvo Hranic, když 
porazilo celkem 1081 kuželek, což byl 
nejlepší nához celého turnaje. O ten-
to skok se zasloužil především Kamil 
Bartoš, který předvedl druhý nejlepší 
výkon dne 288 kuželek. Boj o první 
místo ale probíhal až do posledních 
hodů. Nakonec byl úspěšnější tým 
z Orla Ivančice. Velké boje se však ved-
ly i mezi ostatními čtyřmi týmy a celý 
turnaj tak získal na dramatičnosti. 

V sobotu 21.4.2012 se uskutečnil ústřední turnaj 
v kuželkách smíšených družstev, který pořádala jednota 
Orel hranice na kuželně v Přerově. turnaje se zúčastnilo 
celkem 10 týmů. a bylo se na co dívat! 
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Jednota hulín se představuje…

Historie jednoty sahá  
do předminulého století
V roce 1894 byla v Hulíně založena 
společenská organizace Jednota sv. 
Josefa, z níž o patnáct let později 
vyrostla Jednota čsl. Orla.
Zázemím pro cvičence a divadelníky 
se stala nová budova orlovny, kterou 
dnes známe pod názvem Kulturní klub. 
V době, kdy televize neexistovala a vý-
voj radiopřijímače byl teprve v plenkách, 
tvořila činnost Orelské jednoty pilíř kul-
turního života hulínských obyvatel. Častá 
divadelní představení a tělocvičné slety 
přilákaly nejednoho Hulíňana ke spole-
čenským akcím. S blížící se hrozbou faši-
smu odvážní členové jednoty hlídali důle-
žité objekty (např. nádraží) před sabotáží 
ze strany rozpínajícího se německého im-
péria. II. světová válka přerušila činnost 
organizace na šest let. Po roce 1945 Orel 

s novou silou a nadšením znovu rozvinul 
svá ochranná křídla nad každou smyslu-
plnou kulturní a sportovní aktivitou. Toto 
období však trvalo jen krátce – velikost 
a síla orelské organizace neodpovídala 
představám tehdejšího režimu. Na dlou-
hou dobu padesáti let byl proto hlas Orla 
umlčen.
V současné době se znovu snažíme oslo-
vit širokou veřejnost pořádáním sportov-
ních a kulturních akcí pro děti a jejich ro-
diče. Debatami a besídkami se seniory se 
snažíme poodhalit roušku minulosti naší 
organizace, přičemž mnohdy narazíme na 
překvapivé souvislosti pojících se k více či 
méně důležitým událostem historie naše-
ho města. Za poslední rok mají orelští or-
ganizátoři na svědomí atletickou olympiá-
du pro děti, kuličkiádu, dva pingpongové 
turnaje, nebo motoristické závody Babe-
tta B1. Oprášili jsme tradici masopustního 

průvodu, secvičili vtipné scénky pro zpest-
ření farních bálů a podíleli se na úspěchu 
hulínských pašijových her. V neposlední 
řadě jsme uspořádali besedu s občany 
na téma Historie Orla v Hulíně spojenou 
s výstavou fotografií a promítáním filmů 
se záběry osmimilimetrové kamery z let 
1936–1938. Čtyři desetiminutové filmy, 
objevené v roce 2011 na půdě jednoho 
domu v Jihlavě, dokumentují nejen hulín-
ské a kroměřížské orelské slety, ale také 
ukazují záběry Orlů z pouti na Svatém 
Hostýně nebo návštěvu Slovácka. Nema-
lá část besedy patřila památce hulínského 
rodáka P. Vojtěcha Rygala.
Dále jste se s našimi členy mohli potkat 
na Svatém Hostýně při orelské pou-
ti, běhu do vrchu, nebo při nedávném 
hlídání nových zvonů. Mezi pravidelné 
sportovní činnosti naší jednoty patří fot-
bal, florbal a jednou týdně se v tělocvič-
ně setkávají naše nejmenší mažoretky.
V současné době nevlastníme žádnou 
orlovnu. O to víc jsme vděční za zázemí, 
jež naše jednota nachází v budově kap-
lanky v areálu římskokatolické farnosti 
Hulín. Naši činnost v uplynulém roce 
také finančně podpořilo Město Hulín 
a nadace Děti kultura sport, za což jim 
touto cestou děkujeme.
Fotografie, zajímavá videa a komentáře 
najdete na našich webových stránkách 
www.orelhulin.cz.

VáCLAV HáNA, starosta jednoty 
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Koberec do Síně slávy musí být červe-
ný a pro někoho i utkaný z nejdražších 
vláken. Do Síně slávy ale lze dojít i po 
červené antuce, hnědých parketách či 
dokonce šedočerné škváře. Právě tako-
vou cestu mezi legendy sportu na Vyš-
kovsku ušel Bohumír Zedník, vynikající 
a všestranný sportovec a hlavně dobrý 
člověk. 
Bohumír Zedník si ve své aktivní kariéře 
zahrál nejvyšší soutěže v basketbalu a 
ve volejbalu a na atletickém mistrovství 
republiky ještě coby dorostenec vybojo-
val mezi dospělými stříbrnou medaili ve 
skoku vysokém.
Atletická éra Zedníkovy kariéry se 
ukončením studia na gymnáziu praktic-
ky uzavřela. S přechodem na vysokou 
školu dostal prioritu především volejbal. 
Studia zahájil v roce 1945 v Brně a už v 
tom roce se pomalu začínaly formovat 
poválečné sportovní soutěže. Ve volej-
bale byla nejvyšší moravskoslezská liga.
„Chtěli jsme udělat družstvo i doma ve 
Vyškově. Hráči tu na to byli. Jenže tehdy 
tady bylo trochu specifické „ovzduší“. 
Staří sokolové nepřáli spolupráci s Or-
lem a kladli mně a dalším dvěma klukům 
podmínku, že musíme vstoupit do Soko-
la. No to v naší rodině, kde i moji rodi-
če byli dlouholetými členy Orla,  nebylo 
myslitelné. Vyškováci se sice přihlásili, ale 
hned vypadli. My tři jsme jim prostě chy-
běli. V Brně začal obnovovat vysokoškol-
ský sport pan doktor Vojta. Mě zajímala 
atletika, volejbal a košíková. Nakonec 
jsem se dostal do volejbalového družstva 
a moravskoslezskou ligu si zahrál tři se-
zony. A byla to dost úspěšná léta. Jednou 

jsme dokonce skončili na druhém místě. 
Já jsem taky slušně lyžoval i bruslil, vcelku 
dobře plaval. Ale košíková, odbíjená a at-
letika mně šly nejlíp. Jenže vybrat jeden, 
který mám nejraději, to prostě nejde. 
Taky to souviselo s ročním obdobím. Ko-
šíkovou jsem považoval za zimní halový 
sport. Atletika a odbíjená se tehdy nedě-
laly v tělocvičnách. A tak, jak se rozjařilo, 
tak už mě to táhlo k volejbalu a atletice. 
Ale i díky všem těm sportům chápu, že 
když to někdo chce někam dotáhnout, 
je v určité  fázi už nutná specializace. Cí-
til jsem, že když jsem dělal intenzivněji 
volejbal, tak mně to moc neskákalo do 
výšky a naopak. Ale vybírat, který jsem 
měl nejraději, to určitě nebudu. Spíš je 
třeba zdůraznit, že ve všech sportech 
jsem našel dobré kamarády. Čili to je tak 
spojené. Člověk od sportu neočekává jen 
rekordní výkony.“
Bohumír Zedník se postupně stal tre-
nérem a hlavně sportovním funkcioná-
řem.  Bohužel to byla doba, kdy jeho 
Orel musel „hnízdit“ hodně daleko od 
oficiálních sportovních struktur. „Po 
roce 1945 jsme se snažili obnovit Orla, 
jenomže se ukázalo, že na to bylo příliš 
krátké období, protože přišel osmačty-
řicátý rok a sjednocení tělovýchovy. Po 
roce 1989 jsme se o to s bratrem Miro-
slavem pokusili podruhé. A samozřejmě 
úspěšněji, i když ne všechno, co jsme 
plánovali, se nám podařilo. 
V tomto přesvědčení přijal i poctu člena 
Síně slávy sportovního Vyškovska. Zdů-
razňuje, že nepatří jen jemu, ale měli by 
v ní být i lidé, které na své životní ces-
tě potkal, s nimiž sportoval nebo jinak 

spolupracoval. Vyjmenoval by řadu jmen 
ale  nerad by prý na někoho zapomněl. 
Jenže to se za tak dlouhý a plodný život 
prostě nedá. Navíc řadě výborných ka-
marádů již rukou potřást nemůže.
„Není to tak dlouho, co jsem ještě na-
stoupil za basketbalové veterány v hale. 
Ruka je pořád dobrá, něco jsem ještě 
trefil. Byla tam jedna moje mladší kole-
gyně a moc se divila. „Vy umíte košíko-
vou?“ Opravdu to člověk nezapomíná, 
cosi v těch rukách pořád zůstává. A ne-
jen v rukách…..

Zdroj: Vyškovský deník, 
Zpracovala Ing. MILUŠE MACKOVá

Vyškov – do síně slávy přivítán 
člen Orla Bohumír Zedník
Provozoval vrcholově tři sporty, přesto od sportu nečekal 
jen pohyb, soupeření a rekordní výkony. „Já si totiž myslím, 
že poslání Orla je stále stejné, jako za mých mladých časů – 
vychovávat mladé lidi k lásce ke sportu, k pohybu a také ke 
slušnosti a čestnosti v osobním životě.“

BOHuMíR ZeDníK  
Ročník 1925
Atletika – Orel jednota Vyškov
2. místo v ČR ve skoku vysokém 
v roce 1943, 1. liga ve volejbal  
v roce 1949 – 1951, 1. liga v basket-
balu v roce 1955, dvakrát zaklá-
dal Orla ve Vyškově, v roce 1945  
a v roce 1990
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Z činnosti žup a jednot
Přebor župy Velehradské 
v plavání 3. 12. 2011

Téměř po dvou letech jsme se dočkali re-
konstrukce krytého bazénu v Uh. Hradišti 
a mohli tak po této dlouhé odmlce znovu 
zahájit již tradiční župní závody v plavání. 
 Organizace se zhostila jednota Orla Uh. 
Hradiště. Br. Jiří Strogan, ředitel závodu, 
zahájil přebor pozdravením všech přítom-
ných plavců a orelskou modlitbou. Poté 
br. Jaroslav Sabák seznámil všechny pří-
tomné s pravidly a mohlo se začít!
Měli jsme radost, že nejpočetnější skupi-
nou byli naši nejmenší benjamínci, kteří 
za vydatné podpory a fandění rodičů do-
plavali do cíle.
Dále se závodilo v kategoriích – mladší 
žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žá-
kyně, dorostenky, muži a veteráni. Dě-

kujeme za účast všem 41 závodníkům 
z jednot Moravský Písek, Staré Město, 
Uh. Brod, Uherské Hradiště, Veselí nad 
Moravou, Vnorovy a Zlín.
Na závěr byli Ti nejlepší závodníci odměně-
ni diplomy a medailemi a na tvářích všech 
plavců zavládla spokojenost a radost.
 Děkujeme všem rozhodčím, organizáto-
rům, díky nimž jsme mohli prožít pěkné 
sportovní dopoledne v novém aquaparku 
a vyzkoušet si své fyzické síly v porovná-
ní s ostatními. Tím jsme společně posílili 
i svého ducha.
Děkujeme také Zlínskému kraji za dotaci 
ve výši 3.000,- Kč, bez jehož podpory by-
chom se těžko obešli.
 Těšíme se s vámi na plaveckých závodech 
na viděnou příští rok!
  bratr Bc. JIŘí STROGAN

ředitel závodu v plavání

Domanínský slavíček

V sobotu 25. 2. 2012 se v příjemném 
a pohostinném prostředí na Orlovně v Do-
maníně konala tradiční soutěž jednotlivců 
ve zpěvu bez hudebního doprovodu. Sešli 
se zde zástupci z jednot Domanín, Morav-
ský Písek, Staré Město a Vizovice z župy 
Velehradské a zástupci jednoty Strážnice 
z župy Šilingrovy. 
V kategorii předškoláků nám udělala radost 
Eliška Jarotková 2. místem a 3. místem Pet-
řík Jarotek. V kategorii 1.–2. třída získala 1. 
místo Lucinka Houdková a 3. místo obsa-
dila Nikolka Benedíková a Eliška Kubelová. 
Před vyhodnocením poroty si všichni soutě-
žící zazpívali a zatančili při kytarách. Vítězo-
vé všech kategorií si odnesli nejen diplom, 
ale i malou věcnou pozornost. Děkuji všem 
rodičům, kteří připravili své děti na soutěž. 
 DAGMAR ZáLEŠáKOVá,  
 starostka jednoty Staré Město

ZLatÁ RÉVa 2012 
Tradiční jarní župní orelská soutěž v recita-
ci dětí se uskutečnila 3. března 2012 v Ku-
novicích na farním Domečku. Tuto župní 
akci organizuje ses. Marie Habartíková 
ve spolupráci se členy jednoty Kunovice. 
Že se jí to daří, o tom svědčí letošních 42 
přednášejících.
Přehlídku zahájil starosta jednoty Kuno-
vice br. Jindřich Červenák. Porota, kterou 
představovaly paní učitelky Andrea Alber-
tová, Zdenka Dřínková a Lenka Olberto-
vá, neměla lehkou úlohu, neboť se děti 
střídaly jedno za druhým a bylo potřeba 
velkého soustředění. Těžké bylo rovněž 
vybrat a ohodnotit ty nejlepší. Po krátké 
přestávce, kdy se porota radila, se všem 
přítomným podávalo malé občerstvení, 
které upekla ses. Habartíková a účinkují-
cím dětem navíc svačinka.
Všechny děti se líbily a nebylo důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se. Z rukou starosty Orla 
župy Velehradské a místostarosty Orla ČR 
br. Ing. Antonína Zeliny obdržely všechny 
děti diplomy za účast.
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Věříme, že i příští ročník se setká s tako-
vým zájmem jako letos a umožní dětem 
získávat sebedůvěru a pomůže jim zbavit 
se ostychu při veřejném vystupování.
Kategorie předškoláků:
Tomáš Bendík St. Město, Julie Huvarová 
Domanín, Marie Matoušková 
i. Kategorie - 1. a 2. třída
1. Alžběta Mičková Mor. Písek
1. Nelly Albertová Kunovice
2. Nikol Benedíková St. Město 
3. Markéta Palubková Uherské Hradiště
ii. Kategorie – 3. a 4. třída 
1. Eliška Šišperová Kunovice
2. Matěj Mička Mor. Písek
3. Sandra Tibecká 
iii. Kategorie – 5. třída 
1. Eliška Habartová Kunovice
2. Anna Ertlová Kunovice 
3. Radka Míšková Kunovice
iV. Kategorie – 6., 7., 8. třída 
1. Jana Zapletalová Mor. Písek
2. Kateřina Machálková Polešovice
  EMILIE ZEMáNKOVá, 
 sekretářka župy Velehradské

Sjezd župy Sušilovy
Uspořádáním sjezdu župy Sušilovy byla 
pověřena bohunická jednota. Konal se 
17. března ve velké tělocvičně orlovny za 
účasti 41 delegátů. Všechny přítomné, 
včetně 1. místostarostky Orla ses. Miluše 
Mackové a starosty MČ Brno Bohunice 
br. Miloše Vrážela, přivítal starosta bo-
hunické jednoty br. Ladislav Konečný. 
Sjezd byl zahájen orelskou modlitbou 

a zpěvem orelského pochodu „Vzhůru 
Orle slovanský“ Bohunickou chasou. 
Jednání sjezdu řídil, z důvodu nepří-
tomnosti starosty župy, místostaros-

ta br. Josef Jaňura. Ve svých zprávách 
předsedové odborných rad a ve svých 
příspěvcích i zástupci všech jednot se 
shodli na celkově pozitivním obraze 
Orla a jeho rozvoji v župě i jednotách. 
Župa Sušilova má k 1. 1. 2012 celkem 
1.373 členů v 13 jednotách, což je stav, 
který je přibližně stejný oproti rokům 
minulým. Největší z jednot jsou Brno-
-Řečkovice, Brno-Bohunice a Ořechov. 
Z důvodu odstoupení předsedy revizní 
komise byl zvolen nový předseda a do-
volen jeden člen RK. Na závěr sjezdu za-
znělo mnoho vzájemných pozvánek na 
akce pořádané jak ústředím, tak župou 
a jednotami. Celkově je činnost v Orlu 
bohatá a záleží na každém z nás, kde si 
najde svoje místo.
  LADISLAV KONEČNý 
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Obřanský kros
Jednota Orla Obřany společně s jednotou 
Brno Źidenice uspořádaly v sobotu dne 24. 
3. 2012 1. ročník běhu pod názvem Ob-
řanský kros. Naší akce se zúčastnilo 103 
závodníků z celé republiky, nejvzdálenější 
přijeli až z Šumavy, také z Fryštáku, Nového 
Města na Moravě, Domanína, Moravských 
Budějovic atd…Začali jsme ráno v 8.30 mši 
sv. v místním kostele. Běh zahájila starostka 
MČ Maloměřice-Obřany Ing. Klára Liptáko-
vá. Počasí našemu běhu přálo, takže jsme 
všichni mohli prožít pohodový den. Tomu 
odpovídala i bezva atmosféra celých závo-
dů. Děkujeme pořadatelům za zodpovědný 
přístup, sponzorům naší akce – Řeznictví 
Ivo Štulpa, Obřanským vinařům a zejména 
starostovi Orla Ing. Stanislavu Juránkovi, 
který nejen věnoval ceny pro závodníky, 
ale sám se účastnil závodu a také ceny ví-
tězům předal.
Výsledky závodu na www.orel.cz.

JAROSLAV HRONEK ml.

Ochutnávka vína se těší 
stále větší oblibě.

V neděli 25. března 2012 uspořádal OREL 
jednota Brno-Obřany s obřanskými vinaři 
22. ročník „Výstavky vín spojené s ochut-
náváním“. Vzorky na výstavu dodali kromě 
místních také vinaři ze širokého brněnského 
okolí. Dvacet jedna členů komise s předse-
dou Ing. Jaroslavem Sopouchem ohodno-
tilo 180 vzorků vín (109 bílých, 8 růžových 
a 63 červených). Největší kolekci 14 vzorků 
dodal obřanský vinař Jan Slanina. Šampióny 
22. výstavy vín v Obřanech se stali a diplo-
my z rukou starostky městské části Brno-
-Obřany Ing. Kláry Liptákové obdrželi:
•  za bílá vína mladá – Muškát moravský 

p.s. Tomáš Hruška z Čejkovic s bodo-
vým ohodnocením 19,1 bodu,

•  za bílá vína starší – Tramín 09 p. s. Ing. 
Martin Kukla Brno se ziskem 19,1 bodu,

•  za červená vína mladá – Cabernet 
moravia obřanského vinaře Josefa Pau-
líka získalo 19,2 bodu. 

•  Čtvrtým šampiónem je pan Josef Špí-
šek, který získal za Frankovku 09 19,2 
bodu.

Věcnou cenu – keramický vinný pohár – 
dar jednoty Orla a diplom obdrželi všich-
ni čtyři šampióni výstavy, ale i pánové 
Josef a Milan Špíškovi za nejlepší kolekci 
5 vzorků vín. 
Zcela zaplněný sál obřanské orlovny mi-
lovníky vín i delegaci Sedlákovy župy po-
těšilo milé vystoupení orelského dětského 
folklorního souboru Šafránek, který byl za 
své roztomilé vystoupení odměněn bouř-
livým potleskem všech návštěvníků výsta-
vy. Za tradičně velmi dobře připravenou 
akci obdrželi poděkování nejen pořada-
telé, ale i sponzoři, kteří svými dary při-
spěli k dobré pohodě a průběhu výstavy. 
Dobrá pohoda byla ještě umocněna nejen 
vystoupením Studeníkovy cimbálové mu-
ziky, která od 13 hodin hrála k poslechu, 
ale i krásným jarním počasím. Spokojení 
návštěvníci se při odchodu těšili na další 
ročník výstavy.
 Br. BOJANOVSKý, 

sekretář jednoty Orla v Brně-Obřanech

aEROBIc tEaM OREL 
BLanSkO BODUJE

V neděli 1. 4. 2012 si Aerobic team Orel 
Blansko ze závodů v Brně přivezl 9 stří-
brných a 16 zlatých medailí. Konalo se 
1.kolo Poháru federací, na kterých měří 
své síly týmy nejen z ČR, ale i ze Slovenska.
Závody probíhaly celý den. Po úvodním 
ceremoniálu a představení všech týmů za-
čal boj v Team aerobiku. Naše holky v ka-
tegorii team aerobic trio ve složení Nela 
Šenková, Alice Minářová a Hana Zouharo-
vá zvládly boj na jedničku a v konkurenci 
dalších pěti trojic vybojovaly se známkou 
14,913 krásné druhé místo. Porazil je 
pouze tým ze Zlína, který dostal známku 
vyšší o pouhé 0,2 body. V team aerobi-
ku se soutěžilo také v kategoriích group, 
kde se z našeho týmu předvedly Barbora 
Zukalová, Pavlína Filoušová, Karolína Bo-
janovská, Nela Šenková, Alice Minářová 
a Hana Zouharová. Holky opět zazářily 
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a známka 14,363 jim stačila na stříbrnou 
pozici. Dopoledne ještě proběhla ve stejné 
věkové kategorii soutěž v kategorii steps. 
V této kategorii jsme měli zastoupení ve 
složení Kateřina Hanusová, Michaela Hru-
bošová, Laura Jirků, Adéla Mládková, Kris-
týna Šacherová, Darina Nováčková, Tereza 
Zouharová a Jana Zemánková. Děvčata od 
rozhodčích získala známku 14,200 bodů, 
která jim zajistila příčku nejvyšší, tedy zlato.
Odpoledne už naše holky ve věku 12–15 
let vystřídaly starší zástupci týmu a to se-
niorky, které bojovaly o medaile v kategorii 

Informace ze sjezdu 
župy Sedlákovy

Sjezd největší orelské župy se konal v pá-
tek 13. dubna v orlovně v Pozořicích.
Na sjezd bylo delegováno 100 účastníků 
z 25 jednot župy, zúčastnilo se 21 jed-
not se 78 zástupci s hlasovacím právem  
a 5 hostů. Mezi hosty jsme přivítali mimo 
jiné starostu Orla ČR br. Ing. Stanislava 
Juránka a starostu městyse Pozořice Ing. 
Jaromíra Červenku. Tentokrát mezi nás 
bohužel nezavítal duchovní rádce župy 
P. Tomáš Prnka, který se ze zdravotních 
důvodů omluvil. Poslal alespoň krátkou 
zdravici plnou povzbudivých slov.
Po úvodní modlitbě a přivítání delegátů 
i hostů jsme se vrhli do jednání. Proběhlo 
zhodnocení uskutečněných župních akcí 
v roce 2011 a připomenuli jsme si i ty, kte-
ré nás letos ještě čekají. Správci župních 
středisek Bukovina a Újezd u Černé Hory 
nás seznámili s provozem a obsazeností 
středisek. 
Po těchto informacích jsme postoupili 
k dalšímu bodu programu – volby no-
vého vedení župy. Starostkou župy byla 
opět zvolena Ing. Miluše Macková. Mís-
tostarosty byli zvoleni dosavadní členové 
předsednictva br. Ladislav Petlach a Pa-
vel Husák. Do pozic členů předsednictva 
delegáti zvolili ses. Zdeňku Hamplovou, 
br. Vojtěcha Dokoupila, Petra Janouška 
a Martina Turka.
Již tradičně na sjezdu vyhlašujeme nejak-
tivnější jednoty naší župy. V loňském roce 
si tento titul zasloužila jednota Brno-Ži-

denice, hned za nimi byly vyhodnoceny 
jednoty Brno-Obřany a Žatčany. 
Do systému bodování je započtena účast 
na župních akcích (bez vazby na umístění 
ve sportovní části) a pořadatelství župní 
akce. 
Na závěr sjezdového jednání ses. starost-
ka poděkovala dosavadnímu předsednic-
tvu za čas a vykonanou práci pro župu 
a nově zvoleným členům popřála mnoho 
sil v orelské činnosti. Jednotě Pozořice pak 
patří velký dík za vzorné uspořádání sjez-
du. Na závěr bych chtěla podotknout, že 
celý sjezd se nesl v přátelském a srdečném 
duchu, za což patří DíK nám všem, kteří 
jsme se sjezdu zúčastnili.

IVANA NOVáČKOVá
 sekretář župy Sedlákovy

Reportáž psaná na 
„ímejlu“ aneb futsalový 
turnaj 2012 na Lomnici

Přišel e-mail tohoto znění, cituji:
Předmět: Lomnický futsal – ohlédnutí, 
posílám fotky z turnaje.
PS: Neodpustím si však hodnocení: Jimra-
mov 1, Lomnice A 1, Brno 1, Lomnice B 
(díky rozhodčímu vítězné družstvo) –, Po-
řadatelé 1–, Rozhodčí 5 (nedostatečná) 

Úvodní citací PS (poste restante) začínám 
odzadu o našem župním turnaji, který se 
i letos stal více než župním. Přijeli totiž 
opět mladší žáci ze sousední župy Sedlá-
kovy. Psalo se 22. dubna a neděle odpo-
ledne byla. Na druhý ročník Lomnického 
turnaje mladších žáků v sálové kopané 
se sjela hrst fotbalových nadšenců – ro-
dičů a především jejích malých šampiónů. 
Vždyť všichni si chtěli zahrát a především 
vyhrát pohár a medaili. 
Přihlášeni byli – orlíci z Jimramova, Lom-
nice A, Lomnice B, Žďáru a Židenic a ješ-
tě jakousi naději dávali z Nového Města. 
Přišly ale viry a bacili a ty některé pěkně 
bacily. Turnaj se nesl na vysoké herní úrov-
ni a opravdu v bojovém duchu bez hlou-
pé agresivity. Podle slov otce Ervína Jansy 
na úvod turnaje – „hrajte tak, aby vás to 
bavilo a měli jste z toho takový správný 

steps. Výkony byly dost vyrovnané, nejvíce 
jim šlapal na paty tým z Liberce. Nakonec 
se však seniorskému týmu, ve složení Ji-
tka Staňková, Lenka Kremličková, Lucie 
Kolmačková, Markéta Kolářová, Mirka 
Hladilová, Monika Řezníčková, Romana 
Matušková a Veronika Kalová se znám-
kou 15,350 bodů, podařilo vybojovat první 
místo. Tímto také seniorský tým získal titul 
akademických mistrů v ČR. Všem moc gra-
tulujeme a držíme pěsti do dalších závodů. 

MARKéTA KOLáŘOVá 
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příjemný pocit“. Následovala modlitba za 
všechny účastníky a první hvizd píšťalky. 
Rozhodčí si vedl velmi dobře, snad až na 
poslední branku v posledním zápase. Jeho 
konečný soud byl vynesen, a jak to bývá, 
jedni se radovali a ti druzí ne. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků a „hupky-šupky“ 
domů. Turnaj se povedl a skoro všem líbil.
Jisté rozčarování ale naznačuje úvodník 
– email na začátku této mé zprávy o jed-
nom malém turnaji kdesi na vysočině. 
Nespokojenost a jasné odmítnutí verdiktu 
rozhodčího, který jednu stranu poškodil. 
Umění přijmout nespravedlivý soud je 
opravdu to nejtěžší. Toužíme po sprave-
dlnosti a nejen s velkým „S“. Místo toho 
narážíme na drobné přešlapy, šťouchnutí, 
fauly a na konci i špatné soudy. Co s tím 
má společného, že jsme uvěřili nějaké my-
šlence našich předků a chceme být těmi 
stejnými Orly jako oni. Zůstat pokorní, 
když zvítězíme a být stateční, když prohra-
jeme. Obé po nás vyžaduje šlechetného 
ducha, věřím, že takoví chceme i být. Za 
rok na Lomnici a statečná srdce.

ČESLAV ŠKVAŘIL

Pouť na turzovku
V sobotu 21. 4. 2012 uspořádala jednota 
Orel Polešovice pro své členy a polešovské 
farníky pouť k Panně Marii na Turzovku.
V ranních hodinách vyjely dva autobusy 
s 90 poutníky do Dolní Bečvy, působiště 
našeho bývalého duchovního správce 
farnosti P. Petra Dujky. Zde v kostele  

sv. Antonína Paduánského byla sloužena 
mše svatá, kterou otec Dujka celebroval 
s naším současným správcem farnosti 
otcem Petrem Součkem, který shodou 
okolností na Bečvě také působil.
Sestra starostka Milada Hrabcová poděko-
vala oběma otcům za odsloužení mše sva-

té a otci Dujkovi za milé přijetí. Poté jsme 
se přesunuli do Prostřední Bečvy, kde se 
nachází nově postavený kostel sv. Zdislavy. 
V Prostřední Bečvě byl pro nás přichystán 
oběd. Po obědě jsme šli do kostela, kde 
otec Petr Dujka řekl pár slov k interiéru 
kostela. 
Čas utíkal a my se ubírali na Turzovku – 
místo s mariánským zjevením. Bohužel při 
příjezdu na Turzovku jsme zjistili, že vel-
ký autobus neprojede, tak mladí a ti, co 
si troufli jít pěšky, se vydali k Panně Marii 
po svých. Menší autobus vyvezl na Živčá-
kovu horu všechny starší. Na Živčákově 
hoře jsme se poklonili Panně Marii, načer-
pali duchovní sílu a vydali se zpět do svých 
domovů.

ANEŽKA BRHELOVá, Orel Polešovice

Vzpomínka
Dne 28. dubna 2012 
Jsme se rozloučil i 
s naším bratrem a ka-
marádem ARNOŠTEM 
HUňAŘEM, starostou 
obce v Bílovicích nad 
Svitavou a členem 
orelské jednoty v Brně-Obřanech. Zemřel 
náhle dne 18. dubna 2012 v plném pra-
covním nasazení ve věku 68 let.
l když funkce starosty obce byla velmi 
náročná, jeho účast a hlavně pomoc při 
každé akci naší jednoty byla neodmys-
litelná. Nezištně pomáhal i jiným orel-
ským jednotám a svým přátelům, kte-
rých měl obrovské množství. Vděčně na 
něj budou vzpomínat také Sokolové, ha-
siči, členové myslivecké jednoty a všich-
ni, kterým byl nápomocen. Při sebevětší 
snaze nelze vyjmenovat a vyčíslit vše, co 
dobrého učinil, komu byl nápomocen. 
O svých dobrých skutcích nikdy nemlu-
vil. Jen náhodou jsme se o některých 
dozvěděli. Pomáhal rád a měl vnitřní 
uspokojení a radost, když byl v tomto 
konání úspěšný.
Byl velkým ctitelem Panny Marie a orga-
nizátorem mariánských poutí do Křtin 
a Žarošic. Jen jeho zásluhou jsme tra-
dičně každý rok připutovali na orelskou 
pouť k Panně Marii Hostýnské.
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Svým životním postojem byl příkladným 
Orlem a osobností výjimečnou. Při zádušní 
mši svaté v bílovickém kostele stáli čestnou 
stráž členové myslivecké jednoty a členové 
Orla se sedmi prapory. Za zvuků orelského 
pochodu jsme jej spolu s velikým zástu-
pem lidí doprovodili na bílovický hřbitov.
Věřím, že se Panna Maria bude za něj 
u Pána přimlouvat. Také my se připojuje-
me svou vroucí modlitbou.
Arnošte, děkujeme a voláme orelské 
„Zdař Bůh!“
Za obřanskou orelskou rodinu

JITKA CíVKOVá

Ústřední turnaj  
ve stolním tenisu

V sobotu 5. května 2012 se vydala skupina 
neregistrovaných hráčů z oddílu stolního 
tenisu do Polné u Jihlavy, aby změřila své 
síly v ústředním turnaji jednotlivců. Soutě-

6. května je pak slavnostně požehnal olo-
moucký arcibiskup P. Jan Graubner. Jejich 
uložení bylo možné až v pondělí, kdy byl 
k dispozici znovu jeřáb. Byla tedy snaha 
zvony volně umístěné na volném prostran-
ství v době od pátku večera do pondělí do 
rána hlídat, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo k odcizení.
Duchovní správa oslovila křesťanskou tělo-
výchovnou organizaci Orel, aby se o hlídá-
ní zvonů postarala. Obrátila se na jednotu 
Bystřice pod Hostýnem, která požadavek 
předala na vedení Urbanovy župy, působící 
v daném regionu. Vedení župy se obrátilo 
na jednoty s žádostí o pomoc při střežení 
zvonů. Nejvstřícnější byla jednota Orla Hu-
lín, která pokryla noc ze soboty na neděli, 
noc z pátku na sobotu zajistily jednoty Ko-
ryčany, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. 
V noci z neděle na pondělí vypomohli 
i dobrovolní hasiči z Chvalčova. 

Když jsme v pátek večer přijeli na sv. 
Hostýn, ještě pršelo a objevila se duha. 
Po chvíli déšť přestal a díky poměr-
ně teplé noci nebylo hlídání obtížné. 
Byl to zvláštní pocit být po celou noc 
v blízkosti těchto krásných zvonů, 
moci se jich dotýkat a současně si 
uvědomovat, že po zavěšení na svoje 
místo se k nim už jen tak lehce člověk  
nedostane.
 JAROSLAV KOČí, 
 starosta Urbanovy župy

Župní atletické závody
Za krásného svátečního dne 8. květ-
na 2012 přijela 27členná skupina Orlů 
změřit své síly do Nivnice. Atletických 
závodů se zúčastnily jednoty Staré Měs-
to, Nivnice, Domanín, Vnorovy, Uh. 
Brod, Veselí nad Moravou a Zlín. Letošní 
závody byly výjimečné nejen účastí 88 

že se zúčastnili registrovaní i neregistrovaní 
hráči z orelských jednot celé České repub-
liky. Ve velmi silné konkurenci vybojovala 
krásnou bronzovou medaili Marie Čožíko-
vá. Pěknou bramborovou pozici obsadila 
nejmladší členka našeho týmu Blanka Jan-
čová. Byl to pěkný výkon, neboť naše sku-
pina bojovala o vítězství i s registrovanými 
hráči. Sláva vítězům a čest poraženým!!
 DAGMAR ZáLEŠáKOVá
 starostka Orla Staré Město

hlídání zvonů  
na sv. hostýně
Zvony odlité v bavorském Pasově byly na 
sv. Hostýn dovezeny dopoledne v pátek 
4. května. Jeřáb je uložil na odpočíva-
dlo na schodech před basilikou. V neděli  
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závodníků, ale i počtem medailí, které 
si přivezli naši. 
V kategorii benjamínci chlapci si zlatou 
medaili odnesl Ládík Janča, v kategorii 
benjamínci děvčata vybojovala 2. místo 
Barunka Šmídová. Ani nejmladší žáci ne-
odešli s prázdnou. Na krásné zlaté příč-
ce se umístil Šimon Slavík a na bronzové 
pozici František Blažíček. Nejmladší žáky-
ně Nikolka Stričko vybojovala 1. místo. 
Liduška Gieslová získala zlatou medaili 
v kategorii mladší žačky. Dále starší žač-
ka Katka Malinová se umístila na stříbrné 
pozici a Karolína Jančová na bronzovém 
stupni vítězů. Dorostenka Monika Ple-
váková si odnesla zlatou medaili. I ženy 
ze Starého Města si odnesly cenné kovy, 
a to zlato Marcela Šmídová, stříbro Blan-
ka Jančová a bronz Hana Slováčková.
Děkujeme obětavým rodičům i cvičite-
lům, kteří přivezli děti na závody, i všem, 
kteří reprezentovali naši jednotu. Také 
děkujeme pořádající jednotě Nivnice, 
která připravila pro závodníky nejen di-
plomy a medaile, ale i dobré pohoštění.
 Mgr. JANA FERDOVá
 cvičitelka Orla

Svátek matek v kuřimi

Druhá květnová neděle patří v Kuřimi 
již tradičně Orlu a Svátku matek. Pod 
názvem „Děkujeme maminkám“ připra-
vili členové jednoty odpolední program, 
který nabízel všem věkovým kategoriím 
příjemné vyžití. Ve venkovním sportov-
ním areálu byly pro děti nachystány 

soutěže a hry o zajímavé ceny a vydo-
vádět se mohly také na skákacím hra-
du. Pro dospělé v kulturním programu 
vystoupila skupina Tom Sawyer Band 
a cimbálová muzika Kyničan s mužským 
pěveckým sborem. Samozřejmostí bylo 
i připravené občerstvení. Bylo hezké po-
zorovat náš florbalový tým bez hokejek, 
jak starostlivě grilují a čepují. A jak sami 
říkají, v Orlu jde vždycky o všestrannost. 
Na závěr byly odcházející maminky ob-
darovány růží. Myslím, že zdařilou akcí 
jsme nejen kuřimské veřejnosti opět dali 
najevo, že existujeme a že jsme schopni 
a ochotni něco nabídnout. 
  IVANA NOVáČKOVá

Den matek  
ve Starém Městě
Oslava Dne matek 13. 5. 202 se opět vy-
dařila. V přeplněném sálu společenské-
ho centra se v pestrém pásmu postupně 

představily děti za ZUŠ, Orla, MŠ, Klub-
ka, Klubíčka a Dolinečky, aby udělaly ra-
dost nejen svým maminkám, babičkám, 
ale i všem ostatním přítomným. Naši 
jednotu Orla zastupovaly děti ze čtyř od-
dílů. Rodiče s dětmi vykouzlily úsměv na 
tvářích novým pásmem, pak rozkvetlo 
jeviště pampeliškami a zvonečky z oddí-
lu Cvičení a pohybové hry I. Děti z oddí-
lu Cvičení a pohybové hry II si připravily 
cvičení s dopravními značkami a nako-
nec se představil oddíl Rekreační sporty 
s tanečním pásmem na moderní hudbu. 
Poděkování patří nejen vystupujícím, je-
jich vedoucím, ale také členům kulturní 
komise Města Staré Město, kteří vše 
s láskou připravili a v neposlední řadě 
i panu místostarostovi Radoslavu Mali-
novi, za jeho vtipné a humorné předsta-
vování jednotlivých účinkujících. 

starostka jednoty Orla
DAGMAR ZáLEŠáKOVá
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pozvánky

Letošní pouť 
orelské rodiny na

Svatý Hostýn 
se koná 
ve dnech   25. a 26. srpna 

Všichni jste srdečně zváni
 na pouť k Matce Boží!

Sobotní program

mše svatá, běžecký závod, 
světelná křížová cesta 
a večerní zpívání na schodech 
patří již neodmyslitelně 
k orelské pouti. 

Po slavnostní nedělní bohoslužbě 
koncelebrované 
Mons. Janem Vokálem 
bude následovat 
orelské shromáždění 
a orelskou pouť zakončí 
odpolední křížová cesta. 

Formulář k ubytování během 
pouti na Svatém Hostýně 
            najdete na www.orel.cz 



•  úvodní rozhovor z cyklu  
Zeptali jsme se… 

•  představíme další stoletou  
jednotu

•  postřehy účastníků  
tábora FICEPu v Rumunsku

•  naši sportovci  
na Hrách v Duisburgu

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Přejeme Vám krásné  

              a pohodové léto!

uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2012


