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Pozvánka na putování  4

„Zvu všechny Orly i budoucí Orly na CYRILOMETODÉJSKÉ PUTOVÁNÍ 2013 po sto-
pách našich dvou patronů“ říká starosta br. Stanislav Juránek

Rozhovor z cyklu „Zeptali jsme se…“  8–9
Cílem rubriky je představit výjimečné členy Orla. Milan Adamec z jednoty Vyškov se 
rozpovídal o běhání, pocitech i úspěších. „Nikdy není pozdě. Důležitá je píle, vůle 
a chtít něčeho dosáhnout,“ vzkazuje začínajícím běžcům. 

Cyrilometodějské 
výročí
Právě letos si připomínáme výročí příchodu 
slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Je to už 1150 let, kdy našim 
předkům hlásali evangelium srozumitelným 
jazykem a položili základy naší kultury, pí-
semnictví, ale i práva.
S obdivem se dívám na tyto velké soluňské 
bratry, kteří našli odvahu opustit své jistoty 
a vysoká postavení, přijmout cizí pozvání 
a vydat se do neznámých zemí hlásat evan-
gelium. Musím se ptát, jak to, že my dnes ne-
máme tolik odvahy, abychom našim součas-
níkům hlásali Krista? Jak to, že to neumíme? 
Nebo se za evangelní postoj ve světě stydí-
me? Kdo je si vědom bohatství, které mu 
bylo svěřeno, a umí se z něho radovat, ten 
je vnitřně hnán k tomu, aby se dělil s dru-
hými. Soluňští bratři měli před příchodem 
k nám nejen zkušenost veřejného života 
a misií. Metoděj byl správcem provincie, 
dnes bychom to mohli přirovnat ke 
krajskému hejtmanovi. Cyril byl univerzitním 
profesorem. Oba měli zkušenost z císařské 
diplomacie. Pak odešli do kláštera, kde udě-
lali zkušenost ticha modliteb a studia. Snad 
právě tam můžeme hledat tajemství jejich 
objevů, odvahy a energie. Neměla by i naše 
misijní cesta do orelského společenství začí-
nat tichým setkáním s Bohem ve svém nitru?
Někdy se nám zdá, že nám lidé nerozumí, 
když mluvíme o víře. Jako bychom měli ne-
srozumitelný jazyk. Trápíme se, jak evangeli-
um přeložit do srozumitelné řeči. Cyril a Me-
toděj ukazují, že překlad je nutný. Myslím, že 
dnes by nám poradili nejstarší křesťanskou 
metodu pro překlady. Totiž, přeložit slova do 
skutků. Žít věrně slova evangelia v soukromí 
i na veřejnosti tak, že lidé pochopí význam 
Božího slova z našich 
skutků a postojů.
Těším se, že vás při 
jejich oslavě uvidím 
na Velehradě nejen 
jako Orly, ale i jako 
ty, kteří udělali misij-
ní zkušenost s dob-
rým překladem pod-
le příkladu svatých 
Cyrila a Metoděje.
 + JaN GrauBNer, arcibiskup

duchovní rádce Orla
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  Sestry a bratři 
Velikonoce vnímá v naší společnosti ka-
ždý jinak. Někdo je nadšený, že s nastu-
pujícím jarem v prodlouženém víken-
du obdělá půlku zahrady, jiný se třeba 
těší do kina a někdo využije volného 
dne k tomu, že si jen tak doma poleží 
u knížky.
Mezníkem vnímání Velikonoc je víra. 
Pro toho, kdo tento Boží dar má, jsou 
Velikonoce opravdu hluboké svátky, pro 
toho, kdo ho nemá, jsou to pouze jakési 
„svátky jara, kdy se běhá s pomlázkou“. 
Pro mě jsou Velikonoce časem, kdy se 
mohu zastavit v tomhle rychlém světě 
a uvědomit si, jak moc jsem Bohem milo-
vána a jak já s jeho láskou a milosrden-
stvím nakládám. Hluboce vnímám to, že 
se kvůli mně nechá někdo ponižovat, 
bít, plivat na sebe, úplně se zříct svojí 
důstojnosti, svojí velikosti, svojí moci… 
že za mě dokonce zemře,…. že Ten, kdo 
je Nesmrtelný, přijme dobrovolně smrt, 
abychom ani v umírání a opuštěnosti 
nebyli sami…a taky to, že nemusím být 
skvělá, dokonalá, svatá. Svou smrtí na 
kříži mi říká: „Já vím, že jsi to pokazila. 
Neboj se, já jsem to vzal na sebe. a je-
nom já tě z toho můžu dostat.“ Mám 
možnost znovu žít, nadechnout se. 
Křesťanské poselství je tu pro všech-
ny a je jen na nás, zda jej dokážeme 
zvěstovat i našim 
ne-křesťanským 
bližním.
Přeji nám všem, 
abychom z těchto 
dnů vyšli očiště-
ni, načerpali sílu 
k obrácení na Boží 
cestu a novému za-
čátku. 

Miluše MaCKOVá
 1. místostarostka
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Ze žup a jednot  27–35

Otiskujeme spoustu vašich příspěvků, v tomto čísle převážně z orelských plesů. Přinášíme ale 

také informace o sportovním dění v župách a jednotách. 

Jednoty stoleté  20–22
V letošním roce si jednota Orla v Rozsochách připomněla stoleté výročí od svého 
založení. Představujeme některé důležité momenty z historie jednoty a samozřejmě 
také její současnost…

Pozvánka na nejbližší ústřední akce  17
Ústřední akce jsou jen vrcholem veškeré činnosti v Orlu. Přinášíme přehled těch 
nejbližších. Tady všude se můžeme potkat.
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Cyrilometodějské putování

Bratři a sestry i milí přátelé,

zveme vás do velké ORELSKÉ rodi-

ny. Můžete přijít na návštěvu, můžete 

s námi vyjet na kolech, vyběhnout na 

závodech, ale i prošlapat cestu na Hos-

týn, Svatou Horu nebo jiné poutní mís-

to. Můžete se také stát jedním z nás. 

Orlem nebo Orlicí. 

Dlouho jsem přemýšlel o tom, kdo byl 

nejstarším Orlem podle ducha a smys-

lu naší činnosti. A přišel jsem na to. Už 

znám pořadí na prvním a druhém místě. 

O tato přední místa se dělí bratři CYRIL 

a METODĚJ. Museli mít totiž nejen du-

chovní a kulturní nadání, ale také sílu 

a odvahu ujít pěšky až k nám víc než 

1000 kilometrů. Proti známému běhu 

z Marathonu do Athén je cesta ze Solu-

ně na Velehrad mnohonásobně delším 

ultramarathonem. A to jim nestačilo. 

Z Velehradu zamířili na nesčetná putová-

ní po Moravě, Slovensku i Čechách a je-

jich žáci doběhli (utekli) až do Bulharska. 

Byla to taková otočená pouť z Velehradu 

až ke každému z našich předků zvlášť.

Zvu všechny Orly a všechny hosty, i bu-

doucí Orly na CYRILOMETODÉJSKÉ PU-

TOVÁNÍ 2013 po stopách našich dvou 

patronů.

Hledejme společně cyrilometodějské 

kostely, cyrilometodějské kapličky, cyrilo-
metodějské kříže nebo cyrilometodějské 
kameny. Pořádejme cyrilometodějské 
běhy, cyrilometodějské procházky nebo 
cyrilometodějské cyklovýlety. A nezapo-
mínejme ani na cyrilometodějské zpívání 
nebo cyrilometodějské čtení.
A MOC PROSÍM – DEJTE NÁM VĚDĚT!
Pošlete nám pohlednici, fotografii nebo 
kresbu kostela, kapličky, kříže či třeba 
záběry z běhu, procházky nebo cyklo-
výletu. Pošlete nám povídání o tom, co 

jste četli a co hráli, případně noty podle 
kterých jste zpívali. Napište, kolik jste 
museli ujet, ujít nebo uplavat kilomet-
rů. Když je to blízko, spočítejte, kolik to 
bylo kroků nebo schodů.
Vytvořme společně STOPY. Ty nejzají-
mavější otiskneme v našem časopise. 
Ale úplně VŠECHNY pohlednice, dopisy 
i fotografie, zkrátka vše co nám pošlete, 
přineseme SPOLEČNĚ jako obětní dary 
při orelské pouti na SVATÝ HOSTÝN 
25. srpna 2013. Orelský rok totiž začíná 
a končí právě touto poutí k Panně Marii.
Ještě jednou vás zvu k nám do orelské 
rodiny a přeji vám orelské „Zdař Bůh“ 
i s přáním „Nashledanou!“

STANISLAV JURÁNEK, 
starosta Orla

Tipy na putování: Kaple v Beskydech, dřevěný kostelík v Hrčově nebo třeba kostel ve Vidči…
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Vlastním jádrem konference byly dis-
kuze v menších skupinkách a zapojilo 
se do nich na 60 kněží a zhruba čtyři-
cet různých subjektů. Nechyběla arci/
diecézní centra mládeže, řeholní spo-
lečenství, hnutí, komunity, občanská 
sdružení a studentské farnosti. Také 
Orel zde měl svoje zástupce. Účast-
níci se shodli na tom, že základem 
práce s mládeží je osobní kontakt 
s mladými lidmi. Pracovníci s mládeží 

Vážení Orlové, lidé dobré vůle…!
Dovolte, abychom vás oslovili ne úplně 
novou, ale naléhavou myšlenkou – zřídit 
novou kapli v obci Nesvačilka (farnost 
Moutnice).
Občané obce se dodnes nemají kde 
scházet ke společným bohoslužebným 
shromážděním. Vždyť podobně jako 
různá uskupení a organizace mají po-
třebu a právo na místo, kde by se moh-
li scházet. Dočasně se tato situace řeší 
využitím prostor sálu obecního úřadu. 
Tento způsob však nemůže být trvalým 
stavem.
Objekt zamýšlené kaple by měl sloužit 
široké veřejnosti, a to nejen jako místo 
různých obřadů a kulturních akcí pro 
spoluobčany, ale i jako prostor, který se 
svojí přirozenou povahou poskytne záze-
mí ke kulturnímu životu obce a zpravidla 
regionu.

Konečně věříme, že se kaple stane za-
jímavým architektonickým objektem, 
který přirozeně nalezne své místo v kul-
turním dědictví našeho národa.

Na shora zmíněné, zamýšlené a inženýr-
sky i projektově započaté dílo si věřící 
pomalu střádají ze svých úspor, ale už 
nyní je zřejmé, že je to nad jejich mož-
nosti. Proto si vás dovolujeme oslovit 
s prosbou o finanční příspěvek. Doklad 
vám rádi vystavíme.
Pokud byste se rozhodli přispět, uvádí-
me číslo účtu: 194556057/0300 a vari-
abilní symbol: 1509002015.
Díky za váš čas s přečtením tohoto do-
pisu i za váš případný dar, který pomůže 
dobré věci!
Za realizační tým s přáním všeho dob-
rého. 

Mgr. RENÉ STROUHAL, 
duchovní správce obce Nesvačilka

by měli mladé lidi dobře znát a přistu-
povat k nim individuálně. Při diskuzi nad 
úlohou médií při předávání evangelia 
účastníci zdůraznili, že evangelizovat je 
možno především skrze kvalitní pořady, 
srozumitelné i nevěřícím. Podtrhli také 
význam sociálních sítí, které jsou mezi 
současnou mládeží velmi oblíbené. Ty 
jsou důležité především k navázání kon-
taktu, ovšem osobní setkání nemohou 
nahradit. 

Na závěr setkání se účastníci seznámili 
s programem Světového dne mládeže, 
který se bude konat 23.–28. července 
2013 v brazilské metropoli Rio de Janeiro. 
Účastníky setkání po celou dobu do-
provázel českobudějovický biskup Pa-
vel Posád, který je od září 2012 novým 
delegátem České biskupské konferen-
ce – sekce pro mládež. „Laskavost, 
velkorysost a soucit jsou klíčem, který 
odemyká poklady evangelia,“ zdůraz-
nil otec biskup v homilii při závěrečné 
mši svaté. Hostem konference byl také 
generální sekretář České biskupské 
konference Tomáš Holub.

LENKA ČEŠKOVÁ

Konference o mládeži

 ČESKá biSKuPSKá KOnfEREnCE

 DOPiSy ČtEnářů

na sklonku roku 2012 se v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři konala 
již po osmnácté Konference o mládeži, která byla zaměřena 
na aktuální stav pastorace mladých lidí v České republice, její 
perspektivy a na možnosti předávání evangelia mladým lidem.

Vážené ústředí Orla!

Podle Vašeho laskavého uvážení prosím o zveřejnění této emailové 
zprávy pro dobré dílo nám i budoucím... Projekt je schválen 
biskupstvím a postup JMK. S přáním všeho dobrého Mgr. René 
Strouhal, farář v Moutnicích. Dopis otiskujeme v plném znění.
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Slavnostního zahájení se ujal starosta 
obce Ing. Antonín Gazárek a starosta 
Orla ČR br. Ing. Stanislav Juránek. Spo-
lečně s 1. místostarostkou Ing. Miluší 
Mackovou předali jedno z nejvyšších 
vyznamenání – Bronzovou medai-
li za zásluhy br. Františkovi Pavkovi 
z místní jednoty. Poděkovali mu za 
dlouholetou obětavou práci pro Orla 
nejen v jednotě. I ve svých 78 letech 
se aktivně podílí na přípravách pouti 
na Svatý Hostýn. Ještě nedávno sem 
jezdil přes šedesát kilometrů na svém 
legendárním modrém bicyklu.
Krátce přivítal hosty i starosta Vele-
hradské župy br.Josef Častulík. Svojí 
návštěvou poctila ples také generální 

sekretářka Orla ČR Ing. Marie Jureč-
ková s manželem, ze vzdálené české 
župy Svatováclavské její starosta br. Sta-
nislav Vejvar, místní duchovní správce  
P. Mgr. Josef Jelínek i zástupci ostatních 
žup – Sedlákovy, Bauerovy, Šilingrovy. 
Řízný orelský pochod „Vzhůru Orle slo-
vanský“ v podání dechovky a za zpěvu 
celého sálu ve stoje, přivádí na parket 
krojovanou orelskou mládež. To se již 
rozvířila barevná krása, kterou předvá-
děli tanečníci ze Vnorov, Šardic a Kuno-
vic při krásném starodávném národním 
tanci „Moravská beseda“.
Celý večer probíhal v přátelské veselé nála-
dě. Dechová hudba se střídala s cimbálo-
vou muzikou Růža, která přilákala ke zpěvu 

a lidovým tancům jak krojované, tak mladé 
i starší účastníky plesu. Bohatá tombola vy-
volala úsměv na tváři mnohým výhercům. 
Hlavní cenu – LCD televizor – věnoval pan 
Pražák, ale poděkování patří všem spon-
zorům. Největší poděkování patří pořada-
telské jednotě za organizaci – jmenovitě 
Tondovi Gazárkovi a Jirkovi Třináctému.
 E. ZEMÁNKOVÁ a M.MACKOVÁ

Ústřední orelský ples
První lednovou sobotu jsme se sešli na Ústředním ORELSKÉM PLESE 
ve Vnorovech. Dechová hudba v podání místních „Vnorovjanů“, 
vyhrávající již před zahájením, slibovala dobrou zábavu. také přivítání 
hostů slivovicí bývá na slovácku milou samozřejmou zvyklostí.
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 Skladba startovního pole čítajícího 
36 hráčů byla velmi různorodá – od 
naprostých amatérů až po silné vý-

konnostní hráče, mezi kterými se pak 
rozhořel napínavý boj o medaile. Ten-
tokrát si pro vítězství i druhé místo při-

jeli z Veselí nad Moravou. Třetí příčku 
uhájil bývalý šéf šachistů z Orla Ořechov 
Pavel Kubíček. Sluší se poděkovat celé 
pořadatelské jednotě za bezchybnou 
organizaci turnaje – jmenovitě pak 
Pavle Vymazalové, která je jako ředitel-
ka turnaje duší celé akce už od jejího 
prvního ročníku.

Mistrovství Orla v šachu

Čís. Jméno fED Rtg Klub/Místo

1 Navrátil Josef CZE 2038 Orel Veselí nad Moravou

2 Uřičář Zdeněk CZE 1942 Orel Veselí nad Moravou

3 Kubíček Pavel CZE 1932 Orel Ořechov

4 Pospíšil Ignác CZE 1932 Orel Horní Moštěnice

5 Píštěk Jan CZE 1899 Orel Veselí nad Moravou

6 Škaroupka Petr CZE 1805 Orel Blažovice

7 Vašek Michael CZE 1793 Orel Kuřim

8 Fojt Leoš CZE 1781 Orel Obřany

9 Herz Luboš CZE 1772 Orel Obřany

10 Sasín Josef CZE 1748 Orel Vnorovy

11 Zoufalý Zdeněk CZE 1729 Orel Ořechov

12 Morávek Zdeněk CZE 1700 Orel Veselí nad Moravou

13 Růžička Jan CZE 1601 Orel Velké Němčice

14 Tomčala Jan CZE 1514 Orel Veselí nad Moravou

15 Odvárka st. Ladislav CZE 1488 Orel Moravské Budějovice

16 Paulík Karel CZE 1479 Orel Blažovice

17 Zoufalý Tomáš CZE 1406 Orel Ořechov

18 Bartošová Veronika CZE 1376 Orel Bohunice

Čís. Jméno fED Rtg Klub/Místo

19 Makalouš Dan CZE 1250 Orel Židenice

20 Odvárka Roman CZE 1250 Orel Moravské Budějovice

21 Fojt Ondřej CZE 1100 Orel Obřany

22 Odvárka ml. Ladislav CZE 1100 Orel Moravské Budějovice

23 Bártek Ctibor CZE 1000 Orel Blažovice

24 Frommel Zdeněk CZE 1000 Orel Velké Němčice

25 Greger Jiří CZE 1000 Orel Bohunice

26 Janko Vojtěch CZE 1000 Orel Židenice

27 Nečas Václav CZE 1000 Orel Velké Němčice

28 Rozek Jakub CZE 1000 Orel Velké Němčice

29 Rozek Jiří CZE 1000 Orel Velké Němčice

30 Suchánek Petr CZE 1000 Orel Troubelice

31 Svoboda Adam CZE 1000 Orel Horní Moštěnice

32 Sádlík Pavel CZE 1000 Orel Kuřim

33 Sádlík Vladimír CZE 1000 Orel Kuřim

34 Vašeková Julie CZE 1000 Orel Kuřim

35 Vojtěch Petr CZE 1000 Orel Moutnice

36 Škrabánek Josef CZE 1000 Orel Velké Karlovice

Každoročně se na sklonku roku v Moutnicích koná Mistrovství 
Orla v šachu. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a místní Orlovna 
přivítala na startu šestatřicet vyznavačů královské hry všeho 
pohlaví a věku – od malých dětí až po seniory.
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s  Kdo jste?
Orel. Je mi 35 let a pocházím z Vyško-
va. Vyrůstal jsem ve věřící rodině a už 
téměř od svých dětských let jsem minis-
troval při Bohoslužbách až do vojenské 
základní služby. Potom jsem přešel do 
chrámového sboru, kde aktivně půso-
bím a vypomáhám až do dnes. V sa-

jsem Techniku v Brně se strojním zamě-
řením a nyní dokončuji doktorské studi-
um na Univerzitě Obrany v Brně. Jsem 
svobodný, takže šikovná děvčata a hos-
podyňky, máte stále ještě šanci. Musíte 
si mě ale napřed chytit! Jsem vyloženě 
rodinný typ i když nějakému dobrodruž-
ství v širém světě se nebráním. Mám rád 
sladké, což také považuji v podstatě za 
nejlepší okamžitý zdroj energie.

s  Co?
Sport. Sportuji již od samotného mládí. 
Nejdříve jsem se věnoval basketbalu, po-
tom také volejbalu a nakonec i atletice 
pod vedením br. Cibulky z naší jednoty. 
Po technických atletických disciplínách 
a absolvování střední školy mě nejvíce 
zaujal běh na určité vzdálenosti. Tomu 
se věnuji až do dnešních dnů. Běh, 
zvláště ten dlouhý mě prostě baví. Nej-
dřív jsem běhal jen kratší vzdálenosti do 
délky maratonu. Pak ale nastala doba, 
kdy jsem dlouhodobě stagnoval a pře-
stal se zlepšovat, tak jsem zkusil před 
pár lety i něco delšího. Po několika 
závodech jsem zjistil, že mi tyto větší, 
takzvané štreky mnohem více vyhovují. 
U delších tratí jsem už zůstal, protože 
mě baví neustálé nové objevování.

s  Kolik?
Hodně. K dnešnímu dni jsem absolvo-
val celkem 44 maratonů a zhruba desít-
ku ultramaratonů. (pozn. tak se nazývá 
každý závod, který je delší než mara-
ton) Celkem je to 472 startů v různých 
závodech. Všechny do jednoho jsem 
úspěšně dokončil. Mám sice naběhá-
no něco přes 50.000 kilometrů, ale ve 
srovnání s ostatními zkušenějšími ul-
tramaratonci jsem stále začátečníkem. 
V rámci tréninku naběhám měsíčně 
asi 250 kilometrů. Dříve to byl i dvoj-
násobek. Nemám trenéra a využívám 
jen vlastních zkušeností. Běhám denně, 
a když se zrovna nepřipravuji na závo-
dy, udržuji si kondici. Moje osobní vý-
kony na tuzemské poměry samozřejmě 
stačí, ale pokud bych chtěl pomýšlet 
výše, tak bych se běhu musel věnovat 

motném Orlu jsem členem již od jeho 
novodobého vzniku. Spolu s ostatními 
jsem se nemalou měrou zasloužil o zno-
vuobnovení orelského hřiště naší místní 
vyškovské jednoty a župy Štěpána Kla-
pila. V současné době také vypomáhám 
v Orlu při vedení kroužku sportovních 
her a atletiky pro školní děti. Vystudoval 

Zeptali jsme se…
Setkali jsme se v rámci Orelské běžecké ligy v Kuřimi na běhu  
„Malá cena Zlobice“. Já vařila čaj závodníkům, on právě 
odběhl náročnou, 7,5 km dlouhou a čerstvým sněhem při- 
krytou, trať závodu. Věděla jsem o něm, že je to běžec tělem 
i duší a věděla jsem také, že má za sebou řadu domácích 
i mezinárodních úspěchů. Využila jsem příležitosti a položila  
Milanu Adamcovi z jednoty Vyškov několik kratičkých 
otázek. Ostatní jsem nechala na něm. 
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na profesionální úrovni. To však vzhle-
dem k mému pracovnímu nasazení 
není vůbec možné a zůstane mi běhání 
nejspíš navždy jen zálibou.

s  Kde?
Doma i za hranicemi. Nejlepší výkon 
na maratonské trati držím z Ostravy 
2:37:11 hod, kde jsem v roce 2008 ob-
sadil druhé místo na Mistrovství Mora-
vy a Slezska. Nejlepší umístění na MČR 
v maratonu mám z Prahy 2007 a to  
8. místo. V rámci ultraběhů jsem zís-
kal na MČR dvě první místa v běhu na 
24 hodin, a to v roce 2009 a 2012 na 
Kladenském Sletišti. V běhu na 100 km  
jsem byl také první a to v roce 2009 
v pražské Stromovce. Byl to můj první 

start na delší trati než je maraton. V ul-
traběhu reprezentuji naši vlast na MS 
a ME. Mým nejlepším výsledkem z běhu 
na 100 km je 37. místo z holandského 
Winschotinu z roku 2011 v osobním re-
kordu 7:39:59. Při běhu na 24 hodin je 
za tuto dobu mým nejlepším výkonem 
uběhnutí vzdálenosti necelých 214 km.

s  Jak?
S citem. Ultramaraton je zážitkem, 
zvláště když chce člověk poznat sám 
sebe. Dle svých zkušeností mohu již 
s jistotou říci, že tyto vzdálenosti může 
zvládnout doslova každý, poměrně so-
lidně zdravý a do jisté míry třeba i nějak 
omezeně pohybující se jedinec. Ultra- 
maraton je životní styl a troufám si  

tvrdit i filosofický směr. Běžci jsou spíše 
samotáři, ale jsou v těsném kontaktu 
s přírodou. Každému doporučuji začít. 
Chce to jen pevnou vůli a také přemíru 
odhodlání. Nic víc člověk nepotřebuje. 
Pak už jen naběhat něco kilometrů….. 

s  A na závěr?
Jedna rada. Pro případné budoucí  
ultramaratonce – z počátku je třeba jen 
hodně nachodit svižnou chůzí i v těžkém 
terénu. Dost to pomáhá a také platí, že 
nikdy není pozdě. Důležitá je píle, vůle 
a chtít něčeho dosáhnout. 
Těším se na setkání na trati. S pozdra-
vem Zdař Bůh!
   Ultramaratonec MILAN ADAMEC

Ptala se M. MACKOVÁ
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běhat umíme i na lyžích…

V Drnovicích u Valašských Klobouk si dali 10. února 2013 dosta-
veníčko milovníci běžkového lyžování. Konaly se zde ústřední 
orelské závody ve všech věkových kategoriích.

 Umístění Jméno, příjmení Čas Jednota
 Předpřípravka – chlapci
 1. místo Jakub Kašpařík 7:20:00 Blažovice
 Předpřípravka – dívky
 1. místo Julie Dohnálková 4:46:00 Val. Klobouky
 Přípravka – chlapci
 1. místo Martin Dohnal 2:53:00 Val.Klobouky
 2. místo Václav Častulík 4:24:00 Drnovice
 3. místo Adam Fronc 6:38:00 Zlín
 Přípravka – dívky
 1. místo Anna Kašpaříková 4:47:00 Blažovice
 2. místo Gábinka Zbořilová 5:51:00 Zlín
 Mladší žáci  
 1. místo Michal  Sklenařík 7:46:00 Fryšták
 2. místo Jakub Častulík 9:04:00 Drnovice
 3. místo Erik Bodlák 9:05:00 Drnovice
 Mladší žákyně 
 1. místo Martina Zbořilová 11:44:00 Zlín
 Žáci
 1. místo Masař 14:32:00 Val. Meziříčí
 2. místo Ondřej Častulík 29:32:00 Slavičín
 Starší žáci 
 1. místo Martin Šoman 19:26:00 Val. Klobouky
 2. místo Filip Polách 20:12:00 Bylnice
 Starší žákyně 
 1. místo Kateřina Skybová 18:24:00 Zlín
 2. místo Anna Častulíková 20:58:00 Drnovice

 Umístění Jméno, příjmení Čas Jednota
 Dorostenci
 1. místo Vojta Fojtů 18:27:00 Val. Klobouky
 2. místo David  Holzner 24:38:00 Val. Klobouky
 Muži Elite
 1. místo Radek Bačo 25:35:00 Val. Klobouky
 2. místo Tomáš Jemelka  28:05:00 Val. Klobouky
 3. místo Ondřej Fojtů 28:51:00 Val. Klobouky
 Ženy Elite
 1. místo Barbora  Machová 32:03:00 Val. Meziříčí
 2. místo Tereza Kašpaříková 35:23:00 Blažovice
 3. místo Kateřina Froncová R Zlín
 Masters muži 
 1. místo René Slánský 24:04:00 Val. Klobouky
 2. místo Jan Vaněk 24:27:00 Nedašov
 3. místo Pavel Fojtů 25:54:00 Val. Klobouky
 Masters ženy
 1. místo Eva Maliníková 22:57:00 Vsetín
 2. místo Petra Holznerová 24:02:00 Val. Klobouky
 3. místo Hanka Skybová 28:40:00 Zlín
 Superstar muži
 1. místo Dušan Holec 21:04:00 Dubňany
 2. místo Josef Častulík 27:06:00 Drnovice
 3. místo Vlastimil Maliňák 29:42:00 Val. Meziříčí
 Superstar ženy
 1. místo Ivana Perůtková 16:06 Lhota
 2. místo Marie Pechová 17:51 Val. Klobouky
 3. místo Božena Častulíková 20:02 Drnovice

Je potěšitelné, že oproti loňskému roku 
jsme zaznamenali nárůst počtu závod-
níků. Letos se k nám do Drnovic sjelo 
52 startujících ze 14 orelských jednot. 
A troufám si říci, že nikdo nelitoval. Sně-
hové podmínky byly optimální a pořada-
telé také odvedli skvělou práci. Trať byla 
dobře připravena. Podle vypsaných ka-
tegorií ukrajovali běžci metr po metru. 
Nejmenší děti se postavily na trať dlou-
hou 1 km, nejdelší – desetikilometrový 
závod jeli muži. I když jsme letos zvolili 
méně náročný profil trati, závod to byl 
kvalitní. Nejstarším účastníkem byl ve 
svých 77 letech Jan Kašpařík z Blažovic. 
Je potěšitelné, že reprezentanti v běhu 
na lyžích, kteří byli vybrání na letošní zim-
ní hry FICEPu v Rakousku, se v tomto zá-
vodě umístili vždy na nejvyšších příčkách.
Velký dík patří jednotě Valašské Klobou-
ky, která měla nejvíc startujících a po-
mohla nám s pořádáním závodu.

 ČASTULÍK VÁCLAV, 
starosta jednoty 
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turnaj mladších žáků v sálové kopané 
16. února 2013 ve Vnorovech
V sobotu 16. února 2013 proběhl v tě-
locvičně ZŠ ve Vnorovech turnaj orel-
ských družstev mladších žáků v sálové 
kopané. Zahájení se ujal ředitel turnaje 
br. Jiří Třináctý, člen TVR Orla a starostu 
obce Vnorovy Ing. Antonína Gazárka, 
který je současně i starostou jednoty 
Orla Vnorovy. Dále přivítal místostarostu 
Orla ČR a místopředsedu TVR Orla Ing. 
Antonína Zelinu a místního duchovní-
ho správce P. Josefa Jelínka. Hlavním 
rozhodčím turnaje byl pan Aleš Skří-
tecký, který svým objektivním, rozhod-
ným řízením zápasů prokázal naprostý 
přehled o průběhu hry a získal si tak 

uznání všech hráčů i trenérů. Nejlepším 
družstvem bylo družstvo Orla Vnorovy, 
které všechny zápasy vyhrálo se ziskem 
12ti bodů a skórem 12 : 3. Na druhém 
místě se umístilo družstvo Orla Domanín 
se ziskem 6ti bodů a skórem 9 : 7. Na 
třetím místě se umístilo družstvo Orla 
Uh. Brod. Při tom předvedli velmi pěk-
nou hru a bylo vidět, že mají natrénová-
no. Nejlepšími střelci byli Michal Sečka 
z Domanína a Martin Slavík ze Vnorov 
se shodným počtem čtyř vstřelených 
branek. O konečném vítězi rozhodly 
až penaltové rozstřely a tady měl více 
štěstí Michal Sečka. Velmi originální 

byl zápas 2x 20 minut družstev, která 
vznikla rozlosováním všech hráčů na 
družstva „žlutých a oranžových“. Kluci 
se hráčsky neznali a bylo hezké sledovat 
opravdu kolektivní hru. A to byl velký 
klad a přínos tohoto zápasu. Malí fotba-
listé se dobře přizpůsobili nově vzniklým 
podmínkám a vzniklo i v nesehraném 
týmu mnoho hezkých kombinačních 
akcí. Závěrem se sluší poděkovat pořa-
datelské jednotě a těšit se na rok příští. 
Letošního turnaje ze zúčastnily pouze 
tři týmy a tak zůstává jedna otázka.  
Kde byli hráči ostatních jednot?
 A. ZELINA
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Pravidelně se účastníci ráno sejdou na 
mši sv. v kostele sv. Jiljí, aby potom 
společně položili květiny na místním 
hřbitově a k pamětním deskám na Or-
lovně. Moutničtí tak uctívají památku 
svých bratří II. zahraničního odboje  

Františka Havránka, Jana Buchty, Aloise 
Dohnálka, Rudolfa Maška, Karla Hrdlič-
ky a Rudolfa Hrdého. Kromě domácích 
pořadatelů, přivítal v Orlovně všechny 
sportovce P. René Strouhal a starosta 
Orla ČR br. Stanislav Juránek. Společně 

předali ses. Anně Svobodové Čestné 
uznání a Stříbrnou pamětní medaili, 
kterou udělilo Výkonné předsednictvo 
Orla sestře za celoživotní příkladnou 
a aktivní činnost a za stále trvající prá-
ci s mládeží. To, že ji mají mladí rádi 
dokazuje i fotografie. Po slavnostním 
zahájení byly odstartovány rozběhy 
v nejmladších kategoriích.  Součástí 
vyhlášení výsledku tohoto běžeckého 
závodu bylo i předání cen a vyhod-
nocení Orelské běžecké ligy 2012.  

XXii. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích

Stejně jako již předešlých dvacetjedna let, i letos se první ledno-
vou sobotu sešli nadšenci běhu v Moutnicích.  Rok Orelské  bě-
žecké ligy tady začíná i končí. Vyhlašují se zde výsledky ročníku 
předešlého a Memoriálem účastníků ii. zahraničního odboje se 
každý další ročník rozbíhá…

umístění Jméno/Jednota
Předškolní děti – dívky

1 Julie Miková (105), Brno-Obřany
2 Jana Urbančíková (56), Vnorovy 
3 Michaela Tománková (132), Křenovice 

Předškolní děti – hoši
1 Marek Mlynář (148), Dolní Dobrouč 
2 Radim Řičica (54), Vnorovy 
3 Jan Hrabálek (134), Křenovice 

nejmladší žákyně ll
1 lva Tauberová (135), Křenovice 
2 Kateřina Ivanová (53), Vnorovy 
3 Monika Šalovská (157), Moutnice 

nejmladší žáci ll
1 Tomáš Jurásek (33), Brno-Židenice
2 Zdeněk Hrouzek (28), Silůvky 
3 Pavel Hrabálek (133), Křenovice 

nejmladší žákyně
1 Dominika Miková (106), Brno-Obřany
2 Anna Halasová (26), Drnovice 
3 Adéla Husáková (7), Moutnice 

nejmladší žáci
1 Matouš Klusák (35), Brno-Židenice 
2 Antonín Válka (60), Moutnice 
3 Filip Jakubec (142), Dolní Dobrouč 

Mladší žákyně
1 Markéta Rozkydalová (153), Moutnice
2 Kateřina Kalábová (6), Nesvačilka
3 Alžběta Urbánková (168), Hustopeče

umístění Jméno/Jednota
Mladší žáci

1 Pavel Mucha (70), Moutnice 
2 Jindra Šalovský (72), Moutnice 
3 Tomáš Janoušek (61), Moutnice 

Starší žákyně
1 Kateřina Korvasová (50), Vnorovy
2 Kateřina Tichá (113), Brno-Obřany
3 Eliška Limburská (95), Brno-Obřany

Starší žáci
1 Vojtěch Mlynář (149), Dolní Dobrouč
2 Jakub Ferdinand (31), Brno-Židenice
3 Richard Paulík (104), Brno-Obřany

Dorostenky
1 Tereza Korvasová (49), Vnorovy 
2 Kamila Kohlerová (112), Brno-Obřany 
3 Anna Halasová (1026), Drnovice 

Dorostenci
1 Štěpán Rozkydal (154), Moutnice 
2 Vojtěch Oprchal (171), Moutnice 
3 Lukáš Slabák (45), Brno-Židenice 

Juniorky
1 Marcela Minaříková (103), Brno-Obřany

Junioři
1 Václav Hrdlička (84), Moutnice 
2 Dominik Janko (36), Brno-Židenice 
3 Josef Nehybka (48), Brno-Židenice 

Memoriál účastníků ii. zahraničního odboje – VýSLEDKy SiLniČníhO běhu
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XXii. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích

POháR JEDnOt

Jednota body Počet 
účastníků

Moutnice 108 66
Brno-Obřany 100 30
Brno-Židenice 100 19
Vnorovy 69 8
Křenovice 59 10
Dolní Dobrouč 46 5
Drnovice 39 6
Šitbořice 35 6
Vysoké Mýto 30 4
Ochoz u Brna 24 2
Silůvky 24 3
Domanín 23 7
Blažovice 22 4
Únanov 18 2
Hustopeče 15 2

Děti už se radovaly z obdržených od-
měn, když byly odstartovány závody 
dospělých. (1 – 5 km). V letošním roce 
se v Moutnicích sešlo 198 závodníků 
z 27 jednot. A ti co přijeli, rozhodně 
nelitovali. Mezi zdejšími je vždy cítit 
srdečnost a orelská hrdost. 
 M. MACKOVÁ
  Foto V. NOVÁČEK a P. JANOUŠEK

umístění Jméno/Jednota
Ženy b

1 Lenka Slabáková (46), Brno-Židenice
2 Martina Hrouzková (174), Silůvky
3 Martina Kessnerová (98), Brno-Obřany

Ženy A
1 Marcela Muchová (183), Moutnice
2 Dana Tománková (138), Křenovice
3 Marie Ondrušová (145), Kobylí

Muži D
1 Jiří Brtník (192), Ochoz u Brna 
2 Josef Pilař (5), Únanov 
3 Jiří Marek (85), Vysoké Mýto 

umístění Jméno/Jednota
Muži C

1 Martin Skyba (193), Ochoz u Brna
2 Jaroslav Scherrer (141), Mor. Budějovice
3 Ladislav Konečný (189), Brno-Bohunice

Muži b
1 Petr Halas (20), Drnovice
2 Jiří Zachař (88), Vysoké Mýto
3 Ivo Mika (107), Brno-Obřany

Muži A
1 František Kubínek (188), Blažovice
2 Štěpán Juránek (38), Brno-Židenice
3 Milan Adamec (1), Vyškov
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Malá cena Zlobice v Kuřimi

Byla sobota 23. 2. ráno, trať byla na-
chystána, označena fáborky a pořada-
telé v místním orelském areálu vyhlíželi 
první účastníky. A zatím co první ledno-
vý Zimní silniční běh v Moutnicích do-
provázelo místy i sluníčko a po sněhu 
nebylo ani vidu ani slechu, to rozhod-
ně neplatilo zde v Kuřimi. Sníh se už 
od pátku sypal a sypal. Chvílemi jsme 
i přemýšleli, zda závod nezrušit, protože 

se běželo po lesních a polních cestách 
a v případě nějakého úrazu na trati by 
mohl být dost problém. Z rádia zazní-
valy kusé zprávy o tom, že: „jih Moravy 
zasypal sníh, dálnici D1 blokují četné ne-
hody, v terénu jsou všechny posypové 
vozy a pluhy silničářů a nejlépe udělali ti, 
kteří dnes nechali auta v garáži a zůstali 
doma.“ Ale sportovci jsou silné povahy. 
Nakonec v závodech změřilo síly 56 dětí 

a 65 dospělých. Na trati podali všichni 
úctyhodný výkon. Někteří bohužel start 
nestihli, protože utržili nějaké šrámy na 
autě, ale dorazili a fandili ostatním. Ten 
den si zasloužili vyhrát všichni.
Tak nevím, loni jsme závod pořádali po-
prvé a běželo se ve dvanáctistupňovém 
mraze, letos v kalamitních sněhových zá-
vějích za hustého sněžení a silného větru. 
Máte vůbec ještě chuť k nám do Kuřimi 
přijet běhat? My se na vás těšit budeme. 
 M. MACKOVÁ
 Foto V. NOVÁČEK

Druhým závodem běžecké ligy byl letos již podruhé běh kolem  
kopce Zlobice na okraji Kuřimi. hlavní trať měřila něco přes 7,5 km.



sport

15OREL 1–13www.orel.cz

Kategorie M50
1. Martin Skyba 0:34:23 Orel Židenice
2. Libor Novotný 0:39:40 Kuřim
3. Vladimír Volavý 0:40:50 AC Mor. Slávia

Kategorie Ženy
1. Lucie Kolková 0:35:18 AC Moravská Slávia
2. Magda Krejčová 0:36:52 Brno
3. Eva Šimonovská 0:43:58 Brno

Kategorie M40
1. Martin Pohanka 0:30:02 AC Mor. Slávia
2. Libor Konečný 0:35:16 Kuřim
3. Aleš Sikora 0:35:17 TJ Slovan Podlesí

Kategorie Junior
1. Josef Nehybka 0:36:06 Orel Židenice
2. Ondřej Tučka 0:36:31 Orel Židenice

Kategorie M60
1. Jiří Brtník 0:36:22 Orel Ochoz
2. Aleš Stráník 0:36:44 Blansko
3. Zdeněk Kaluža 0:39:08 Orel Pozořice

Kategorie Ž35
1. Šárka Horáková 0:37:07 Sokol Prštice
2. Lucie Novotná 0:41:57 Brno
3. Jiřina Smoláková 0:44:58 Orel Vysoké Mýto

Kategorie Muži
1. Michal Nováček 0:29:55 Uni Brno
2. Stanislav Mokrý 0:30:49 Moira Brno
3. Vojtěch Bárta 0:31:04 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Kategorie Dorost
1. Aleš Konečný 0:32:27 Orel Silůvky
2. Tomáš Votýpka 0:40:08 AK Kuřim

Kategorie M70
1. Jiří Marek 0:45:14 Orel Vysoké Mýto
2. Jindřich Tomíšek 0:47:00 Orel Horní Moštěnice
3. Alois Bradáč 0:59:43 Orel Žďár nad Sáz.

Kategorie Ž45
1. Lenka Slabáková 0:45:44 Orel Židenice
2. Hana Tovaryšová 0:48:44 Orel Horní Moštěnice

Starší žáci 1998–1999  1300 m
1. Vojtěch Mlynář 0:04:26 Orel Dolní Dobrouč
2. Michal Zamazal 0:04:50 AK Blansko Dvorská
3. Filip Zeman 0:04:55 AHA Vyškov

Mladší žačky 2000–2001  1300 m
1. Kateřina Benešová 0:05:21 AC Moravská Slávia
2. Daniela Kropáčková 0:05:47 Brno
3. Zdislava Jurečková 0:05:55 Žatčany

Přípravka 2002–2003  500 m
1. Milan Chaloupka 0:02:02 Brno
2. Filip Jakubec 0:02:12 Orel Dolní Dobrouč
3. Matouš Klusák 0:02:13 Orel Židenice

Přípravka 2002–2003  500 m
1. Zuzana Pazourková 0:02:20 AK Kuřim
2. Dominika Miková 0:02:20 Orel Obřany
3. Eva Fojtíková 0:02:30 AK Kuřim

Minipřípravky 2004–2005  200 m
1. Zdeněk Hrouzek 0:00:45 Orel Silůvky
2. Petr Koudelka 0:00:46 Orel Žatčany
3. Tomáš Jurásek 0:00:49 Orel Židenice

Minipřípravky 2004–2005  200 m
1. Hana Špalková 0:00:50 AC Moravská Slávia Brno
2. Klára Jurásková 0:01:00 Orel Židenice
3. Markéta Jurečková 0:01:09 Žatčany

Aatletická školka 2006 a mladší  100 m
1. Julie Miková 0:00:23 Orel Obřany
2. Nikola Horáková 0:00:29 Sokol Prštice
3. Kateřina Novotná 0:00:35 Brno

Atletická školka 2006 a mladší  100 m
1. Marek Mlynář 0:00:27 Orel Dolní Dobrouč
2. Adam Tichý 0:00:29 Orel Obřany
3. Ondřej Novotný 0:00:32 Brno

Mladší žáci 2000–2001  1300 m
1. Adam Hladký 0:05:03 AC Mor. Slávia
2. Martin Votýpka 0:05:28 AK Kuřim
3. Jan Limburský 0:06:05 Orel Obřany

Starší žačky 1998–1999  1300 m
1. Alexandra Smoláková 0:05:15 Orel Vysoké Mýto
2. Kateřina Tichá 0:06:01 Orel Obřany
3. Adéla Jakubcová 0:06:03 Orel Dolní Dobrouč

Malá cena Zlobice – 7,6 km
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Šestý ročník Orelské florbalové ligy

První mistr OFL bude znám již 6. dub-
na 2013 v Uherském Brodě. Právě 
tady se totiž utkají v naší nejmladší ka-
tegorii elévové. Naopak nejdéle si na 
vítěze letošní ligy  budou muset po-
čkat muži. Ti sehrají finálový turnaj ve 
Zlíně ve dnech 25.–26. května 2013. 
Uzavřou tak celou letošní sezonu.
V ženských kategoriích, kde se nekonají 
finálové turnaje, se již schyluje k  bojům 

o medaile. Dorostenky čeká poslední 
turnaj 14. dubna. v Dambořicích a nej-
lépe si zatím vedou děvčata ze  Šitbořic. 
Juniorky mají před sebou také poslední 
turnaj, utkají se 27. dubna 2013 v Tě- 
šanech. Tady drží pevně v rukou první 
příčku  orlice z  Brna-Bohunic. 
 Potěšující zprávou je jistě fakt, že flor-
balová komise nemusela od začátku 
soutěže řešit žádný velký prohřešek proti 

pravidlům. Pochvala patří hráčům i za 
hru v duchu fair-play. Komise se během 
této sezony zabývala pouze několika 
menšími přestupky, se kterými se ale 
v kolektivních sportech počítat musí. 
 V současné době vedení Orla a Florba-
lová komise úspěšně navazují spolupráci 
s extraligovým týmem Intelligence Bull-
dogs Brno. Spolupráce by měla pomoci 
nejen ve smyslu propagace a vzdělávání, 
ale dát také možnost našim mladým hrá-
čům poznat zázemí extraligového týmu.
 MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL

je již v plném proudu. Drtivá většina kategorií má za sebou více než polovinu 
turnajů, na kterých se konaly líté boje o postupová místa na finálové turnaje. 
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30. 3. – Volejbal kadeti, kadetky – Letohrad 
20. 4. –  Volejbal ženy – Areál univerzity obrany, ul. Staňkova 26, brno 
27. 4. –  Volejbal muži – Areál univerzity obrany,  ul. Staňkova 26, brno 
11. 5. –  Stolní tenis jednotlivci – Sportovní hala hluk,  

boršická 1313, 687 25 hluk
19. 5. – Grand prix – atletické závody dětí – brno-bohunice
20. 5. – 26. 5. – Cyklopouť do Slovinska
25. 5. – Memoriál Prof. benáčka – Orelská běžecká liga – Olešnice
25. 5. – Kuželky družstev – Kuželna blansko

Více na www.orel.cz

n   VP doporučuje ÚR ke schválení výši členských příspěvků pro rok 2013 ná-
sledovně:  do 17 let – ročník 1996 a mladší – 100 Kč;  18–70 let – ročník 
1995 až 1944 – 200 Kč;  nad 70 let – ročník 1943 a starší – 100 Kč.

n   VP doporučuje ÚR ke schválení změnu směrnice č.10 o přerozdělování 
finančních prostředků v čl. 2 bod 2.

n   VP doporučuje ÚR ke schválení směrnici č. 11 o předávání funkcí v Orlu 
doplněnou o připomínky.

n   VP doporučuje ÚR ke schválení předložený návrh rozpočtu 2013.
n   VP bere na vědomí zprávu TVR a návrh Soutěžního řádu pro rok 2013. 
n   VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“ 

br. Františku Urbánkovi z jednoty Šitbořice, ses. Věře Haluzové z jednoty 
Zlín a br. Petru Voleskému z jednoty Česká Třebová.

n    VP souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 380/3 o výměře 11m2 k.ú. 
Troubelice za cenu v místě obvyklou s náklady na převod hrazenými naby-
vatelem pozemku. 

n   Výpis z usnesení z 18. zasedání Výkonného předsednictva Orla o.s.
n   VP schvaluje poskytnutí dotace z MŠMT na program IV jednotě Plzeň ve 

výši 20.183,- Kč.
n   VP schvaluje jednotě Plzeň bezúročnou půjčku ve výši 200.000,- Kč na fi-

nancování oprav v Orlovně v Plzni, souvisejících se škodnou událostí – 
záplavou ze dne 25. 8. 2011 za podmínky měsíčních splátek 2.500,- Kč 
a sankcí při nedodržení splátek

n   VP schvaluje udělení Čestného uznání a stříbrné pamětní medaile br. Karlu  
Zelenkovi z jednoty Šonov, ses. Marii Hunešové z jednoty Šonov, br. Janu 
Roubalovi z jednoty Šonov, ses. Boženě Rydlové z jednoty Šonov, ses. 
Anežce Kůřilové z jednoty Kyjov, br. Karlu Pelikánovi z jednoty Bukovany,  
br. Josefu Vacenovskému z jednoty Ratíškovice a ses. Anežce Sasínové 
z jednoty Strážnice.

n   VP jmenuje do Komise pro změnu stanov členku Ing. Miluši Mackovou.
n   VP pověřuje br. Pěchu jednáním o záležitostech, které se týkají návštěvy  

Sv. Otce nebo jeho legáta při návštěvě na Velehradě v rámci Cyrilometoděj-
ských oslav v roce 2013.

Výpis z usnesení ze 17. zasedání 
Výkonného předsednictva Orla o.s.

POZVánKA  
na nejbližší Ústřední orelské akce



Je tisíce hvězd na nočním nebi, 
tisíce mušlí na březích moře, 
tisíce ptáků v oblacích, 
tisíce motýlů na loukách,
tisíce kapek rosy po ránu,
ale jen jedna maminka na celém světě.
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tisíce kapek rosy po ránu,
ale jen jedna maminka na celém světě.
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Orel jednota ROZSOChy

historie a současnost 
jednoty.
Počátkem roku 1912 byl v Rozso-
chách založen katolický spolek Omla-
dina, jako první svého druhu na Ho-
rácku. Spolek si záhy nechal za 600 
korun zhotovit prapor a 7. 7. 1912 
upořádal slavnost „Svěcení prvního 

V největším rozletu Orla byla rozpoutá-
na 1. světová válka, která znamenala 
téměř zánik orelského hnutí v Čechách 
a na Moravě. Brzy po ukončení války za-
čala první obnova Orla. 5. dubna 1920, 
na velikonoční pondělí, jednota Čs. Orla 
v Rozsochách, tehdy jediná na celém 
Bystřicku, Novoměstsku a Žďársku, po-
řádala odpoledne po sv. požehnání prv-
ní orelskou akademii. Sešlo se z blízkého 
i dalekého okolí tolik nadšené mládeže, 
že se jich dostala dovnitř sotva polovi-
na. Skvostně provedená akademie, při 
níž měl nadšený proslov místní farář 
P. Josef Šťastný, vzbudila neočekávané 
nadšení pro orelskou myšlenku a byla 
mohutným popudem k zakládání dal-
ších orelských jednot na Horácku. Když 
se v roce 1923 slavilo 10. výročí založe-
ní jednoty Orla v Rozsochách, bylo roz-
hodnuto zakoupit panskou sýpku s při-
lehlým pozemkem na postavení orlovny 
a cvičiště. Bylo za ni zaplaceno hraběti 

Mitrovskému 10 000,- Kč. Přestavba 
orlovny stála 130 000,- Kč. 17. čer-
vence 1927 se slavnostního „Otvírání 
Orlovny“ zúčastnil i ministr sociální 
péče Monsignore ThDr. Jan Šrámek, 
starosta ústřední rady Orla. V roce 
1929 se členové naší jednoty aktivně 
zúčastnili Svatováclavských dnů Orel-

horáckého praporu venkovské omla-
diny“. Matkou praporu byla uroze-
ná paní hraběnka Maria Pia Mitrov- 
ská – Bavorovská a kmotrou praporu 
Filipina Růžičková, rolnice z Kundratic. 
Této slavnosti se zúčastnila celá hra-
běcí rodina a na tři tisíce lidí z celého 
okolí. V roce 1913 byla z podnětu 
pana faráře Josefa Šťastného, který 
v Rozsochách působil 1910–1926, za-
ložena tělocvičná jednota Orel a čle-
nové Omladiny přešli do této jednoty. 

stva (SDO) – II. sletu Orelstva v Praze. 
Kromě sportu se v jednotě věnovali 
i kultuře. Nacvičili a hráli mnoho di-
vadelních představení, v roce 1934 
bylo zakoupeno loutkové divadlo 
a orelská knihovna měla 1100 knih. 
Přišla však 2. světová válka, okupace 
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německými nacisty, v roce 1941 zá-
kaz činnosti Orla a pronásledování za 
náš národní program. Po osvobození 
naší vlasti v roce 1945 nastala druhá 
obnova Čs. Orla. Činnost však byla 
v roce 1948 komunisty zakázána, 
veškerý majetek předán Sokolu a Orel 
byl rozpuštěn. Orelská knihovna naší 
jednoty byla znárodněna, orelské lout-
kové divadlo rozkradeno. Z naší jed-
noty byli bratři Jan a František Toma-
novi uvězněni na mnoho let. Orlové 
a Orlice čekali 41 let, aby mohli na 
Manifestačním sjezdu Čs. Orla v roce 
1990 prohlásit, že Orel byl potřetí 
obnoven k novému životu, ke službě 
Bohu a vlasti. Také naše jednota byla 
obnovená. V místní faře se za tímto 
účelem sešli: Josef Bartoš, Václav Bar-
toš, Bedřich Hloušek, Alois Juračka, 
Jaroslav Juračka, Jaroslav Juračka ml., 

Pavel Juračka, Cyril Kalvoda, Jaroslav 
Kalvoda, Miroslav Svoboda a Josef To-
man. Dne 26. 10. 1990 proběhla regis-
trace Jednoty Čs.Orla Rozsochy. Staros-
tou naší jednoty po 3. obnově se stal 
Josef Toman. 4. 10. 1991 byla podána 
žádost o navrácení orlovny a přilehlých 
pozemků. Po počátečních nesnázích se 
zástupci TJ Sokol a Obecního úřadu se 

nakonec podařilo 13. 12. 1992 po-
depsat Smlouvu s Obecním úřadem 
o bezplatném převodu. Od této chví-
le mohla začít probíhat rekonstrukce  
Orlovny – oprava střechy, oprava to-
pení, výstavba nového sociálního za-
řízení, oprava půdy, nová podlaha, 
zateplení stropu, rekonstrukce sálu 
a oprava venkovní fasády. 

Prapor, jehož stoleté výročí jsme si loni 
připomínali, byl vždy u každé významné 
události – v roce 1927 u svěcení naší 
Orlovny, v roce 1929 do-
provázel členy naší jed-
noty na Svatováclavské 
dny Orelstva do Prahy. 
V době 2. sv. války a po 
nástupu komunismu 
v roce 1948 byl uscho-
ván v kostele, aby se 
v roce 1990 mohl opět 
rozvinout v celé své 
kráse. V květnu 1994 
jsme spolu s na-
ším praporem vítali 
v Praze na Strahově 

Pannu Marii z exilu. Jsme 
na něj právem hrdí. Je 
to nejstarší prapor Čes-
komoravské vysočiny.   

    Stále  
 nás do- 
 provází  

 v průvodu 
o Božím Těle, na župní cyrilometodějské 
poutě na Vítochov i na orelské marián-
ské poutě na Sv. Hostýn. 

Naše jednota po-
řádá vlastivědné 

zájezdy, pořádáme 
vánoční zábavy, 
zúčastňujeme se 
duchovních, kul-
turních a spo-
lečenských akcí 
v Rozsochách – 
svěcení zvonů, 
divadla, poutě, 

hody. V duchu orelské hlavní činnosti – 
podpora sportu pro všechny – každoročně 
pořádáme veřejný turnaj v šipkách a ve flor-
balu. V rámci župy Metodějovy se zúčast-
ňujeme sportovních akcí – běh na lyžích, 
florbal, malá kopaná, turistické pochody.
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Den oslav
V neděli 24. 2. 2013 jsme důstojně 
oslavili 100 let naší jednoty. Slavnost 
byla zahájená v kostele sv. Bartoloměje 
v Rozsochách mší sv., která byla slouže-
ná za všechny živé i zemřelé členy naší 
jednoty. Duchovní promluvu při mši sv. 
pronesl duchovní rádce župy Metodějo-
vy jáhen Ladislav Kinc. Na čestném místě 
v kostele po celou mši sv. praporečníci 
drželi prapory orelských jednot z Bystři-

ce nad Pernštejnem, Strážku a Rozsoch. 
Následovalo setkání v Orlovně, kde jsme 
přivítali zástupce jednot z Bystřice nad 
Pernštejnem, Strážku, Rožné, Rovného, 
Nového Města na Moravě a Ždáru nad 
Sázavou. Velkou radost jsme měli z toho, 
že se naší slavnosti zúčastnil starosta Orla 
Ing. Stanislav Juránek. Vážíme si toho, že 
nám osobně popřál ke 100. výročí zalo-
žení naší jednoty. Po uvítání si hosté měli 
možnost prohlédnout fotografie a dobo-

vé dokumenty, dokládající stoletou histo-
rii naší jednoty. Odpoledne nám zahrála 
Bystřická kapela orelský pochod Vzhůru, 
Orle slovanský a pokračovala dvouhodi-
novým koncertem dechové hudby. Slav-
nost ke 100. výročí založení naší jednoty 
se velmi vydařila.
S orelským pozdravem „Zdař Bůh“ pře-
jeme naší jednotě a Orlu mnoho zdaru 
do dalších let.
  PAVEL JURAČKA, starosta jednoty
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blahopřání
Na Orlovně v Kašavě oslavil svoje sedm-
desátiny dlouholetý starosta jednoty, 
člen ústřední duchovní rady a bývalý člen 
předsednictva župy Velehradské Josef 
Krupík. Současně se svou ženou Marií 
oslavili 50 let společného života. 
Br. Krupík se s láskou věnuje své rodině, 
hlavně svým osmi vnoučatům. K jeho 

Celým Slováckem letí zpráva,
že v Kašavě je velká sláva,
že pan Josef Krupík sedmdesátiny slaví,
jak nám to kalendář praví.
Došli jsme se podívat na tu slávu
a za Orel popřát hodně zdaru,
říct Vám od srdce pár vět
a popřát zdraví do sta let.
Přišli jsme k Vám ze Slovácka,
od posvátného Velehradu,
kde svatý Cyril s Metodějem
dávali našemu národu radu:
Držte se Božích přikázání
a budete mít Boží požehnání!
Jejich slova říkal jste nám Orlům taky
a hlavně – žil jste je po celé roky.
Za župu Velehradskou přejeme Vám zdraví,
to je prý ten poklad pravý.
Ať nemáte žádné starosti,
Orel ať Vám přináší mnoho radosti.
Ať odvděčí se Vám Pán Bůh za ta léta,
kdy pracoval jste pro blaho světa.
Aby lepší byl a lidé si byli blíž,
aby znali Boha a věděli, co je kříž,
aby modlili se všichni vřele,
za rodiny, Orla, za přátele.
Tak všechno nejlepší – to je naše přání
a teď už ať slavíte bez přestání!

Bc. BARUNKA HALODOVÁ, 
Orel župa Velehradská

  SEtKání JubiLAntů

na sklonku minulé-
ho roku se starosta 
Orla ČR br. Juránek, 
ses. Macková, ses. 
Jurečková a členové 
Rady seniorů setka-
li na ústředí Orla 

v brně s jubilanty. Pozvání na besedu 
přijala necelá dvacítka seniorů. 
Byli obdarování pamětními listy a ma-
lou květinou. Br. Juránek také každému 
zvlášť poděkoval za obětavou a dob-
rovolnou práci pro Orla ať už pracovali 
jako funkcionáři, nebo cvičitelé. 
Zavítal k nám také Leopold Färber 
z Orla jednoty Konice, který v říjnu pře-
vzal z rukou prezidenta republiky jedno 
z nejvyšších státních vyznamenání Řád 
T. G. Masaryka. Byl oceněn za vynikající 

Ze společnosti…
velkým zálibám patří  malování obrazů, 
hraní na housle a řezbářství. V kostele 
v Koclířově u Svitav, kde je středisko Čes-
komoravské Fatimy můžete vidět jeho 
ručně vyřezávanou „křížovou cestu“. Nyní  
dokončuje  1,5 m vysokou dřevořezbu  so-
chy sv. Josefa. 
Na oslavě byla velmi přátelská atmosféra, 
setkali jsme se zde s velmi milými lidmi. Za 
župu Velehradskou jsme mu přednesli přání: 

zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a 
lidská práva. Čtyřiaosmdesátiletý Leopold 
Färber  pochází z Boskovic, ale nyní žije 
v Konici. Narodil se do smíšené českoži-
dovské rodiny. To ho také za války uchrá-
nilo před deportací do vyhlazovacího tá-
bora. Šestnáct jeho příbuzných z otcovy 
strany však holocaust nepřežilo. Během 

okupace se Färber jako mladý skaut za-
pojil do protinacistického odboje. 
Témat k diskuzi bylo hodně, však se také 
jubilantům moc domů nechtělo. Jistě 
k tomu přispěla i výborná organizace 
celého setkání, za což patří dík Božetě-
chu Kostelkovi.  M. MACKOVÁ
 Foto V. NOVÁČEK
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bohunická chasa

došli k poznání, že nám „jen odstárko-
vat“ hody nestačí, a tak jsme se začali 
scházet častěji, doučovali jsme se písně, 
vytvořili si svůj zpěvník, přišlo i na nácvik 
tanců. Dokončení rekonstrukce Orlovny 
nám umožnilo od roku 2002 pořádat 
kompletní hodový program. Za finanční 
podpory Jihomoravského kraje jsme po-

řídili mužské kroje, které se hodily k žen-
ským kyjovským, které jsme si stále ještě 
museli půjčovat. Velkým impulsem pro 
pořízení krojů vlastních byl fakt, že jsme 
stále častěji byli zváni k vystoupení nejen 
u nás, ale i do nedalekého okolí. 
Existovalo několik exemplářů bohunic-
kého kroje ve skříních dříve naroze-
ných žen, ale stále se vedly diskuze (a 
nejen na orelské půdě) o tom, zda je 
kroj správný. Zlomovým pro konečné 
rozhodnutí byl rok 2007. Rada MČ Bo-
hunice vytvořila pracovní skupinu, která 
ve spolupráci s Etnografickým ústavem 
brněnského Městského muzea vytvořila 
návrh ženského svátečního a mužského 
ženáčského kroje. Ten vychází ze svá-
tečního oblečení vdaných žen a žena-
tých mužů z konce 19. století. V roce 
2006 se již ustálil název našeho souboru 
„Bohunická chasa“ a poprvé zazněl při 
našem vystoupení na akci „Brněnsko 
tančí a zpívá na Staré radnici“. Obnova 
krojů trvala několik let a téměř polovi-
nou se na celkových nákladech podílelo 
statutární město Brno a MČ Bohunice. 
Krojovou obnovu dovršilo ušití kabát-
ců k mužskému kroji a pořízení holinek  
a košil. 
Se vznikem naší cimbálové muziky Boho-
nica (v roce 2008) došlo také k obměně 
repertoáru. Vedle obvyklých lidových 
písní jsme začali nacvičovat i písně z na-
šeho regionu. Podařilo se nám najít ve 

Stárci, shromážděni většinou na posled-
ní chvíli, se rekrutovali z mládeže i jejich 
rodičů. Hodový program byl jednoduchý. 
V zapůjčených kyjovských krojích se v so-
botu odpoledne obešly staré i nové Bo-
hunice, poté následovala zábava v sou-
sedním Starém Lískovci. Bylo to vše, ale 
základ byl položen. Postupně jsme ale 

Začátek činnosti bohunické chasy se datuje k termínu konání Svato-
václavských hodů v roce 1997. tehdy se bohunická orelská jednota 
připojila k oslavám 760 let od první písemné zmínky o bohunicích 
tím, že uspořádala hody. Jednalo se po pár letech hodového půstu 
o jednorázovou akci, bez zkoušek a nácviků.
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kterou Chasa pořádá a tou je Masopust. 
Při té ale naše kroje odpočívají. Také při 
této taškařici se snažíme navazovat na 
zvyky našich předků a to jak v používa-
ných maskách, tak při skladbě našich 
říkadel, popěvků a písní. Naše pásmo 
předvádíme i na masopustu celoměst-
ském, který se za účasti mnoha renomo-
vaných souborů koná od roku 2010 na 
brněnském náměstí Svobody.
Z výše uvedeného je vidět, že naše 
Bohunická chasa se nenudí. Od jejího 
vzniku se v ní vystřídalo již osm desítek 
členů. Nyní sdružuje 24 členů naší orel-
ské jednoty. Na dobrovolné práci těchto 
členů je přímo závislý chod celé naší orel-
ské jednoty. Jeho členové zajišťují téměř 
všechny brigády a pořádají akce jak orel-
ské, tak pro širokou veřejnost. Pro děti 
maškarní karneval, dětské odpoledne, 
závody koloběžek, drakiádu, ústřední 
atletické závody dětí a jiné. Nutno ješ-
tě podotknout, že samotná dobrovolná 

sborníku písní Františka Bartoše a Leoše 
Janáčka přímo písně bohunické, pochá-
zející ze stejného období jako naše kro-
je a postupně se je učíme. Stejně jako 
tance brněnska, doplněné o tance při 
cimbálu.
Od roku 2006 jsme se svým, dle potřeb 
upravovaným a doplňovaným pásmem 
písní a tanců, zavítali na různá místa. Na 
hody v Kašnici u Brna, Novém Lískovci, 
Bosonohách, Nedakonicích, pravidelně 
v Kostelanech nad Moravou. Byli jsme 
k vidění na krojovaných plesech ve Vel-
kých Pavlovicích, v Brně na Slováckém, 
v Kunovicích a ve Veselí nad Moravou 
na Ústředním orelském. Nejnáročnější na 
vystoupení bývají setkání folklorních sou-
borů. Vystupovali jsme v Brně na Staré 
radnici, v Tuřanech, několikrát v Kozojíd-
kách. Největší folklorní slavností, kterou 
jsme absolvovali v roce 2011 již po třetí, 
jsou Slovácké slavnosti vína v Uherském 
Hradišti. Této obrovské akce se dle údajů 
v médiích zúčastňuje několik tisíc krojo-
vaných a přihlíží desetkrát tolik diváků. 
Svůj půvab mají ale i malé akce. 
 Zpíváme v bohunickém vinohradě při 
jeho jarním hnojení, při zarážení hory, 
při Svatomartinském víně v místní vino-
téce, vystupujeme pro klienty Domova 
seniorů ve Starém Lískovci. Slavnostní 
náladou bývají naplněna setkání s jubi-
lanty Bohunic, která pravidelně pořádá 
naše radnice a kde též účinkujeme. Ča-
sově nejnáročnější však bývají dvě akce, 
na kterých nejen vystupujeme, ale které 
i celé pořádáme. Svatováclavské hody 
a od roku 2008 ochutnávka vína, pro 
svůj listopadový termín nazvaná „Co 
zbylo ve sklepě“. Je ještě jedna akce, 

práce by většinu naší činnosti nezajistila. 
Proto jsme vděčni všem poskytovatelům 
dotací související s činností Chasy. MŠMT 
prostřednictvím ústředí Orla, statutární-
mu městu Brnu i městské části Bohunice 
za příspěvky na provoz Orlovny, činnost 
Bohunické chasy, na uspořádání ma-
sopustu, na celoroční činnost oddílů 
a zajištění akcí pro veřejnost. 
Loňská naše pěvecká a taneční vystoupe-
ní v krojích doplnilo to, které se vymykalo 
našemu folklornímu zaměření. V rám-

ci uctění památky obětem komunismu 
u památníku v Bohunicích jsme zazpívali 
hymnu Konfederace politických vězňů. 
Naše vystoupení nám přináší radost. 
Jsme rádi, že řady našich posluchačů 
se rozrůstají a můžeme přinášet radost 
i vám.
Těšíme na případné setkání. Jste srdečně 
zváni. Více na www.orelbohunice.cz
   LadisLav Konečný
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Pro děti…
Ahoj děti!

Postní doba se přiblížila do cíle. Za-
nedlouho už budeme všichni prožívat 
Velikonoce. 
Znovu si připomeneme všechny 
události Svatého týdne. Začínáme 
Květnou nedělí s pašijemi, kdy nám 
průvod s jívovými ratolestmi má 
symbolizovat slavný vjezd Pána Ježí-
še do Jeruzaléma. Po pondělí a úte-
rý přijde středa, nazývaná Škaredá, 
protože tehdy se Jidáš rozhodl pro 
zradu Pána Ježíše. A po ní již Zelený 
čtvrtek. Tento den je velmi důležitý, 
neboť při Poslední večeři Páně došlo 

k ustanovení Nejsvětější svátosti oltář-
ní. Pan Ježíš předal učedníkům pod 
způsobou chleba a vína sám sebe, své 
tělo a krev. Víme, že po večeři bděl na 
modlitbách v Getsemanské zahradě. 
Noc plná úzkosti a samoty se pomalu 
měnila v ráno Velkého pátku. Ten s se-
bou přinesl bolestnou křížovou cestu 
a krutou smrt nevinného Ježíše na 
kříži. Bílá sobota nás vybízí k návštěvě 
Božího hrobu a k modlitbě. A pak už 
přichází ten nejsvětější svátek v celém 
roce – neděle Zmrtvýchvstání Pána Je-
žíše. Pro nás obrovská radost, protože 
vzkříšení dalo všemu smysl a otevřelo 
nám cestu k věčnému životu. Za náš 

hřích bylo zaplaceno do poslední 
kapky krve. 
Pro Vás, děti, je určitě na Velikonocích 
nejlákavější Pondělí velikonoční, což je 
asi pochopitelné – s tradicí pomlázky 
a všech dalších zvyků. Zdobení vajíček 
a výroba kraslic, pučící větvičky a ku-
řátka a všechno to, co nám připomíná 
jaro, zrození, je určitě pěkné a k Ve-
likonocům neodmyslitelně patří. Ale 
nemělo by to pro nás být to nejdůle-
žitější. Skutečnost vítězství Pána Ježí-
še nad smrtí by měla stát na prvním 
místě. Je to ta pravá podstata Veliko-
noc. A my jsme se jí alespoň stručně 
v dnešním povídání pokusili dotknout.

Spojte čísla od 1 do 105 
rovnými čarami. Až dojdete 
k číslu 41 čáru k číslu 42 
veďte přes čísla 37, 36, 22 
a 23.  Stejně pak od čísla 
34 k číslu 35 přes číslo 31 
a 29.  Podobně také u čísel 
35, 44, 45 a 71, kde se vždy 
k následujícímu číslu dostanete 
přes 2 tečky s jinými čísly. 
Protože jsou v obrázku také 
písmena, spojíme je odlišně 
než je tomu u čísel, tedy 
obloučky. Nápověda Vám 
v obrázku naznačuje, jak je 
spojeno poslední písmeno N  
s prvním A. Vy pokračujte od  
A k B, C,… podle abecedy.  
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Z činnosti žup a jednot

Vánoční zpívání  
ve Starém Městě
Jako každoročně se sešli lidé dobré 
vůle na Vánočním zpívání ve Starém 
Městě. V neděli 16. 12. shlédli pří-
tomní vystoupení dětí z Dolinečky, 
ZUŠky, Křesťanské mateřské školky, 
Rastislavovy mateřské školky a také 
z Orla. Děti z Orla zazpívaly koledy 
a přednesly básničky v pásmu U stro-
mečku. Jejich zpěv byl tentokrát do-
provázen hrou na kytaru, flétnu, tri-
angl, ozvučné dřívka a tamburínku. 
Celým programem nás doprovázel 
pan Radoslav Malina, místostarosta 
Města Staré Město. 
 ZÁLEŠÁKOVÁ

Vánoční vystoupení… 
aneb  
Co se děje na orlovně
V neděli 23. 12. 2012 se na orlovně 
v Pozořicích konalo Vánoční vystou-
pení. V programu nechyběla žádná 
skupina dětí, které na orlovně pra-
videlně cvičí. Jako první se představil 
národopisný soubor Orlík – nejmladší 
skupina dětí pod vedením paní Hany 
Gloserové. Vrátili jsme se s nimi zpět 
na podzim, do období ohníčků a her 
na pastvě. Od podzimních her jsme 
přešli dál do období adventu. Mladá 
orelská chasa pod vedením paní Zdeň-
ky Drlíkové nacvičila tři tance, které 
nám předvedla. Další skupinka Orlíku, 

kterou vede Michaela Koukalová nás 
krásně vánočně naladila. Všechny naše 
skupinky hudebně doprovázeli: Karel 
Kříž, Irena Škro bová a Petra Kratěnová. 
Po krátké přehlídce obnoveného míst-
ního kroje následovala další vystoupe-
ní, tentokráte sportovně laděná. Začá-
tek tohoto bloku patřil dětem, které 
zde pravidelně navštěvují zdravotní cvi-
čení pod vedením paní Hany Filipové.  
O další program se se svým vystoupe-
ním postarali školkáčci a poté školá-
ci, obojí pod vedením Petry Kratěno-
vé. Následující chvíle patřily aerobiku. 
Jako první vystoupila děvčata 1.–3.
třídy, následovala děvčata 4. a 5. třídy. 
Jako poslední vystoupila starší děvčata, 
která poctivě trénují s Klárou Kouka-
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lovou. V závěru programu proběhlo 
poděkování všem cvičitelkám, vedou-
cím souborům, švadlenám a těm, které 
nám moc pomáhají, aby vše fungovalo 
a vypadalo tak, jak má. 

PETRA KRATĚNOVÁ

Vánoční turnaj  
v kuželkách
V sobotu 15. prosince uspořádala Orel 
jednota Ivančice v prostorách své Or-
lovny sportovně kulturní den. Součástí 
tohoto dne byl Vánoční turnaj v kužel-
kách, který byl pořádán jako župní tur-
naj. Kromě jednot ze župy Sušilovy se 
turnaje zúčastnily také pozvané jednoty 
z Ratíškovic, Hranic a Blažovic.
Hrálo se na čtyřdráhové kuželně na  
100 hodů sdružených.

Konečné pořadí:

1. Ratíškovice  – 1637 celkový nához
2. Hranice  – 1607 celkový nához
3. Ivančice  – 1555 celkový nához 
4. Blažovice  – 1550 celkový nához 
5. Ořechov  – 1339 celkový nához 
6. Rakšice  – 1317 celkový nához 

V jednotlivcích byl nejlepší Koplík Václav 
z Ratíškovic s celkovým náhozem 433.
Celý turnaj proběhl v krásné sportovní 
atmosféře. Bylo to příjemné předvánoč-
ní setkání lidí, kteří mají zalíbení v tomto 
populárním sportu. K atmosféře turnaje 
přispělo i bohaté občerstvení, které bylo 
okořeněno již tradičním „ivančickým 
kotlíkem starosty“. 

 PETR JUŘENA

Kulturní seminář 
v Kunovicích
Dne 12. 1. 2013 se v Kunovicích usku-
tečnil seminář určený pro všechny, kdo 
mají ve své jednotě zájem obnovit nebo 
začít s pravidelnou kulturní činností. Té-
matem semináře tedy bylo: „Jak rozjet 
pravidelnou kulturní činnost v jednotě.“ 
Seminář začal v 8.30 mší svatou, po níž 
následovala přednáška. Po té jsme zaví-
tali i do památkového domečku v Ku-
novicích. Byl jsem mile překvapen velmi 
hojnou účastí. Semináře se zúčastnilo 

18 účastníků. Obzvláště mám radost, 
že na seminář přijeli i zástupci okolních 
žup, a to z župy Šilingrovy a Klapilovy. 
Seminář byl veden nejen formou před-
nášky, ale také diskusí nad konkrétními 
problémy, se kterými se v praxi setkává-
me. Např. jak udělat jednotlivé činnosti 
atraktivní, kde najít správné vedoucí, 
jak oslovit naše členy, jaké mohou být 
formy modlitby před orelskou činností 
atd. Myslím, že seminář nám navzájem 
dal možnost nejen prodiskutovat pro-
blémy, ale také navzájem se seznámit, 
vyměnit kontakty a vytvořit zajímavé 
společenství. Moc rád bych poděkoval 
jednotě Kunovice za organizační zajiš-
tění a župě Velehradské za impuls pro 
takové setkání. Dále bych rád poděko-
val duchovnímu rádci župy Velehradské 
otci Františkovi Královi, který sloužil mši 
svatou a také místnímu panu faráři Ja-
roslavu Poláchovi. Seminář tedy hodno-
tím velmi pozitivně, protože jsem měl 
pocit, že se v účastnících projevila chuť 
zkusit pracovat jinak. Nesmírně si cením 
jejich zájmu, který projevili nejen tím, že 
jich na seminář dorazil tak velký počet, 
ale také aktivním zapojením do společ-
né diskuze. Podobný seminář tímto na-
bízím všem dalším župám a jednotám. 
Rádi přijedeme i spolu s dalšími členy 
ústřední kulturní rady za Vámi, a vymě-
níme si společné zkušenosti. Vždyť pře-

ce platí víc hlav, víc vymyslí. Těším se, že 
se na podobném semináři uvidíme třeba 
s Vámi, kteří čtete tento článek. Stačí 
pouze zavolat nebo napsat. Přeji Vám 
spoustu úspěchů ve Vaší orelské práci.

MgA. PETR PĚCHA, 
předseda ústřední kulturní rady

Plesová sezóna
V sobotu 19. ledna 2013 proběhl na 
orlovně první společenský ples, který 
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Po-
zořice a Orel jednota Pozořice. K tanci 
a poslechu hrála skupina Rio. O před-



ze žup a jednot

29OREL 1–13www.orel.cz

če nezůstali pozadu a v tanci a sou-
těžích mnohdy překonali svoje děti. 
Doufáme, že jsme všem udělali radost 
a zpříjemnili tak nedělní od poledne.

PETRA KRATĚNOVÁ

Orelský ples  
v Moutnicích
V moutnické Orlovně jsme 12. ledna 
pořádali jako tradičně náš ples. Tento-
krát byl také plesem župy Sedlákovy. 

Programem nás provázela kapela Im-
puls a v průběhu večera byla připrave-
na ukázka tanců standardních i latin-
skoamerických. Přestože účast nebyla 
nejlepší, věříme, že se přítomní dobře 
bavili a odměnou jim byla jistě bohatá 
tombola. Za podporu děkujeme sta-
rostce župy ses. M. Mackové.
Za Orel jednotu Moutnice

DOHNÁLEK ROSTISLAV 

tančení se postarala mladá Orelská 
chasa, která předvedla několik míst-
ních tanců. Připravena byla bohatá 
tombola, dobré víno a jídlo. Tančilo se 
až do pozdních hodin. Za týden na to 
patřila orlovna dětem. Bylo tam plno 
princezen, víl a tanečnic, také rytíři, ko-
vboji a námořníci. Všichni krásně tan-
covali, snažili se v soutěžích a všichni 
také vyhráli aspoň malý dárek v tom-
bole. Samozřejmě, že rodiče i prarodi-

Ústřední duchovní rada Orla 
a Orel župa Svatováclavská

Vás zvou na 

pOuť 
k panně Marii Svatohorské
na Svatou Horu u příbrami 

v sobotu 18. května 2013
10.00 hod. –  začátek pouti na náměstí T. G. M. u farního chrámu 

sv. Jakuba v Příbrami. Poutní procesí
11.30 hod. –  slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962  

na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské
13.00 hod. –  občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)
15.00 hod. –  pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. 

Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice 

 POZVÁNKA
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Orelský ples 
v uherském hradišti

Jedním z letošních plesů byl Orelský 
ples v Uherském Hradišti, který se usku-
tečnil v sobotu 26. ledna 2013 a konal 
se v sále Orlovny na Mariánském ná-
městí. K tanci a poslechu hrála skupi-
na Madet z Topolné. Na úvod všechny 
přivítal starosta Orla Uherské Hradiště 
Petr Pavlacký. Přátelská rodinná atmo-
sféra a bohatá tombola, která se loso-
vala v průběhu večera, rovněž přispěly 
k pěknému kulturnímu zážitku. Orelské 
plesy mají v Uherském Hradišti mnoha-
letou tradici, první ples se uskutečnil již 
v roce 1999.
Uherskohradišťský Orel se věnuje hlav-
ně sportu, zejména florbalu, ping pon-
gu, badmintonu, ale také sálovému 
fotbalu a volejbalu. Sportovci se schází 
na orlovně každý den. Oddíl badminto-
nu každé pondělí a středu, rekreačnímu 
florbalu je určena středa a neděle, žáci 
si florbal zahrají každý pátek, příznivci 
volejbalu si v tělocvičně Orlovny mo-
hou zahrát v neděli a fotbalu je určena 
středa. Oblíbeným sportem v Uherském 
Hradišti je také stolní tenis, který se 
hraje každé úterý, čtvrtek a pátek. Ne-
jenom pro členy a příznivce pořádá Orel 
v Uherském Hradišti každoročně turnaj 
v petangu, florbalový turnaj pro Základ-
ní školy v Uherském Hradišti o pohár 
Orla a o „pečeného Orla“. Pořádá také 
kulturní akce a to přednášky, Mikuláš-
skou besídku a ve spolupráci s farností 
fašank.

BarunKa HaLodová

X. Orelský ples v Kuřimi
Patřím mezi pravidelné návštěvníky Orel-
ských plesů v Kuřimi a po tom posled-
ním, který se konal v pátek 1. února, 
musím konstatovat, že opět nezklamal. 
Kapela Pohoda nemohla pro svůj název 
vymyslet lepší jméno, zpěváci si mohli za-
notovat s cimbálkou Donavou, rozverné 
předtančení, opravdu bohatá tombola 
a organizačně opět dobře zvládnuté. To vše 
se dá dopředu domluvit, objednat, zapla-

tit… Ale dobrou a příjemnou atmosféru je 
potřeba v nás návštěvnících nějak vykouz-
lit. Nevím jak to dělají, ale pořadatelům, 
kuřimským Orlům, za to patří náš dík.
Za věrné návštěvníky

JANA VESELÁ

Programová konference 
Orla župy Velehradské

V sobotu 2. února 2013 se sjeli orlové 
z jednot župy Velehradské do orlovny 
do Kašavy, kde se konala župní progra-
mová konference, zabývající se několi-
ka tématy: Orel a víra, kultura v Orlu, 
sport v Orlu, organizační systém v Orlu 

a posledním ekonomika. Po přivítání 
účastníků ze 14 jednot starostou župy 
br. Častulíkem jsme se přesunuli do 
místního kostela na mši svatou, kterou 
sloužil duchovní rádce župy P. František 
Král a hudebně ji doprovázela schóla 
z Kašavy. Všem se nám dostalo povzbu-
zení a na závěr zazněla orelská modlit-
ba „Ó zdroji pravdy, dobra všech krás“. 
V úvodu vlastního jednání přítomné 
pozdravil starosta místní jednoty Josef 
Krupík a také starosta obce Kašava Josef 
Jarcovják.
Na téma Orel a víra promluvil P. Fran-
tišek Král, který připomněl, že je 
mnoho sportovních organizací, ale 
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Starosta Orla ČR ing. Stanislav Juránek s podporou Jihomoravského kraje vyhlašuje 

fOtOgrAficKOu 
                 sOutěž 

Podmínky soutěže:
1)   Fotosoutěže  se mohou zúčastnit  amatérští i profesionální fotografové.
3)   Formát:  libovolný, v tištěné (fotopapír)  a současně v elektronické podobě.
4)   Fotografie mohou být barevné i černobílé.
5)   Počet maximálně 5 fotografií od jednoho autora pro každé téma. 
6)   Každá fotografie musí být na zadní straně označena těmito údaji:
       jméno a příjmení autora, adresa, telefon, e-mail,  

název fotografie a okruh tématu
7)    Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií – mládež do 18 let včetně  

a dospělí nad 18 let 

uzávěrka soutěže je  30. 6. 2013

Adresa pro zaslání vytištěných fotografií:
Orel, Pellicova 2c, Brno 
Obálku označte slovy „FOTOSOUTĚŽ“
Fotografie v elektronické podobě posílejte na adresu: 
redakce@orel.cz

Přihlášením fotografií do soutěže autor souhlasí s mož-
ným zveřejněním vybraných fotografií a použitím pro 
účely Orla o.s. Fotografie vyhodnotí  odborná porota. 
Vybraní autoři budou odměněni věcnými cenami.

Další informace 
ing. Miluše Macková, mob. 775 307 292

na dané okruhy témat: 
A. Kraj, ve kterém žiji
b. Sportuje celá rodina
C.  Moje cesta víry –  

po stopách sv. Cyrila a Metoděje

jen Orel buduje na křesťanských zá-
kladech, podtrhl význam spolupráce 
jednoty s farností a místním knězem, 
účasti na akcích celých rodin a mo-
tivace mladých členů k účasti na 
duchovních obnovách s otcem arci-
biskupem Graubnerem. Hodnocení 
kultury v Orlu se věnoval Petr Pěcha, 
předseda ústřední kulturní rady. Téma 
sport v Orlu připravil Josef Častulík, 
předseda tělovýchovné rady Orla. 
S organizačním systémem v Orlu se-
známil přítomné Ing. Antonín Zelina, 
místostarosta Orla. O ekonomice, fi-
nancování a hospodaření promluvila 
Marcela Sousedíková z jednoty Orla 
Zlín. Závěrem starosta župy poděkoval 
místní jednotě za pořádání akce, která 
byla přínosem pro všechny přítomné 
a zazněl orelský pochod „Vzhůru orle 
slovanský“.

Bc. BARUNKA HALODOVÁ
členka předsednictva župy Velehradské

POZVÁNKA NA 

14. setkání Orelských seniorů
 na Svaté hoře u Příbrami
ve dnech 8.–10. dubna 2013.

Duchovního programu se již tradičně ujme  
otec Pavel Kopecký, předseda Duchovní rady Orla Čr.

ubytování hradí ústředí Orla.  
stravné si hradí účastníci sami.  

Více na www.orel.cz
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OREL o. s. VE SPOLUPRÁCI S TĚLOVÝCHOVNOU RADOU ORLA ČR 

VÁS ZVE  NA CYKLOPOUŤ 
DO  SLOVINSKA, 
KOLÉBKY  ORLA 

Termín: 20.–26. května 2013
Odjezd:  v pondělí 20. května 2013 v 8.00 hodin z parkoviště u hlavní brány Brněnských veletrhů  

a výstav, ul. Výstaviště 1, Brno. Autobus bude přistaven od 7.00 hodin.
Příjezd:  v neděli 26. května 2013 ve večerních hodinách do Brna (odjezd z místa pobytu  

cca ve 13.00 hod.)
Cena:  6.400,- Kč - v ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, doprava autobusem tam a zpět 

a cestovní pojištění. Další náklady (vstupné, stravování přes den apod.) si hradí každý 
účastník individuálně. 

Úhrada:  po uhrazení zálohy ve výši 3.000,- Kč na účet Orla o.s. číslo účtu 63031621/0100 ústřední 
sekretariát Orla o.s. potvrdí rezervaci.  

Více na www.orel.cz

Cykloturistika v oblasti řek Dráva  
a Lavant – slovinské a rakouské 
Korutany (slovinsky Koroška) –  
severní Slovinsko (správní centrum  
město Dravograd). Horský terén i roviny 
podél řek Dráva a Lavant (údolím 
Lavanttal). Značené cyklotrasy 
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Ficep camp je mezinárodní tábor pro teenagery ve věku od 14 do 18 let. Pro letošní rok bylo vybráno malebné 
město Forni Avoltri v severní Itálii a hotel Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza. Hotel se nachází v krásné, 
téměř nedotčené, krajině, která nabízí úchvatné výhledy a bohaté sportovní vyžití, jako například plavecký bazén, 
tenisové kurty, basketbalové a fotbalové hřiště. Navíc bude i možnost vyzkoušet sporty jakou parkúr, horolezectví, 
lukostřelectví nebo strávit noc v horském srubu ve spacáku. Více o programu na www.ficep.org. Účastníci budou 
ubytování ve 4–6 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, plnou penzí (bohatá nabídka pestrobarevné 
italské kuchyně). Cena: 5.600,- Kč. Propozice a další informace naleznete na stránkách Orla: www.orel.cz. 

FICEP Camp
4.–10. srpna 2013

POZVánKy nA AKCE ŽuP A JEDnOt
13. 4. –  Kvalifikační turnaj ve stolním tenise jednotlivců skupina G – Orlovna Lomnice  

nad Popelkou – organizuje jednota Lomnice nad Popelkou – začátek akce v 9.00 hod.

27. 4. –  Jarní šachový turnaj – Orlovna, Jiráskova 126, Turnov – organizuje jednota Turnov – začátek 
akce v 9.00 hod.

12. 5. –  Svátek matek – Orlovna Kuřim – celodenní program, organizuje jednota Kuřim

25. 5. –  Kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev kval. skupina G – Orlovna Lomnice  
nad Popelkou –  organizuje jednota Lomnice nad Popelkou – začátek akce v 9.00 hod.

 9. 6. –  Pouť župy Sedlákovy – Křtiny, mše sv. v 10.30 hod., následuje sportovní odpoledne pro  
děti a kulturní program na orelském středisku v Bukovině
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Orelský kvalifikační 
turnaj kuželek družstev 
nový bor 23. 2. 2013

body, následoval 2. Orel Chřibská A  
s 484 body, 3. Orel Semily A 453 bodů, 
4. Orel Chřibská B 257 bodů, 5. Orel 
Semily B 146 bodů (poslední 2 družstva 
neúplná).

Výsledky soutěže jednotlivců:

Muži: 1. Lukáš Novák  
Ženy:  1. Růžena Tichá  
Starší žáci: 1. Asad Asaad  
Mladší žákyně (2x15 do plných):  
    1. Sandra Asaadová 

VÍT JůZA 

Domanínský slavíček
Župní pěvecká soutěž ve zpěvu jed-
notlivců bez doprovodu hudebních 
nástrojů se konala v sobotu 2. 3. 
2013. Pořádající jednota Domanín 
svůj úkol zvládla bravurně. Tříčlenná 
porota hodnotila zpěv 27 soutěžících 
ve třech kategoriích. Měla nelehký 
úkol, protože děti se velmi snažily 
o to, podat co nejlepší výkon. Velmi 
se mi líbil přístup pořadatelů. Aby 
se soutěžící zbavili trémy, ostychu 

a naladili své hlasy, rozezpívali se za 
doprovodu dvou kytar. Tím byli při-
praveni na samotnou soutěž. Než 
byly porotou vyhlášeny výsledky na 
děti čekalo bohaté občerstvení. Dále 
folklorní soubor Písečánek vystoupil 
s menším pásmem a společně s ostat-
ními dětmi si zahrál hru na Vlčka, 
která měla úspěch. Poté se zpívaly 
písničky – ukazovačky. Naši jednotu 
zastupoval Rostík Procházka, Pet-
řík Jarotek, Eliška Jarotková, Anička 
Ferdová, Kamilka Holčíková, Nikolka 
Benedíková, Marcelka Pelková, Ba-
runka a Olinka Halodovy. V kategorii 
předškoláci získala Eliška Jarotková 
a Kamilka Holčíková 2. místo a 3. mís-
to Rostík Procházka. Každý soutěžící 
si odnesl diplom i věcnou odměnu. 
Takže všechny děti byly spokojeny, 
i když se neumístily na prvních třech 
pozicích. Je jen škoda, že celé soutěže 
se zúčastnili pouze čtyři jednoty župy 
Velehradské, a to Domanín, Moravský 
Písek, Staré Město a Vizovice.
 Mgr. JANA FERDOVÁ, cvičitelka

Po úvodní mši svaté v kapli na místní 
faře se utkalo v novoborské kuželně 
5 družstev ze 3 orelských jednot – ka-
ždý házel 60 hodů sdružených. Popr-
vé v historii zvítězil Orel Turnov s 501 



Podmínky soutěže:
l    Zúčastnit se mouhou autoři,  

kteří v letošním roce dovrší 7 let.
l    Soutěž bude probíhat v následujících kategoriích:
    a) 7–10 let
    b) 11–18 let
    c) nad 18 let
l    literární práce musí být novinkou,  

která se dosud neúčastnila žádné soutěže  
a nebyla nikde publikována.

l    maximální rozsah díla jsou  
2 strany formátu A4 (jeden list)

l    formát literární práce je libovolný
l    obdržené práce budou hodnoceny  

odbornou porotou
l    svá díla prosím posílejte na adresu:  

Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno  
a nebo el. poštou na ustredi@orel.cz

l    uzávěrka soutěže je 30. 6. 2013
l    přihlášením do soutěže autor souhlasí  

s možným zveřejněním vybraných prací  
a použitím pro účely Orla ČR o.s.

l    u soutěžní práce musí být uvedeno  
jméno, příjmení, adresa, bydliště a věk autora.

Orel o.s. ve spolupráci  
s Kulturní radou Orla
vyhlašuje:

     Literární soutěž
 na téma:

Moderní
pohádka

Moderní pohádka
Moderní pohádkaModerní pohádka



•  výsledky Orelské  
florbalové ligy 

•  Jak to dělají jinde… 
jednota Brno Židenice

•  naši sportovci na zimních 
Hrách FICEP

•  zprávy z Ústřední rady

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

uzávěrka příštího čísla je 15. května 2013


