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Byli jsme pozvání na cestu za Kristem s Biblí v ruce   5
„....a pro všechny mladší tu mám ještě pozvánku. Pojeďte příští rok s námi. Letos jste 
nám chyběli. Možná, že jste nám měli říci něco moc důležitého a my jsme to neslyšeli“ 
zve na příští duchovní obnovu Jana Pítrová. 

Sport v Orlu  10–13
Ohlédnutí za zimními hrami FICEPu v Rakousku, výsledky i reportáže z ústředních  
turnajů stolních tenistů, volejbalistů ale i netradičního sportu našich nejmenších  
gymnastických her.

Cyril a Metoděj  
jsou znovu tady!
1150 let roste strom víry, který zasadili, 1150 
let to trvalo, než došli ze Soluně až do naše-
ho srdce. I my, ORLI, se zapojujeme do akcí, 
které nám mají otevřít oči. Největší akcí před 
Velehradem byly určitě Mikulčice. Chci se 
s Vámi podělit o to, co mne oslovilo.
Vítal jsem konstantinopolského patriarchu, 
který je největší autoritou pravoslavné církve. 
Svoji návštěvu pojal jako pokračování úkolu 
dvou věrozvěstů a zároveň jako poděkování 
za to, že jsme nezapomněli na duchovní roz-
měr a udrželi si víru i v těžkých dobách.
Vítal jsem také delegaci Slováků, kteří 
s námi místo, kde poprvé sloužili mši sv. 
bratři ze Soluně, doslova sdílejí. Na našem 
břehu Moravy je sice více vykopávek, zají-
mavé muzeum a kamenný oltář s křížem, 
ale na druhé straně řeky zůstal kostel svaté 
Markéty, postavený v 9. století. 
Nejvíce přišlo Bulharů.  Mají v květnu státní 
svátek, který je spojen s působením žáků Cyri-
la a Metoděje. Ti žáci, které jsme kdysi z Mo-
ravy vyhnali, pomohli Bulharům vybudovat 
celou národní kulturu, která je spojena s hlu-
bokým duchovním odkazem věrozvěstů. Ne-
chyběli ani další. Ukrajinci, Rusové a Řekové.
ANO. CYRIL A METODĚJ SE VRÁTILI!
Vrátili se s výzvou pro vás. Je na čase, aby-
chom se spolu s nimi vydali na pouť.
Přátelé ORLI, naším hlavním místem setkání 
je Velehrad 5. července. Podle svých sil, pro-
sím, dojděte pěšky (smí se i na kole a výjimeč-
ně i na čtyřech s výfukem). I když nemůžete, 
nebo máte povinnosti jinde, vzpomeňte na 
náš společný orelský úkol: šířit víru v Boží 
Trojici příkladem, modlitbou, poutí i sportem.
Vím o pouti k Cyrilometodějské studánce 
u Vyškova. Vím o Cyrilometodějském ma-
ratonu, jehož první etapu uběhlo více než 
200 běžců a mezi nimi i ORLI, kteří běhají 
Orelskou běžeckou ligu. Vím o řadě místních 
poutí. Díky našim nohám tedy platí prosté: 
CYRIL A METODĚJ ZASE PUTUJÍ PO NAŠÍ 
ZEMI a hledají, kdo má otevřené dveře své-
ho srdce.
Malá prosba: z každé 
pouti, z každé akce, 
od každé Orlovny 
i od každého domu 
vezměte s sebou le-
tos na Hostýn kámen 
nebo kamínek. Bude-
me jej potřebovat!
Zdař Bůh!

STANISLAV JURáNEk, orelský poutník      
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  C Orel – O víře
Prožíváme Rok víry. Proto jsme duchovnímu 
rádci Orla, otci arcibiskupu Graubnerovi, po-
ložili několik otázek o víře. 
Co je podle vás víra? 
Víra je především Boží dar. Ten si nevytvoříme 
sami. Dar si můžeme jen vyprosit. Víra je nad-
přirozená síla, kterou potřebujeme k dosažení 
spásy, tedy k tomu, abychom mohli být oprav-
du šťastní bez konce v nebi. 
Víra taky znamená vědět a důvěřovat. To už 
záleží i na našem snažení a na naší vůli. Věřím, 
protože chci věřit. Věřím, protože je to rozum-
né. Věřím, protože to říká někdo, komu mohu 
důvěřovat, protože ho znám. Děti obyčejně 
začnou věřit v Boha proto, že to vidí u rodičů. 
když vyrostou, projdou hledáním, ale pak věří 
proto, že poznali Ježíše a zjistili, že jemu je mož-
né a dobré věřit, že se na něj dá spolehnout.
Co pro vás osobně znamená věřit?
Pro mne je to především vztah přátelství. 
Vím, že mě má Bůh rád, proto na něho spo-
léhám. To mi dává klid a jistotu. Já ho mám 
taky rád a snažím se mu líbit, i když jsem sla-
bý a vím, že se mi to někdy nedaří. Ale on 
je úžasně milosrdný a dává mi šanci začínat 
stále znovu.
Co můžeme dělat pro to, abychom víru 
získali, nebo v ní rostli?
Především je třeba o dar víry Boha prosit. 
Budovat s ním přátelství, snažit se o něm co 
nejvíc vědět, všímat si ho, myslet na něho, mlu-
vit s ním, naslouchat mu. Tak to přece dělají 
přátelé. když někam jdu, pozvu Ježíše, aby šel 
se mnou. když mám z něčeho radost, tak mu 
to povím. když něco 
zajímavého vidím, tak 
mu to ukážu. když se 
mám rozhodovat, tak 
přemýšlím, jak by to 
dělal on na mém místě. 
Časem zjistím, že nikdy 
nejsem sám, protože 
on je vždycky se mnou. 
A to je nádherné.

 + JAN GRAUBNER, arcibiskup
duchovní rádce Orla

Časopis OREL – vydává: Orel o. s. – re dak ce: Ing. Miluše Macková. Kontakt 
na redakci: Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno, tel.: 543 244 880, fax: 
543 244 822, e-mail: redak ce@orel.cz, internet: www.orel.cz – vydavatel: 
Orel o.s., Pellicova 2c, 602 00 Brno. Příspěvky do časopisu zasílejte redakci. 
Uzávěrka pro příspěvky do čísla 3/2013 je 15. 8. 2013. – Redakce si vyhra-
zuje právo příspěvky upravovat. Nevyžádané ma teriály se nevracejí. Čty-
ři čísla za rok v celkové ceně 140,– Kč vč. poštovného. Cena jednoho čísla 
35,– Kč. Informace o předplatném podává a předplatitelský servis zajišťuje 
redakce. Distribuce v ČR: Kongres–takt, Brno. Distribuce do zahraničí 
a osobní odběr: redakce – Náklad: 1500 výtisků – Sazba: Miloslav Vymazal. –  
Tisk: Olprint Šlapanice, evidenční číslo: MK ČR E 5773, ISSN: 1210–1184
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Ze žup a jednot  26–32
Otiskujeme spoustu vašich příspěvků o dění v župách a jednotách. Kromě informací  
o tradičních sportovních turnajích ve florbale, plavání, aerobiku nebo cyklistice, otiskujeme 
také články o uspořádaných poutích, sjezdech, literárních soutěžích i oslavách Dne matek.

Mezinárodní folklorní festival v Mistříně 20–22
X. ročník se uskuteční již tradičně ve sportovním areálu Orla v Mistříně ve dnech 25. až 
28. července. „Místní členové jednoty Orla budou opět spoluorganizátory tak, jak tomu 
bylo i v letech minulých. Těsná vazba Orla s touto významnou kulturní akcí stálé trvá 
a věříme, že bude fungovat i nadále“, napsal Tomáš Kellner, člen přípravného výboru.

Pozvánka na nejbližší ústřední akce  16
Ústřední akce jsou jen vrcholem veškeré činnosti v Orlu. Přinášíme přehled těch nejbliž-
ších. Tady všude se můžeme potkat. Připojujeme také pozvánky, které došly na ústřední 
sekretariát ke dni uzávěrky časopisu od vás, ze žup a jednot. Dejte o své akci vědět!

Foto V. Nováček
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Ve Svatovítské katedrále 
nechyběli Orlové

Kardinál Duka při mši poděkoval neje-
nom za tři roky strávené na arcibiskup-
ském stolci, ale i za sedmdesát let svého 
života. Z přítomných hostí mu při mši 
poblahopřál papežský nuncius v ČR, 
Mons. Leanza, který jménem papeže 
Františka poděkoval kardinálu Dukovi 
za jeho práci pro českou a světovou cír-
kev a popřál mu mnoho vytrvalosti do 
dalších úkolů, které ho jako nejvýraz-
nějšího mluvčího českých katolíků čeka-
jí. Za české biskupy popřál hodně zdraví 

Kardinál Dominik Duka spojil oslavy svých sedmdesátých na-
rozenin se svátkem sv. Vojtěcha. Při slavnostní mši svaté ke cti  
svatému Vojtěchu 23. dubna 2013 tak poděkoval za sedmdesát  
let svého života a přijal gratulace od veřejnosti a přátel. 

a sil arcibiskup Jan Graubner, duchovní 
rádce Orla. Slavnostní mše se zúčast-
nila i řada Orlů z Čech i Moravy. V ka-
tedrále jsme byli se svými 36 prapory 
nepřehlédnutelní. Na výzvu ústředního 
sekretariátu zareagovalo mnoho z Vás 
a patří Vám za to dík.
Po slavnostní mši svaté kardinál Duka 
pozval všechny návštěvníky bohoslužby 
na setkání v prostorách II. nádvoří a za-
hrad arcibiskupského paláce. Pražské 
arcibiskupství tak při příležitosti oslav 

nabídlo nejenom věřícím unikátní příleži-
tost navštívit veřejnosti jinak nepřístupné 
prostory arcibiskupského paláce. Kardi-
nál Duka přijal gratulace od svého před-
chůdce, emeritního arcibiskupa pražské-
ho Miloslava Vlka a poté i od několika 
stovek shromážděných návštěvníků.
Společně s předsedou Duchovní rady  
P. Pavlem Kopeckým jsme za nás za všech-
ny předali společný dárek – symbolicky  
tři keramické ryby a knihu s věnováním.
Domů na Moravu jsme se vraceli už 
hodně po půlnoci. Ještě jednou děkuji 
všem, kteří jste se postarali o zviditelně-
ní Orla na celostátní úrovni.
 M. MaCKOVá, 

foto V. Nováček a V. Váhala
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Byli jsme pozváni na cestu
za Kristem s Biblí v ruce

Zvolil k tomu velmi příhodné téma –  
Modlitba s Biblí. Hned večer nám 
ukázal modlitbu Mordechaje a Ester, 
kteří i v těch nejnepříhodnějších ča-
sech volali k Hospodinu, aby zachránil 
celý izraelský národ. Po ranní modlitbě 
jsme se opět vrátili k Písmu svatému, 
abychom objevovali krásu a hloubku 
žalmů. Příkladem toho, jak s odvahou 
jít proti zlu, pověrám, prostě si odváž-
ně stát za svým názorem s pohledem 

Odpoledne 8. března se sjeli mladší i starší Orli z blízka i zvětší 
dálky na Velehrad, aby se zde zastavili v této hektické době  
a věnovali trochu času zamyšlení nad svým vztahem k Bohu.  
Tím, kdo se ujal nás 33 mladých, aby nám pomohl nasměrovat  
náš vztah k Bohu, byl Otec arcibiskup Jan Graubner. 

na Boha, byl příběh tří mládenců, kteří 
pro svůj vztah k Bohu neváhali jít až do 
ohnivé pece.  Sobotní odpoledne jsme 
potom prožili každý sám na krátké vy-
cházce s Ježíšem a otázkami, které nás 
oslovily během prožitých meditací. Mi-
mořádně jsme v sobotním podvečeru 
slavili mši svatou s farnostmi děkanátu 
Olomouc. Před večerní modlitbou jsme 
se podělili o naše zkušenosti s modlit-
bou a co naši modlitbu oživuje. Velmi 

nás potěšila svědectví, která mluvila 
o modlitbě písněmi, meditacemi nad 
Písmem svatým, nebo třeba potřebou 
modlitby za své děti.  V neděli jsme se 
ještě věnovali meditaci nad příběhem 
Herodese, jeho ženy Herodiadny, krás-
né Salome a Jana Křtitele. Přemýšleli 
jsme, co je vedlo k jejich chování a  jak 
je to v mém životě. Tuto zajímavou du-
chovní obnovu jsme zakončili nedělní 
mší svatou a vřelým poděkováním arci-
biskupovi Graubnerovi za čas, strávený 
s ním. 
Co na závěr? Možná už jen svou osobní 
zkušenost. Když jsem jela na duchovní 
obnovu, byla jsem unavená, otrávená, 
říkala jsem si, co bych všechno mohla 
o víkendu  udělat a jak moc  bych si 
mohla odpočinout. ale když jsem odjíž-
děla z Velehradu, byla jsem plná dobré 
nálady zajímavých nápadů a odvahy jít 
opět znovu do aktivního vztahu s Bo-
hem. Možná, že teď závidíte všem, kteří 
prožili takový zajímavý víkend. Co na 
to odpovědět? Klidně si otevřete Písmo 
svaté a hledejte třeba ty úryvky, které 
jsme promeditovali. Pokud je nenajde-
te, nesmutněte. V Bibli neexistuje špatný 
citát. a pro všechny mladší tu mám ješ-
tě pozvánku. Pojeďte příští rok s námi. 
Letos jste nám chyběli. Možná, že jste 
nám měli říci něco moc důležitého a my 
jsme to neslyšeli. 
S pozdravem za všechny, co obětova-
li víkend 8.–10. 3. 2013 na Velehradě 
Bohu  JaNa PíTROVá   

Tématem duchovní obnovy byla Modlitba s Biblí. 
Mnohé myšlenky jsme čerpali z knížečky Škola mod-
litby, kterou pan arcibiskup napsal a také ji všem vě-
noval. Každou přednášku mladí zahajovali hrou na 
kytary a zpěvem. Na nedělní mši svatou přijel i sta-
rosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek a přivezl všem 

účastníkům dárek. Na závěr mše svaté poděkovala 
panu arcibiskupovi Jana Pítrová z rady mládeže za čas, 
který všem věnoval a za duchovní obohacení. Jeden 
z dárků panu arcibiskupovi vytvářeli všichni účastníci 
duchovní obnovy společně, byla to knížečka, do které 
každý napsal citát z Bible. 

Z dopisu Bc. Barunky Halodové
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Za dlouholetou aktivní činnost v oblas-
ti kultury u příležitosti životního jubilea  
jí byla právě při tomto setkání v úvodu 
předána bronzová medaile „Za zásluhy“ 
z rukou první místostarostky Orla sestry 
Miluše Mackové. Ta nám také předala 
pozdravy z ústředí a přiblížila některé 
dění z vedení Orla. Se zájmem odpoví-
dala na naše zvídavé  dotazy. 
Program jsme měli bohatý. O svých po-
tížích s minulým režimem nám vyprávěl 
politický vězeň František Zahrádka, který 
si „odseděl“ 13 let těžkého žaláře. Z orel-
ské historie nám přednášel br. Božetěch 
Kostelka, který má neuvěřitelné znalosti 
nejen z našeho Orla, ale i z toho v exilu. 
O historii a současnosti Svaté Hory nám 
podrobně  vyprávěla při prohlídce celého 

areálu tamní průvodkyně. Vzpomínám, 
jak tatínkův přítel Vítězslav Horyna, bás-
ník a redaktor časopisu „Orlík,“ měl na 
Svaté Hoře svatbu a každoročně tam se 
svojí manželkou  jezdili z Prahy, aby si při-
pomněli  výročí vzájemného svazku.  Bratr 
Leopold Paďour z Lukavice také svojí bás-
nickou tvorbou nikoho nenechal na po-
chybách, že je prostě jednička. Básně tvo-
řené pro Pannu Marii jsou v jeho podání 
jedinečné a dlouhodobý potlesk svědčil 
o skvělém zážitku všech přítomných.
O duchovní program se již tradičně po-
staral předseda duchovní rady Orla ČR 
otec Pavel Kopecký, který velice citlivě 
hovořil při svých přednáškách o potře-
bách doplňování duchovního vzdělávání 
v běžném životě. 

Chtěli bychom poděkovat za krásné 
chvíle strávené se svými vrstevníky na 
tomto posvátném místě. Mše svaté v ba-
zilice a požehnání soškou Panny Marie 
Svatohorské jsou další posilou, se kterou 
jsme se vraceli do našich domovů.

JaN MaříK

Setkání orelských seniorů  
na Svaté Hoře u Příbrami
Letošní setkání bylo naplánováno na  8.–10. dubna 2013 a zúčastnila 
se jej necelá šedesátka seniorů. A nebyla by to ses. Hlavicová,  
kdyby se opět nestala aktivní organizátorkou celé akce. 
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V budově Orlovny jsou pořádány výstavy 
obrazů, keramiky a soch, koncerty, ale 
především je zde díky spolupráci místní 
orelské jednoty a Divadelního spolku ce-
loroční divadelní provoz. Na zdejších di-
vadelních prknech vystupují nejen místní 
divadelníci ( kteří patří mezi nejúspěšnější 
divadelní amatérské soubory v ČR), ale 
také další významné divadelní spolky, čas 
od času i zahraniční hosté a profesionál-
ní soubory. Jen za uplynulý rok zde bylo 
odehráno 78 představení. 
Kde jinde tedy pořádat orelskou Diva-
delní dílnu, než právě ve zdech budovy, 
která je po celkové rekonstrukci v letech  
2003–2004 určena především k provozo-
vání divadla a kulturních akcí a kde jinde 
než v Boleradicích, kde se divadlo hraje 
již od roku 1897.
Letošní ročník doznal po dohodě několi-
ka změn. Především došlo k přesnějšímu 
rozdělení věkových kategorií účastníků 
a byli zajištěni kvalitní odborní lektoři. 

Došlo i k některým organizačním změ-
nám, vedoucích ke snížení finanční ná-
ročnosti.
V pátek 22. 3. odpoledne se do naší 
Orlovny sjelo všech 19 přihlášených 
účastníků, včetně dvou dospělých jako 
doprovodu. Za Kulturní radu byla celé 
akci přítomna ses. Mezuljaniková. Po 
úvodních formalitách a nezbytných or-
ganizačních pokynech následovalo uby-
tování v prostorách zdejší Základní školy 
a poté „seznamovací posezení“.
Následující den – sobota 23. 3. – už byl 
ryze pracovní. Divadelní příprava probíha-
la formou her, zaměřených na zvládnutí 
základních hereckých technik: vnímání 
a práce s jevištním prostorem, jevištní 
mluva a způsoby komunikace na jevišti, 
práce s hlasem, neverbální komunikace, 
improvizace… . Oba lektoři náročnou 
práci s dětmi zvládali opravdu perfektně!
Odměnou pro účastníky Dílny byla ná-
vštěva večerního představení v podání 

vyspělého divadelního souboru VOJaN 
z Libice nad Cidlinou. 
V neděli 24. 3. jsme se společně zúčast-
nili mše sv. ve zdejším farním kostele. 
Potom opět následovala intenzivní vý-
uka a to až do odpoledních hodin. Na 
závěr proběhlo vyhodnocení letošní Dílny 
a všichni účastníci obdrželi z rukou ses. 
Mezuljanikové a starosty jednoty br. Ze-
mánka účastnické pamětní listy.
Organizátoři letošní Divadelní dílny dě-
kují pracovníkům ústředí za pochopení, 
trpělivost a podporu při pořádání této 
akce a těší se na spolupráci při organiza-
ci Divadelní dílny 2014. Poděkování patří 
i těm, kdo se starali o stravování účastní-
ků – zaměstnancům restaurace U pážat 
a obětavým členkám naší jednoty, které 
zajišťovaly snídaně.
Lze si jen přát, aby se příští ročník Diva-
delní dílny těšil větší pozornosti ze stra-
ny ostatních jednot nejen našeho kraje. 
Vždyť Orel by neměl vychovávat jen zdat-
né sportovce, ale dbát i o kulturní a du-
chovní rozvoj svých členů. a právě divadlo 
učí schopnostem veřejného vystupování, 
kultivovanosti projevu, schopnostem vní-
mat krásu mluveného slova i sílu pozitiv-
ních emocí v dnešním okoralém světě ... .
 JaN KORáB

Divadelní dílna Boleradice 2013
Ve dnech 22.–24. března  proběhl v Boleradicích díky ústředí 
Orla a Divadelnímu spolku bří. Mrštíků, již 7. ročník Divadelní 
dílny pro mladé adepty divadelního umění z řad orelských dětí 
a mládeže. Dílna se jako vždy konala v prostorách Orlovny 
v Boleradicích. Ta je v širokém okolí známa zejména jako 
významné kulturní centrum. 
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astrid Lindgrenová

Děti z Bullerbynu

Kolik dětí je nás v Bullerbynu
Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná 
podle jména. Je mi sedm let a brzo mi bude osm. 
Někdy mi maminka řekne: „Jsi už přece mámina velká 
holčička, mohla bys tedy dneska utřít nádobí“. 
a někdy říkají Lasse a Bosse: „Malý holky si ještě 
nesmějí hrát na Indiány. Jseš na to moc malá“. Tak bych 
tedy ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo 
malá. Když někdo myslí, že je člověk velký, a druhý 
zase, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát.

Recitovala Justýna Tvarůžková, 7 let, 
absolutní vítězka soutěže Svatováclavská réva 2012 

Seminář vedla Mgr. Veronika Rajtr 
Pavlová – členka poroty soutěže Sva-
továclavská réva, učitelka českého ja-
zyka a hudební výchovy na Církevním 
gymnáziu Německého řádu v Olo-
mouci. Sešlo se nás asi deset a dově-
děli a naučili jsme se spoustu nového. 
Například jak správně při recitaci dý-
chat, jak si zacvičit, abychom správ-

ně dýchali, uvolnili se, zmírnili (nebo 
úplně odstranili) trému. Vymýšleli jsme 
hravé texty (a vzájemně si je pak četli), 
nejrůznějším způsobem jsme se po-
koušeli přednést stejný text (naštva-
ně, prosebně, jako bychom někomu 
hubovali, jako bychom druhému něco 
vyčítali, radostně, …) a protože tam 
s námi byly i živé, tvořivé a zdravě se-

bevědomé děti, užili jsme si i trochu 
zábavy. S dětmi plnými radosti a elánu 
se totiž ani nudit nedá. 
abyste si ze semináře také něco „uži-
li“, přikládám aprílové říkání Vlk z Brd 
na vyzkoušení ohebnosti vašeho jazy-
ka (jazykolam je podle J. Havla).
Vlk zdrh z Brd. Vtrhl skrz strž v tvrz srn. 
Blb! Prsk, zvrhl smrk, strhl drn, mrskl 
drn v trs chrp. Zhltl hrst zrn skrz krk, pln 
zrn vsrkl hlt z vln. Vlk brkl, mrkl, zmlkl.

aNEžKa SOCHOVá, 
členka Kulturní rady

Seminář pro zájemce o umělecký přednes

V sobotu 13. dubna 2013 se v Lubině uskutečnil seminář pro zájem-

ce o umělecký přednes. Pořadatelem byl Orel ústředí – Kulturní rada 

a po organizační stránce seminář zajistila jednota Orla v Lubině. 

Emanuel Frynta

Angličané

angličané jsou námořníci 
a slečny oslovují Miss, 
co o nich ale musím říci – 
že nedovedou pravopis.

Už jejich první omyl je ten, 
že píšou I – a čtou to aj! 
To jako kdyby psali květen 
a vyslovovali to máj.

Je mi jich líto, hlavně dětí, 
co ty s tím mají za dřinu – 
já musel napsat jen tři věty 
a myslel jsem, že zahynu.

Ta hrůza, než se naučíte 
pár slovíček, a natož stran! 
a u nich každé malé dítě 
musí být rovnou angličan.

Recitovala Zita Klimčíková, I. kategorie (do 9 let), 
absolutní vítězka Svatováclavské révy 2008

Seznam autorů a děl, vhodných k recitaci pro děti najdete na webových stránkách Orla: http://orel.cz/stare/reva/seznam.php
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Seminář pro zájemce o umělecký přednes

22. ročník

Ústřední orelská soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

Memoriál Bohumila Matuly

 sobota 5. října 2013 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

mše sv. v 8.45 hod. v kostele sv. Václava

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 27. 9. 2013.

Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel.cz, nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
Seznam autorů a děl, vhodných k recitaci pro děti  http://orel.cz/stare/reva/seznam.php

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

I. kategorie: do 9 let  III. kategorie:  14–17 let
II. kategorie: 10–13 let  IV. kategorie:  18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu  31. 12. 2013.
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Zimní hry FICEPu 
v Aigenu in Mühlkreis, Rakousko
Ve dnech 7. až 10. března 2013 se konaly v Horním Rakousku  
v  lyžařském areálu Hochficht zimní hry FICEPu. Soutěžilo se v běhu 
na lyžích jednotlivců, v běhu štafet, v obřím slalomu, ve slalomu, 
v jízdě na snowboardech a v paralelním slalomu na snowboardech. 

Těchto her se zúčastnilo cca 200 závod-
níků z Rakouska, Německa, Francie, Švý-
carska a Orla České republiky. ještě před 
oficiálním slavnostním zahájení zimních 
her FICEPu zasedala komise vedoucích 
delegací a pak také odborné komise 
pro běžecké, sjezdové a snowboardové  
discipliny.
Oficiální zahájení začalo slavnostním 
průvodem městem Zimních her a účast-
níků mezinárodních závodů Skibobů. 
Slavnostní průvod doprovázela místní 
dechová hudba. Spolu se závodníky po-
chodovali místní hasiči a myslivci. Vede-
ní FICEPu se starostou provedli přehlídku 
nastoupených sborů, myslivci provedli na 
povel střelbu do vzduchu. Všechny srdeč-
ně přivítal starosta města a na náměstí 
před kostelem byla vztyčena 6 m dlouhá 
vlajka FICEPu.
Jednotlivé delegace byly ubytovány 
v místních Penzionech a hotelích. Spole-
čenský program a vyhlašování výsledků 
probíhalo v sále místního Spolkového 
domu. Zábavný program i veškerá čin-
nost na zimních hrách FICEPu se děly 
v přátelském, srdečném a veselém duchu.
Naše dvanáctičlenná delegace si počínala 
mezi lyžařskými giganty dobře. Nejlépe 

si vedli naši snowboardisti, když Lenka 
Tejmlová získala dvě bronzové medaile ve 
sjezdu a paralelním slalomu. Spolu s Ja-
nem Tejmlem získali v soutěži družstev 
zúčastněných zemí 2x třetí místo. a měli 
jsme radost.
 ani běžkaři nezklamali. Během přípravy 
měli více soustředění zimních i letních, 
jak u nás, tak v Itálii a většina z nich se 
zúčastnila běžeckých závodů v ČR včet-
ně Jizerské padesátky. V silné konkurenci 
závodníků z lyžařsky vyspělých zemí, kte-
rým nahrával způsob běhu – volný styl 
(naši běžkaři jsou lepší v klasickém stylu)  
dosáhl krásného výsledku v kategorii 
mužů Radek Bačo, který se umístil na 
pěkném 5. místě, René Slánský na 10. 
a Ondřej Fojtů na 12. místě. Radost nám 
udělal i mladý Vojtěch Fojtů, který získal 
4. místo v kategorii U 18. Ve štafetách 
naši běžci do bojů nezasáhli, protože 
podmínkou byla účast jedné ženy. 
Sjezdaři si také počínali dobře. Na 
1200 m dlouhé sjezdovce o velkém spá-
du z původních 74 závodníků jich celkem 
23 závod nedokončilo. Mnozí nasadili 
velkou rychlost a pak neprojeli správně 
brankami nebo byli diskvalifikováni). Na-
šim se podařilo tuto trať úspěšně zdolat 

a Jakub Juřík se v obřím slalomu umístil 
ve své kategorii na 12. místě. 
Závěrem bychom rádi poděkovali naší vý-
pravě za vzornou reprezentaci jak spor-
tovní, tak společenskou a za odpověd-
ný přístup k reprezentaci Orla o.s. Bylo 
dobře, že se Orel těchto zimních her zú-
častnil ve všech disciplínách. Získali jsme 
nové zkušenosti, které je třeba u nás 
v Orlu uplatnit. Doporučuji, aby běžka-
ři měli více soustředění, aby se vytvořila 
skupina sjezdařů a snowboardistů, kteří 
by měli v zimě několik krátkých soustře-
dění pod vedením odborných trenérů 
tak, abychom na příštích zimních hrách 
FICEPu dosáhli ještě lepších výsledků.

Ing. aNTONíN ZELINa,
vedoucí výpravy Orla 
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Ústřední turnaje ve volejbale

ženy sehrály svoje zápasy 20. 4. 2013 
systémem hry na dva vítězné sety a to 
„každý s každým“ dle pravidel ČVS.  
Poprvé v historii a nutno říci, že zaslou-
ženě, vyhrály ženy ze Zlína. Překvapi-
vě a s přehledem porazily i obhájkyně 
z Letohradu. Všechna utkání proběhla 
tradičně v bojovném duchu bez se-
bemenších problémů organizačních  
i zdravotních. 
V  počtu šesti družstev z pěti jednot se 
představily jednotlivé týmy při prezen-
ci v sobotu 27. 4. 2013 v turnaji mužů. 
S přihlédnutím k výsledkům z minulého 
ročníku byla nasazena družstva  Mramo-
tic a Letohradu a zbylé týmy dolosovány 

do dvou skupin. Systém byl určen na dva 
vítězné sety. Podle výsledků ve skupinách 

následně vznikla finálová skupina z prvních 
dvou celků, když výsledky ze skupin byly do 

Po dvě dubnové soboty probíhaly boje o volejbalový orelský trůn v areálu Univerzity 
obrany v Brně-Králově Poli. Utkání řídil již tradičně hlavní rozhodčí ing. Kamil Klečka, 
který za nedlouho oslaví úctyhodných 86 let a ing. Lukáš Dostál.

tabulky započítány. Celky na třetích mís-
tech skupin a a B sehrály utkání o umístění 
na 5. a 6.místě. První čtyři družstva byla 
velmi vyrovnaná a prvenství vybojovalo 
právem družstvo z Pozořic.   JaN MOTL

Konečné pořadí v turnaji žen:
1. Zlín
2. Letohrad
3. Hradec Králové
4. Stěbořice 
5. Veselí nad Moravou

Konečné pořadí v turnaji mužů:
1. Pozořice
2. Mramotice
3. Letohrad a
4.  Zlín
5. Letohrad B
6. Zašová

Zlín Letohrad

Hradec Králové

Pozořice

Mramotice Letohrad A
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Disciplíny jsou každý rok stejné a při-
způsobeny tak, aby měli všichni – i ti 
méně zdatnější a hlavně nováčci mož-
nost předvést svoji šikovnost a radost 
ze sportu. Nejvíce zábavy si všichni 
užívali při plazení tunelem. Nejtěžší 
je pro závodníky šplh po laně. V této 
disciplíně mají všichni velké mezery 
a do příště je určitě co zlepšovat. Bra-
vurně zase zvládali přechod přes kla-

dinu s holubičkou na hlavě. Kotoul  
i hvězdu, jak se zdá, mají všichni  
v „malíčku“. Poslední disciplína byly 
skoky  přes švihadlo a jak se ukázalo, 
byla to  náramná dřina.
Všem se dopolední klání moc líbilo  
a těšíme se na příští ročník.
Velké díky patří orelské mládeži za 
pomoc při organizaci a maminkám za 
dobré buchty ke kávě a čaji.

V sobotu 11. 5. 2013 přivítala 
sportovní hala v Hluku  
106 hráčů stolního tenisu  
z 15 orelských jednot z celé 
České republiky. 

Turnaje se zúčastnilo 68 hráčů regis-
trovaných v ČaST a 38 hráčů nere-
gistrovaných. Ve sportovní hale bylo  
k  dispozici 16 hracích stolů, na kte-
rých si závodníci poměřili svoje síly 
a sportovní techniku stolního tenisu.
Turnaj měl vysokou úroveň a výbor-
nou organizaci. Všem pořadatelům, 
hráčům i divákům, kteří vytvořili pří-
jemné sportovní prostředí, patří velké 
poděkování.

Zúčastněné jednoty:  
Ostrožská Nová Ves, Vysoké Mýto, 
Silůvky, Šitbořice, Uherské Hradiš-
tě, Zlín, Únanov, Dolní Bojanovice,  
Brno-Bohunice, Staré město, Vnorovy, 
Ivančice, Brno-židenice, Turnov, Šlapa- 
nice.

Obsazenost kategorií:  
žáci 47, žákyně 6, junioři 6, juniorky 2, 
muži 40, ženy 5.

X. ročník gymnastických 
her v Žatčanech
V sobotu 2. března 2013 se konal již desátý ročník ústředních  
gymnastických her. V Žatčanech se sešlo celkem 43 dětí z pěti  
jednot – Jiříkovic, Křenovic, Vnorov, Pozořic a domácích Žatčan.

Ústřední turnaj ve stolním tenisu jednotlivcůVýSLEDKy NA PRVNíCH MíSTECH:

Kat. nejml. 
1.  Natálie Šlesingerová – Jiříkovice
2.  Klára Spáčilová – Jiříkovice
3.  Šárka Králová – žatčany
1.  Marek Kratěna – Pozořice
2.  Jan andrew Belán – Jiříkovice
3.  adam Zapoměl – žatčany

Kat. mladší 
1.  Karolína Lužová – žatčany
2.  Nela Nedomová – Jiříkovice
3.  Jana Belánová – Jiříkovice
1.  Petr Koudelka – žatčany
2.  Lukáš Kratochvíl – Křenovice

Kat. starší 
1.  Magda Harvánková – žatčany
2.  Nikola Šlezingerová – Jiříkovice
3.  Veronika Kalvodová – žatčany
1.  Radim Hriczo – Jiříkovice
2.  Stanislav Buchta – Jiříkovice
3.  Michal Kučera – Jiříkovice

Kat. nejst. 
1.  Zdislava Jurečková – žatčany
2.  Emilie Dokoupilová – žatčany
3.  anna Kalvodová – žatčany
1.  Jonáš Běhal – Vnorovy
2.  Filip Jakša – Vnorovy
3.  Miroslav Klein – žatčany

Za Orel jednotu žatčany  ZDENKa DOKOUPILOVá
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Žáci
Registrovaní v ČáST (20 hráčů)

1. Basovník Milan – Ostrožská Nová Ves
2. Stejskal Jan – Vysoké Mýto
3. Kučera Martin – Vysoké Mýto

Neregistrovaní v ČaST( 27 hráčů )
1. Blažej Šimon – Dolní Bojanovice
2. Metelka Jan – Brno-Bohunice
3. Smutek Michal – Uherské Hradiště

Žákyně
Registrovaní v ČaST (3 hráčky)

1. Záděrová Linda – Silůvky
2. Malíková Klára – Uherské Hradiště
3. Halasová Ludmila – Šitbořice

Neregistrovaní v ČaST (3 hráčky)
1. Úrichová Nikola – Uherské Hradiště
2. Jozífková Kateřina – Zlín
3. Smutková Veronika – Uh. Hradiště

Junioři
Registrovaní v ČaST (5 hráčů)

1. Macháček Ondřej – Uherské Hradiště
2. Hochfelder Tomáš – Zlín
3. Šmejkal Filip – Ostrožská Nová Ves

Neregistrovaní v ČaST (1 hráč)
1. Lapúník Michal – Brno - Bohunice

Juniorky
Registrovaní v ČaST (2 hráčky)

1. Hrabcová Helena – Uherské Hradiště
2. Knápková Nikola – Zlín

Ústřední turnaj ve stolním tenisu jednotlivců

Muži
Registrovaní v ČaST (35 hráčů)

1. Vybíral Marek – Únanov
2. Záděra Luboš – Silůvky
3. Vybíral Lukáš – Únanov

Neregistrovaní v ČaST (5 hráčů)
1. Fridrich Zdeněk – Staré Město
2. Kopecký Jan – Vysoké Mýto
3. Janča Pavel – Staré Město

Ženy
Registrovaní v ČáST (3 hráčky)

1. Telecká Jana - Silůvky
2. Machačová Jana – Uherské Hradiště
3. Vávrová Petra – Uherské Hradiště

Neregistrovaní v ČáST (2 hráčky)
1. Čožíková Marie – Staré Město
2. Zálešáková Dagmar – Staré Město

STOLNí TENIS – HLUK 11. 5. 2013 (VýSLEDKy)
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Jednota Orel Brno-Židenice

Orelská jednota v židenicích a Juliánově 
vznikla prapůvodně někdy v roce 1909. 
Nedlouho po svém založení se členo-
vé zdejšího tělocvičného odboru Orla 
účastní 1. orelského sletu (1909) ve 
Vyškově. I přes drobný útlum činnosti 
během 1. světové války se život tehdejší 
jednoty Orla Brno II – židenice-Juliánov 
zdárně rozvíjel. Členové židenického 
Orla se aktivně a úspěšně zapojovali do 
sportovních i kulturních akcí. Roku 1922 
byla u příležitosti prvního Všeorelského 
sletu postavena orlovna, kde v dalších 
letech členové jednoty především pořá-
dali a hráli nejrůznější představení (dra-
mata, veselohry, zpěvohry i operety). 
Zdejší „herci“ v té době sklízeli velké 
ovace. V roce 1929 byl posvěcen pra-
por jednoty, který se nám dochoval až 
do současnosti.
V oné době naše povědomí o původní 
židenické jednotě končí. Historické udá-
losti 20. století ukončují život jednoty, 

jeho obnovení po 2.světové válce se ne-
daří, vytratila se činnost i orlovna. 
Tento stav trval až do roku 1993, kdy 
na podnět Stanislava Juránka, tehdy 
člena orelské jednoty Brno-Bohunice, 
zakládá sedm mladých nadšenců no-
vou znovuobnovenou jednotu Orla  
Brno-židenice. 
Nejpodstatnějším důvodem pro obno-
vení jednoty byla možnost obohace-
ní života zdejší farnosti, z níž se zprvu 
rekrutovala i největší část nových členů 
Orla židenice. Ve farnosti byla a stále je 
hluboce zakořeněna práce s mládeží, 
no a toto jsme si přenesli i do orelské 
jednoty. Snažíme se připravovat aktivity 
především pro děti a mládež již od je-
jich nejútlejšího věku až do dospělosti, 
potažmo nějaké kroužky máme i pro 
dospělé. Naše činnost odráží především 
potřeby a přání členů jednoty a utváří 
se dlouhodobě, tak jak členové jednoty 
postupně procházeli a prochází různými 

životními etapami a jak jednota pozvol-
na získávala movitý majetek (především 
sportovní potřeby), prostředky a nějaké 
zázemí. Tak jednota začínala například 
s dramatickým kroužkem pro děti v pro-
storách oratoře kostela, nebo s krouž-
kem stolního tenisu na dvou stolech 
darovaných Sedlákovou župou k uspo-
řádání Vánočního turnaje. 
Pod skvělým vedením šikovných sle-
čen vedoucích se zmíněný dramatický 
kroužek, později pojmenovaný Dráček, 
postupem času natolik vypracoval, že 
několik let po sobě spolupracoval s br-
něnským Centrem pro rodinu na pří-
pravě celoměstské akce Den pro rodi-
nu na hradě Špilberk, kde bylo našimi 
herci vždy během odpoledne několikrát 
odehráno divadelní představení pro děti 
„Strašidýlka ze Špilberku“, každý rok s ji-
ným námětem.
Jak již bylo napsáno, složení aktivit se 
postupem času mírně mění a vyvíjí. Dra-
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matický kroužek pro děti se po letech 
transformoval na divadelní spolek, kte-
rý čas od času nacvičí a sehraje nějaké 
divadelní představení, po vzniku Klubu 
maminek, když děti povyrostly, bylo za-
loženo Cvičení rodičů s dětmi, apod. 
V dnešní době nejpodstatnější část naší 
činnosti leží na pravidelných zájmových 
volnočasových kroužcích a aktivitách 
především pro školní děti a mládež, 
dále pro předškolní děti a jejich rodiče, 
zvláště maminky na mateřské dovolené, 
a také na zájmové činnosti pro dospělé. 
Organizujeme různé závody a turnaje 
a také pořádáme společenské, zábavní 
a kulturní akce. V neposlední řadě se 
snažíme v maximální možné míře zúčast-
ňovat akcí pořádaných jinými jednotami, 
župních i ústředních podniků. Největší 
návštěvnost u nás mají kroužky florbal, 
fotbal, stolní tenis, kterých máme hned 
několik pro různé věkové kategorie, 
chlapce i děvčata. Stabilně využívanými 

jsou klub maminek, cvičení rodičů s dět-
mi, volejbal, taneční kroužek. Mnoho 
našich sportovců se také zapojuje do 
různých ligových soutěží a běžecké závo-
dy navštěvuje poměrně solidní základna 
našich závodníků.
V rámci tanečního kroužku našich do-
spělých členů obnovili tito již zapome-
nutý židenický kroj, který nyní nově exi-
stuje již v několika párech. Zároveň s tím 
byla znovu položena tradice pořádání 
židenických hodů, která si získává stá-
le větší popularitu. Naší specialitou při 
tomto podniku je stavění hodové májky 
tak jako za starých časů, tedy zcela bez 
mechanizace, což s sebou přináší často 
úsměvné, občas i napínavé situace.
žádné nemovitosti nevlastníme, takže 
se naše činnost odvíjí v pronajatých pro-
storách. Do dlouhodobého pronájmu se 
nám podařilo od radnice městské části 
získat hned v roce 1993 malý sál někdejší-
ho mládežnického střediska v uzavřeném 

areálu na úpatí Bílé hory vedle Sokola Ju-
liánov. Tento prostor užíváme společně 
s dalšími dvěmi organizacemi, kterými 
jsou Liga Lesní moudrosti (Woodcraft) 
a Skaut. Dále navštěvujeme tělocvičny ve 
zdejších základních školách, a především 
se nám daří využívat místní dvě sokolov-
ny, tedy židenickou a také Juliánovskou.
Mimo příspěvků od členů a sponzorů se 
nám doposud dařilo získávat finanční 
prostředky hlavně z dotací naší domov-
ské městské části a Magistrátu města 
Brna, občas jsme využili i dotace z kraje. 
Financování činnosti jednoty je zvláště 
v posledních letech velmi náročné i pro-
blematické, o to víc si vážíme nezištné 
a nebývale obětavé a svědomité práce 
naší paní ekonomky, dlouholeté členky 
židenické jednoty.
Téměř celá činnost naší jednoty, zvláš-
tě kulturní a společenská, je velmi úzce 
provázána s životem farnosti. Valná vět-
šina členské základny i vedoucích aktivit 
a také zástupci jednoty jsou věřící lidé. 
Jsem přesvědčen, že tyto skutečnos-
ti nám dávají silný pocit odpovědnosti 
za to, co děláme, co vštěpujeme nám 
svěřeným dětem, jak působíme na lidi 
kolem i jakým stylem sportujeme. Jsem 
rád, že naši závodníci, ačkoliv mají stejně 
silnou touhu po vítězství, dokáží nejít za 
ním bezhlavě či bezohledně, a to je to, 
co dělá Orla Orlem, neboli „...dáváme 
sportu smysl...“. a protože se neuzavírá-
me ani ostatním, je krásné sledovat, jak 
se toto poselství pomalu nenásilně šíří.

JIří KLUSáK, starosta jednoty
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 8. 6. –  Stolní tenis družstva, Polná
22. 6. –  Kopaná muži,  Moutnice
 4. 7.  –  Finále fotbalové dovednosti, Velehrad
 4. 7.  –  Propinkejte se na Velehrad, finále
 5. 7.  –  Setkání u hrobu Mons. Šrámka, Velehrad
 3. 8.  –  Ficep camp Itálie

 8. 6. –  Lulečský preclík, běh v Lulči
 9. 6. –  Orelská pouť do Křtin, župa Sedlákova
 9. 6. –  Den dětí, Brno-Bohunice
11. 6. –  Zahradní slavnosti – Brno-Bohunice
15. 6. –  Knířovský běh,  Vysoké Mýto
22. 6.  –   Kvalifikace fotbalových dovedností,  

župa Sv. Zdislavy
22. 6. –  Běh dobroučským krajem,  Dolní Dobrouč

24. 8. –  Běh k Božímu hrobu, Svatý Hostýn
25. 8.  –  Orelská pouť na Svatý  Hostýn
14. 9.  –   Sportovní odznak Bedřicha Kostelky,  

Vyškov
21. 9.  –  Cross po lyžařských tratích, Česká Třebová

Více na www.orel.cz

23. 6.  –   Kvalifikace fotbalových dovedností, orelský 
stadion Uherský Brod

 1. 7. –  Garčar camp,  florbal Uherský  Brod 
17. 8.  –  Vnorovská 10, běh  Vnorovy
24. 8. –  Běh na Sv. Hostýn, Bystřice pod Hostýnem
30. 8. –  Běh alejemi,  Kněžice  
31. 8. –  Vísecká 10, běh Vísky
 7. 9.  –  Strážný nahoru a dolů, běh Dolní Dobrouč

n   VP schvaluje účast br. Zeliny jako vedoucího výpravy na 
zimních hrách FICEP ve dnech 8.–10. 3. 2013 v aigenu.

n   VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 – vznik nové 
kapitoly „Nákup nemovitosti“ ve výdajové části rozpočtu 
a z rezervy vyčlenit částku 925.000,- Kč na odkup objektu 
č.p. 41 v Hlinsku na parc. č. 97/1 o výměře 196 m2 včetně 
pozemku.

n   VP ruší na základě předloženého dokladu o zrušení 
Orla jednoty Vysoké nad Jizerou k 6. 2. 2012 z ústřední  
evidence a souhlasí s prominutím členských příspěvků za 
rok 2013.

n   VP děkuje ses. Marii Hlavicové za organizaci exercicií pro 
seniory na Svaté Hoře.

n   VP ukládá EHR do příštího zasedání VP zpracovat pomocný 
materiál pro jednoty přehled získávání dotačních titulů.   

n   VP ukládá odborným radám, aby stanovily pravidlo pro 
hrazení ústředních akcí a předložily je VP ke schválení do 
konce června 2013.

n   ÚR schvaluje přerozdělení  finančních prostředků z MŠMT 
na program SPP IV – provoz a údržba sportovních zařízení 
dle přílohy se změnou.

n   ÚR schvaluje soutěžní řád pro rok 2014 se zapracovanými 
změnami.

n   ÚR svolává v souladu s § 8 bod 3 stanov Orla o.s. sjezd  
v termínu 23. 11. 2013 s místem konání v Moutnicích.

n   ÚR stanovuje v souladu s § 8 bod 2 odst. c) stanov Orla 
o.s. klíč na počet delegátů sjezdu – na každých započatých  
400 členů župy 1 delegát.

n   VP bere na vědomí informace o vyúčtování dotací MŠMT.
n   VP schvaluje nominaci na valnou hromadu FICEP ve Vídni 

ve dnech 5. a 6. dubna 2013 ve složení br. Juránek, ses. 
Tománková, br. Vejvar a tlumočník.

n   VP schvaluje Čestné uznání br. mons. Františku Hrůzovi 
z jednoty Měřín a Čestné uznání a stříbrnou pamětní 
medaili br. Františku Stodolovi z jednoty Oldříš, br. Ladi-
slavu Jílkovi z jednoty Oldříš a br. Františku Jílkovi z jed-
noty Oldříš.

n   VP schvaluje umístění internetového odkazu na stránky 
týmu Bulldogs Brno na stránkách Orelské florbalové ligy.

n   VP uděluje Čestné uznání Orla br. Jiřímu Pavlicovi z jed-
noty Staré Město.

n   VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní me-
daili ses. Janě Novotné z jednoty České Budějovice a ses. 
Hedvice Kusákové z jednoty Ostrožská Nová Ves.

n   VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Oldřišce Papežo-
vé a br. Stanislavu žákovi z jednoty Moravské Budějovice.

n   ÚR schvaluje výsledek hospodaření Orla o.s. k 31. 12. 2012.
n   ÚR uděluje Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam  

a Čestný zlatý odznak Orla in memoriam br. Ing. Vladimíru 
Richterovi z Chicaga, Svatováclavská župa „v exilu“, Bronzo-
vou medaili „Za zásluhy“ br. Františku Kolaříkovi ze Sydney, 
Svatováclavská župa „v exilu“ a Stříbrnou medaili „Za zá-
sluhy“ br. Jiřímu Matýskovi ze Sydney, Svatováclavská župa 
„v exilu“.

n   ÚR uděluje Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam 
br. Janu Kubišovi.

Výpis z usnesení z 19. zasedání Výkonného předsednictva

POZVáNKA na nejbližší Ústřední orelské akce

POZVáNKA na akce žup a jednot

Výpis z usnesení z 20. zasedání Výkonného předsednictva

Výpis z usnesení Ústřední rady Orla ze dne 4. 5. 2013
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A – pokus se o to
B – štíhlý strom
C – spisovně Olinka
D – místnost pro auto
E – domácky anežka
F – malá žába
G – stará pohovka
H – přikrývka 
CH – opak podchodu
I – nádoba k odměřování      
J – eso je vysoká ………
K – školní deska na psaní
L – líný člověk
M – okusit jídlo
N – druh sportovce
O – určitá část celé trasy
P – barevné tužky

Dnešní  křížovka bude tak trochu netradiční. Proplétá se totiž mezi vlnkami vody a je 
dlouhá tak, jako celé prázdniny, tedy 62 dnů – 62 políček na písmena. Hned si řekneme, 
jak ji budete vyplňovat. Je to vlastně taková „překrývačka“, protože jednotlivá slova se 
navzájem překrývají a to tak, že vždy poslední dvě písmena jednoho slova jsou zároveň 
prvními dvěma písmeny slova následujícího (př. taš-ka-rta vznikne překryvem slov taška 
a karta) a tato dvě písmena mají místo v tučném rámečku. Obrázek si můžete vybarvit.

Tajenku složíte z písmen, která odpovídají  těmto číslům v překrývačce:  
7, 32, 2, 19, 22, 21, 12, 13, 1, 27, 25, 24, 43, 62. U čísla 22 doplňte čárku. 

Do křížovky vpisujte slova podle následující nápovědy jedno za druhým:

až to vyluštíte, nezapomeňte, že Pán Bůh a Boží láska prázdniny nemá a má nás stále rád. Proto ani 
my nezapomínejme ve volných dnech na modlitbu, návštěvu kostela a mši svatou.

V loňském roce byla vyhlášena a vyhodnocena výtvarná soutěž. Vítězné obrázky jsme otiskli v minulých číslech časopisu Orel. 
Hezkých a zdařilých kreseb nám  došlo tolik, že by bylo škoda, abychom je neukázali všem…

Sofie Baborová 4 roky, Moravské BudějoviceZdislava Jurečková 11 let, žatčany



 

Pozvání na Velehrad



 

Pozvání na Velehrad

4. 7. 2013 n   Propinkejte se na Velehrad    
finále tříčlenných družstev ve stolním tenise 9.00–17.00 hod. ZŠ Velehrad  

 n   Fotbalové dovednosti   
kvalifikace od 10.00 hod., finále ve 14.00 hod. – fotbalové hřiště Velehrad

 n   Večer lidí dobré vůle v 19.30 hod.

5. 7. 2013 n   Setkání u hrobu mons. Šrámka v 9.15 hod.  
hřbitov Velehrad, průvod na hlavní mši sv.

 n   Slavnostní poutní mše svatá v 10.30 hod.
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Orel se podílí na organizaci Mezinárodního folklorního festivalu

ačkoliv festival neslaví nějaké horentní 
výročí, jeho cesta od „stvoření“ byla 
a je putováním dynamickým. Pokud 

chceme hovořit o počátcích a historii 
festivalu, je nutno zmínit také spo-
lupráci s místní jednotou Orel, která 

festivalu poskytovala a stále poskytuje 
svůj areál a je tak neopomenutelným 
spoluorganizátorem této akce.
Začátky festivalu sahají až do roku 
1996. Festival nevznikl nijak uměle či 
na „objednávku“, ale spíš přirozeně 
vyplynul z tehdejší situace. Obec Svato-

Mezinárodní folklorní festival Mistřín se bude letos konat již po  
desáté. Je přirozeným a jistě správným trendem, že vždy, když se  
uzavírá nějaká etapa či slaví výročí, je na místě se ohlédnout nazpět.
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Orel se podílí na organizaci Mezinárodního folklorního festivalu
bořice-Mistřín, která se nachází v srdci 
Slovácka,  je mimo svá výborná vína 
známa ve svém blízkém i vzdálenějším 
okolí nespočetným množstvím folklor-
ních souborů, které v obci působí či 
působily. V době vzniku festivalu se 
jednalo především o národopisný sou-
bor Mistřín (ten svou činnost ukončil 
v roce 1998), dále Slovácký krúžek Sva-
tobořice-Mistřín, Slovácký soubor Lúč-
ka, Mužský sbor,  dnes již neexistující 
dětský soubor Lučinka, dále Krušpánek 
a Podkověnka. Z hudební scény je to 
pak DH Mistřiňanka a Varmužova cim-
bálová muzika.
 Při svých cestách po vlasti či za hra-
nicemi navázaly místní kolektivy řadu 
přátelských kontaktů se členy i vedou-
cími pořádajících souborů. Především 
to pak byl soubor Mistřín, který byl ve 
svých zahraničních cestách takto velmi 
aktivní. Na oplátku přijížděli zahraniční 
kamarádi na Slovácko a při příležitos-
ti svých vystoupení na Mezinárodním 
festivalu ve Strážnici se zastavili u svých 
kamarádů a v obci uspořádali svá vy-
stoupení. Takto se ve Svatobořicích-Mi-
stříně představily samostatně soubory 
z Francie, Itálie, Německa, Dánska, 
Nového Zélandu, atd. Přirozeným a lo-
gickým vyústěním tohoto procesu pak 
bylo rozhodnutí souboru Mistřín ve 
spolupráci s obcí a ostatními folklor-
ními kolektivy uspořádat první ročník 
Mezinárodního festivalu Mistřín. Při 
polemice o místě konání festivalu se 
nejvhodnějším a nejlepším místem pro 
konání jevil nově vybudovaný sportovní 
areál Orla v Mistříně Na Dolině. Tento 
tah se ukázal jako velmi vhodný, neboť 
má skvělou polohu v centru Mistřína 
a díky hlavní budově zde bylo příjemné 
zázemí pro štáb festivalu.
Festival měl velmi silnou pozitivní 
odezvu, a tak se přistoupilo na model 
každoročního konání. Hned však dru-
hý ročník došlo k zatěžkávací zkouš-
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ce, neboť celý festival byl těsně před 
svým konáním zmařen katastrofálními 
povodněmi v letě roku 1997. To však 
organizátorům nevzalo vítr z plachet 
a v roce nadcházejícím byl uspořádán 
další ročník, opět za velmi pozitivní-
ho hodnocení návštěvníků i občanů 
obce, kteří tak mohli zhlédnout fol-
klor cizích států, tentokrát z Ruska, 
Rakouska  a Jugoslávie. Festival se pak 

až do roku 2002 konal každý rok, vždy 
v polovině července. Program festivalu 
se ustálil v podobě čtvrteční country 
zábavy, pátek, sobota a neděle pak 
patřily již folkloru a vystoupením de-
chových hudeb domácího i zahranič-
ního původu. Součástí festivalu se také 
stal lidový jarmark. Duchovní zakotve-
ní místních tradic podtrhuje nedělní 
slavnostní mše svatá s koncertem chrá-
mové duchovní hudby. V této podobě 
funguje festival dodnes. „Festival při-
vedl do naší obce řadu zahraničních 
souborů a mnoho kolektivů z České 
republiky. Díky festivalu poznali naši 
pohostinnost a přátelství stovky ta-
nečníků a zpěváku nejen od nás, ale 
z celé Evropy. Přiznám se, že velkou 
odměnou za naši společnou dlouho-
dobou přípravu je pro mne poznání, 
že festival se stal pro naše spoluobča-
ny každoročně očekávaným svátkem“,  
poznamenal tehdejší prezident festi-
valu Petr Neduchal. Vlivem zvyšování 
finanční náročnosti festivalu bylo od 
roku 2002 rozhodnuto, že další roč-
ník se uskuteční až v roce 2005, poté 
pak každé čtyři roky. Poslední ročník 

se uskutečnil v červenci 2009. V rám-
ci tohoto IX. ročníku vystoupilo ve 24 
pořadech na 1000 účinkujících, z toho 
200 ze zahraničí. V průběhu let do-
šlo ve vedení festivalu k obměnám 
– po duu Petr Neduchal a František 
Synek nyní festival řídí Rostislav Ma-
rada a Jiří Martykán. Festival si za 
dobu své existence vybudoval své 
renomé a patří mezi významné fol-
klorní akce konané v regionu.  Letoš-
ní X. ročník se uskuteční již tradičně 
ve sportovním areálu Orla v Mistříně 
a to ve dnech 25.- 28. července. Fes-
tival bude nově tématicky zaměřen, 
pro tento ročník byla vybrána vojen-
ská a odvedenecká tématika. V rámci 
duchovního rozměru akce pak bude 
připomenuto výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje. Bližší informace naleznete 
na www.mffmistrin.cz Místní členové 
jednoty Orla budou opět spoluorga-
nizátory, tak jak tomu bylo i v letech 
minulých. Těsná vazba Orla s touto vý-
znamnou kulturní akcí stálé trvá a vě-
říme, že bude fungovat i nadále. 
Za přípravný výbor festivalu
 TOMáŠ KELLNER
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Prvním starostou se stal antonín Pus-
tějovský. Činnost spolku se rozvíjela 
v několika oblastech – kulturní, spor-
tovní a náboženské. První veřejné cvi-
čení se uskutečnilo 27. července 1924 
na „Bartošce“ a  slavnostního průvo-
du od Obecního hostince se zúčastnilo 
305 krojovaných účastníků. V dalších 
letech se spolek věnoval především di-
vadelnické činnosti – původní plakáty 
na některá představení se dochova-
la dodnes a jsou vystaveny v naší ku-

želně. Uskutečnila se i další veřejná 
cvičení v letech 1926, 1930 a 1935. 
Dochovala se také původní divadelní 
opona z třicátých let. Orlové se aktiv-
ně účastnili kulturních i náboženských  
akcí.
14. prosince 1934 při veřejné dražbě 
zakoupila za 30.000.- Kčs Jednota čsl. 
Orla domek č.p. 271 se zahradou. Do-
mek byl následně přestavěn na „orelské 
hnízdo“ a 28. září 1935 byl slavnostně 
posvěcen.

Za II. světové války byla veškerá spolková 
činnost zakázána, obnovena byla v roce 
1946 novým výborem v čele se staros-
tou Janem Veselkou. Příkazem akční-
ho výboru národní fronty v Lichnově  
18. března 1948 došlo znovu k zastave-
ní činnosti a veškerý majetek musel být 
předán Sokolu.
Po listopadu 1989 – po tzv. sametové 
revoluci byla činnost 1. dubna 1990 
obnovena, budova orlovny od So-
kola převzata zpět do vlastnictví dne  
26. 3. 1991. Starostou se stal Jaromír 
Matúš (v padesátých letech vězněn mj. 
i za orelskou činnost). 
Orlové ihned přistoupili ke generální 
opravě a přestavbě budovy, bylo vybu-
dováno nové sociální zařízení a nad-
stavba kluboven. Od září 1991 byly 
pronajaty místnosti bývalého obchodu. 
Dnes je zde prodej potravin a smíšené-
ho zboží.
Byla obnovena kulturní, duchovní i spor-
tovní činnost. Orel začal pořádat turna-
je ve stolním tenisu, dětská odpoledne, 
běh dětí a mládeže, setkání maminek 
s dětmi, čtení Písma a další činnosti.
V roce 2001 byla na zahradě u orlovny 
přistavěna budova dvoudráhové kužel-
ny, jsou zde pořádány turnaje v kužel-
kách, různé rodinné oslavy  apod.
V roce 2002 byl založen florbalový od-
díl Fbc Orel Lichnov. Starší žáci a junioři 
se ihned přihlásili do soutěží registrova-

V letošním roce naše jednota slaví 90 let od svého založení. Za první 
přípravný krok lze považovat založení skupiny „Venkovské omladi-
ny“ v roce 1921. Orel jako spolek – což je doloženo v původní kronice, 
která je dochována do dnešních dnů, byl založen 19. července 1923.

90 let Orla jednoty Lichnov
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ných florbalovou unií, kde dlouhodobě  
(i s mladšími žáky a muži) úspěšně re-
prezentovali naši jednotu. Oddíl úspěšně 
fungoval 8 let. Vyhráli jsme mistrovství 
orla v žácích i juniorech, hráli i 1. doros-
teneckou ligu a získali několik umístění 
„na bedně“ – poháry jsou vystaveny 
v kuželně. V roce 2010 se sloučil s týmem 
FBC Frýdek-Místek a prakticky zanikl. 
Někteří hráči se „rozprchli“ do jiných 
týmů – David Matúš hraje za extraligové 
Vítkovice (letos mistři extraligy), Zdeněk 
Matúš, Jan Matúš a Lukáš Vávra hrají 
za druholigové „vikingy“ z Kopřivnice 
(nyní postoupili do 1. ligy).
V letech 2007 až 2008 bylo postave-
no víceúčelové hřiště sloužící k růz-
ným sportům (možnost hrát miniko-
panou, volejbal, tenis, nohejbal, jezdit 
na kole, koloběžce, skateboardu, hrát 
kuličky atd.), je zde i budo-
va se sociálním zařízením, 
minibarem, ubytovnou, 
prolézačky pro děti , 
v roce 2012 v areálu hři-
ště postavilo občanské 
sdružení Tojstoráci ho-
rolezeckou stěnu. Ka-
ždoročně pořádáme  
dlouhodobou soutěž 
v kuželkách – „Lichnovskou kuželkář-
skou ligu“, turnaj v kuželkách o pohár 
starosty Orla jednoty Lichnov, den ma-

tek, dětský den, turnaj v tenisu – Orel 
Tenis Cup Lichnov, běhy dětí a mláde-
že, Mikulášskou nadílku, výstavu knih, 
v Orlovně máme mateřské centrum  

(Sovička, Dovedné ruce).

Od roku 2008 máme i svůj prapor. Na 
přední straně je výšivka perokresby orla 
od místního rodáka Františka P u s -
tějovského. Na zadní straně je 

výšivka části obrazu z oltáře lich-
novského kostela – postavy sv. Petra a sv. 
Pavla. Součástí praporu jsou dvě stuhy: 

jedná s nápisem- požehnáno dne 13. pro-
since 2008, druhá s nápisem – zhotoveno 
z darů členů Orla Lichnov. Prapor ukazuje 
spojitost naší jednoty s farností. Prapor 
byl vyšit Marií Matúšovou a Mgr. Marti-

nou Macíčkovou z Veřovic.
Jednota Lichnov je součástí 
župy Kadlčákovy. Patronem je 
Mnohoslav Kadlčák (1856 až  
1924), učitel, politik, zemský  
a později i říšský poslanec 
z Frýdlantu nad Ostravicí. 
Naše jednota má nové 
www stránky – orellichnov.
cz, kde se můžete více se-
známit s naší činností, his-

torií i sportovními a kulturními akcemi, 
které v současnosti pořádáme. Najdete 
zde i fotogalerii z jednotlivých akcí a vý-
sledky námi pořádaných soutěží.
Oslavit naše výročí chceme 19. 7. 2013 
mší svatou za živé i zemřelé členy naší jed-
noty Orla, která se bude konat v kostele 
sv. Petra a Pavla od 18 hodin, výstavou 
o historii a současnosti Orla a v sobotu 
20. 7. 2013 celodenním sportovně-kul-
turním programem na víceúčelovém 
hřišti. Více informací o průběhu oslav 
bude postupně zveřejněno na našich 
internetových stránkách.
Zveme na oslavy všechny Orly.

MIROSLaV MaTÚŠ, 
starosta Orla jednoty Lichnov
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Ve středu 24. dubna, na sv. Jiří, jsme 
opět v kuřimském kostele přivítali  
P. Jiřího Krpálka. (nyní žije v Domě 
kongregace sester dominikánek ve 
Střelicích). Po slavnostní mši sv. mu  
1. místostarostka Orla ČR Miluše 
Macková předala ocenění udělené 
výkonným předsednictvem – Čestné 
uznání a Stříbrnou pamětní medaili  
za znovuobnovení a rozvoj jednoty 
Orla v Kuřimi.
„Vážený otče Krpálku, dovolte mi, 
abych vám jménem Orla i celé naší 
jednoty poděkovala za to, že jste 

sdílel naše nadšení, když jsme v roce 
1994 s br. Vitulou Orla v Kuřimi zno-
vuobnovili, za to, že jste byl vstřícný, 
chápavý a trpělivý pro naše budova-
telské plány. Za to, že jste pomohl 
vychovat jednu orelskou generaci. Za 
těch 20 let jsme toho zažili mnoho. Na 
společných setkáních vzpomínáme na 
těžké začátky, na tisíce odpracovaných 
brigádnických hodin, na první spor-
tovní úspěchy našich dětí, organizová-
ní akcí, první poutě, zájezdy… Dovolte 
otče, abych vám ještě jednou podě-
kovala za to, že jsme díky vám mohli 
vytvořit  společenství lidí, ve víře, lásce  
a naději.“

Kromě poděkování  vyprošujeme 
také hodně zdraví. 

Starosta jednoty Orla v Kuřimi 
VíTěZSLaV NOVáČEK

BLAHOPřáNí

ROZLOUČILI JSME SE

n Dne 25. února 2013 se dožil po-
žehnaného věku 90 let náš duchovní 
otec Msgr. František Hrůza, zno-
vuzakladatel jednoty Orla v Měříně. 
V současné době je již na zaslouže-
ném odpočinku, je ale stále aktivním 
při výkonu služby Bohu novému faráři 
P. Hejtmánkovi. Do dalších let zdraví  
a Boží požehnání přejí členové jednoty 
Orla v Měříně.

n Osmdesátised-
mi let se dožil du-
chovní rádce župy 
Sedlákovy P. To-
máš Prnka. Stej-
ně jako dvacetdva 
uplynulých roků 
jsme i letos kon-

cem března domlouvali dubnový sjezd 
župy a květnovou pouť do křtinského 
chrámu. Věděli jsme sice, že poslední 
rok více stonal… Zemřel na Velký pátek, 
tedy do určité míry symbolicky. Barokní 
chrám jména Panny Marie byl místem, 
pro poslední rozloučení s takto význam-
ným člověkem, symbolickým. Staral se 
o něj celých čtyřicet let a zasloužil se  

n V pátek 15. března 2013 odešel ve 
věku 76 let z našich řad místostarosta 
jednoty Orla v Měříně br. Josef Toman. 
Byl nejen obětavým funkcionářem, ale 
také vždy ochotným a aktivním v Mě-
řínské farnosti.Pro naši jednotu je jeho 
odchod velkou ztrátou. V srdcích nás 
všech zůstává dík a vzpomínka.
 BOHUMIL ŠMíD, starosta jednoty Měřín
n Významného životního jubilea 70-ti 
let se letos v dubnu dožil Ing. Václav 
Lednický, dlouholetý starosta jednoty 

o jeho nejrozsáhlejší opravu v dějinách. 
Inicioval vznik zvonohry, jejíž součástí je 
i zvon Cyril a Metoděj, který nese jméno 
župy Sedlákovy. Poděkovat jsme mu se 
stovkami dalších přišli i my Orlové. Za 
nás za všechny se rozloučil starosta Orla 
ČR Stanislav Juránek. Dvanáct župních 
praporů, které doprovázely P.Tomáše 
Prnku až na křtinský hřbitov, nešlo pře-
hlédnout.
Otče Tomáši, děkujeme Vám za vše!!! 
Věříme, že nám budete stále nablízku. 

 M. MaCKOVá, 
starostka Sedlákovy župy

n  Všichni si asi přejeme zestárnout, 
dosáhnout stařecké moudrosti a být se 
svými blízkými co nejdéle. Jsme si ale 
vědomi, že každý náš den může být 
poslední. Těžko chápeme Boží úmysly  

Vizovice. Jeho obětavou práci pro církev 
několikrát ocenil olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner, z jehož rukou přijal medaili  
sv. Jana Sarkandra, medaili arcibiskupa 
ThDr. Františka Vaňáka a na loňské val-
né hromadě MSH pamětní medaili pro 
zasloužilé členy Matice svatohostýnské. 
V Orlu je velmi aktivní i na ústřední úrovni 
a kromě jiného je od znovuobnovení veli-
ce úzce spjat s prací na stanovách. Hodně 
zdraví a Božího požehnání do dalších let 
přeje za ústřední sekretariát M.Macková

a stále nás provází otázka - proč byl 
Jožka Bořecký tak brzo, ve svých 52 le-
tech povolán na věčnost . Chlap v plné 
síle, pln odhodlání, se spoustou plánů…
Nikdy neřekl, že to nejde a vždy hledal 
cestu. Byl příkladem pro mladé lidi tím 
jak žil, jednal a stavěl se k životu.
Orelskou štafetu převzal od svých ro-
dičů a více než 10 let byl starostou 
Orla v řečkovické jednotě. Díky jemu 
byl vybudován orelský areál. V tichosti 
děkujeme za to, co nás naučil, k čemu 
nás inspiroval i za stopy, které zde 
zanechal. Jsou viditelné, hmatatelné  
a čitelné natolik, aby v nich mohli 
pokračovat jiní. Je to velký závazek, 
ale jeho orelští spolupracovníci jsou  
k tomu odhodláni.

Orel jednota řečkovice

PODěKOVáNí
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Z činnosti žup a jednot

Župní plavecké závody 

Dne 6. 3. 2013 se do Zlína sjeli Orli 
z jednoty Domanín, Polešovice, Staré 
Město, Strážnice, Vnorovy a Zlín, aby 
změřili své síly v plavání. Naše výprava 
se skládala ze 13 závodníků a dopro-
vodu. V kategorii minibenjamínci závo-
dil Michal Bednařík a Tomáš Benedík. 
V benjamínkách plavala Nikola Benedí-
ková, František Blažíček, Vojtěch Slavík 
a Tomáš Petržel. Mladší žáky a žákyně 
zastupoval Marek Ledabyl, Jakub Po-
pelka, Marcela Pelková a Martina Pijáč-
ková. Za muže bojoval Ondřej Slavík. 
Ve štafetovém závodě se přidal k našim 
plavcům Jakub Slavík a Jana Ferdová. 
Staroměstská výprava si vedla velmi 
dobře a přivezla několik medailí. Ja-
kub Popelka vybojoval stříbro a bronz. 
František Blažíček získal bronzovou 
medaili. Ve štafetě byla zastoupena 
tři naše družstva, ale medaili nevybo-
jovala. Poděkování patří jednotě Zlín 
za dobrou organizaci a závodníkům za 
sportovní chování a reprezentaci ne-

jen jednoty, ale i Města Staré Město. 
Oceňuji přístup organizátorů závodu, 
že všichni minibenjamínci dostali jako 
odměnu nejen diplom dle pořadí, jak 
plavali, ale i medaili za účast a věcnou 
cenu. 

Mgr. JaNa FERDOVá

Obřany a víno

Orel jednota Brno-Obřany s obřanský-
mi vinaři uspořádali 17. března 2013 již  
23. ročník „Výstavky vín s ochutná-
váním“. V minulých staletích byly Obřa-
ny a Maloměřice vinorodou oblastí. Zde 
se pěstovalo víno bílé i červené až do 
konce 19. století, kdy byly vinice zničeny 
révokazem. Vinaři se však nevzdali a od 
poloviny 20. století se několik jedinců 
snaží obnovit obřanskou tradici založe-
ním menších vinic a výsadbou odolných 
sazenic.
Výsledky jejich práce a práce vinařů 
z okrajových podoblastí severu Brna, 
tj. Maloměřic, Obřan, Bílovic nad Svit. 
a řícmanic a také celé jižní Moravy při-
chází ochutnat každý rok více návštěv-

níků. Ty ve zcela zaplněném sále orlovny 
přivítal starosta jednoty Ing. Jan Bezdí-
ček, stejně i starostku MČ Ing. Kláru 
Liptákovou a starostku župy Sedlákovy  
ses. Ing. Miluši Mackovou. V odpoled-
ních hodinách naši akci navštívil ta- 
ké starosta Orla ČR br. Ing.Stanislav  
Juránek.
Bylo přijato 200 vzorků vín, a to 114 bí-
lých, 16 růžových a 70 červených. Vína 
hodnotilo 19 hodnotitelů. Slavnostnímu 
předávání cen a diplomů předcházelo 
vystoupení dětského orelského folklor-
ního souboru Šafránek, který sklidil 
bouřlivý potlesk. Ceny a diplomy pře-
dali starosta jednoty Ing. Jan Bezdíček 
a předseda KVR Jan Slanina.
Od 13 hodin k poslechu a dobré náladě 
hrála cimbálová muzika Ing. Studeníka. 
Spokojení hosté potom odcházeli se 
slovy chvály a díků s přáním úspěchu 
i v příštím ročníku.

 MIROSLaV BOJaNOVSKý, 
sekretář jednoty Brno-Obřany
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Přehlídka dětských 
talentů – Korálky

Třetí březnovou neděli se v žatčanské 
orlovně sešly rodiny s dětmi. župa Sed-
lákova zde pořádala soutěžní přehlíd-
ku dětských talentů „Korálky“. Kromě 
domácí se zapojily i děti z dalších pěti 
orelských jednot. 
Soutěžící si vybírali mezi recitací, zpě-
vem a hrou na hudební nástroj. Všech-
ny nás mile překvapil starosta Orla, br. 
Stanislav Juránek, který zahájil soutěž 
recitací. Navzdory počátečním os-
tychům nejmladších talentů nakonec 
téměř všichni předvedli velkou dávku 
odvahy a podali na jevišti nemalý vý-
kon. První tři v každé kategorii byli od-
měněni, ale dá se říci, že vítězi se stali 
všichni.
Pro nerušený poslech soutěžících pro-
bíhaly v prvním patře velikonoční díl-
ny pod vedením Martiny Zapomělové 
a Lidušky Kalvodové. Zde se již děti 
tolik nerozpakovaly jako v hlavním 
sále před mikrofonem a s nadšením 
se zapojily. Domů si spokojeně od-
nášely vlastní výrobky – ovečky, veli-
konoční stromeček nebo jarní kytičky 
z papíru.
Díky ochotným žatčanským ma-
minkám se nejen malí umělci mohli 
během odpoledne posilnit sladkými 
dobrotami.

Poděkování patří všem, kteří se 
ochotně zapojili a obětovali svůj volný 
čas k zorganizování soutěže. 
Za Orel jednotu žatčany 

MaRIE JUREČKOVá

Seminář na téma Hry  
se zpěvem a padákem
Ve středu 20. března 2013 se členky 
z jednot Staré Město a Zlín účastnily 
vzdělávacího semináře zaměřeného na 
děti předškolního a školního věku pod 
názvem Hudebně pohybová výchova 
(Pohádky se zpěvem i padákem) pod 
vedením zkušené dlouholeté lektorky 
Evy Hurdové, která přijela předávat své 
celoživotní poznatky a zkušenosti až 

z Mnichovic. Účastnicím předala mnoho 
cenných rad i materiálů a také podnětů. 
Sama se poprvé se cvičením s padákem 
setkala v roce 1994 a napsala o tomto 
cvičení také knihu vydanou nakladatel-
stvím Portál. Je autorkou celé řady pu-
blikací, článků, textů k písničkám či po-
hádek. Přispívala například do časopisu 
Pastelka. Spolupracuje léta s hudebním 
skladatelem Pavlem Jurkovičem. Ško-
lení bylo velkým přínosem pro všechny 
účastnice nejen podnětným, ale i moti-
vačním pro další práci s dětmi. Načerpaly 
zde mnoho nových nápadů, za což patří 
paní Evě Hurdové velké poděkování.

Bc. BaRUNKa HaLODOVá
Orel jednota Staré Město
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Sjezd Sedlákovy 
župy – vyhodnocení 
nejaktivnějších jednot

Letošní sjezd Sedlákovy župy se konal 
5.dubna a hostitelskou jednotou se 
stala ta v Brně-Husovicích. Kromě tra-
dičních „povinných“ bodů sjezdu jsme 
již tradičně vyhodnotili nejaktivnější 
jednoty za předchozí rok. Kritérium pro 
hodnocení je velmi jednoduché. Do bo-
dového hodnocení je započítávána ne 
úspěšnost, ale vlastní aktivita při účasti 
na župních akcích jak sportovních, tak 
i kulturních i duchovních. Také si ceníme 
všech těch jednot, které se stávají pořa-
dateli župních akcí. Nemají všechny jed-
noty stejné podmínky, nemají Orlovny 
ani hřiště a přesto jsou členové jednot 
ochotni vzít na sebe zodpovědnost or-
ganizátorů a pro nás pro všechny uspo-
řádat akci. Nebo lépe řečeno – důvod 
ke společnému setkání. Rád bych pro-
to poděkoval za čas, který v jednotách 
věnujete jak pravidelné práci s dětmi, 
tak i účasti na našich župních akcích. 
Věnovat svůj čas někomu jinému není 
v současné době zase tak málo.
Pořadí vyhodnocených jednot:
1. Brno-židenice, 2. Brno-Obřany,  
3. Těšany, 4. žatčany, 5. Jiříkovice,  
6. Pozořice, 7. Šlapanice
 PETR MaCEK, 

předseda TVR župy Sedlákovy

Turnaj starších žáků 
župy Sedlákovy

Byla sobota 23. 3. 2013 a venku fou-
kal silný studený vítr. To nás ale ne-
odradilo uspořádat již tradiční župní 
turnaj ve florbalu v kategorii starších 
žáků. V tělocvičně bylo krásně teplo 
a možná i proto byla letošní účast 
hojná. Turnaje se celkem účastnilo 
7 týmů – Kuřim, Křenovice, Brno-Bo-
hunice, Brno-židenice s týmy holek 
a kluků a nesměli chybět ani domácí 
a taktéž s týmy holek a kluků. Týmy 
byly rozděleny do dvou skupin. Po 
úvodním slovu se mohl turnaj rozjet 
naplno. Boj o třetí místo sehrály Těša-
ny s Bohunicemi a finále Křenovice 
s Kuřimí. Obě utkání byla jedno velké 
drama. ale popořadě. Celky Bohunic 
a Těšan sehrály velmi kvalitní utkání 
a nestačil jim klasický hrací čas. Za 
stavu 2 : 2 se muselo prodlužovat. 
Půl minuty před koncem prodloužení 
však kapitánka Těšan Sabina Mátlová 
vstřelila vítězný gól a naše holky tak 
braly bronz. Také zápas o třetí místo 
přineslo velké drama. Nestačil kla-
sický hrací čas, kdy utkání dopadlo 
3 : 3 a muselo přijít na řadu prodlou-
žení. a dopadlo dobře pro Kuřim, 
která vrátila porážku Křenovicím ze 
základní skupiny. Zápas tedy skon-
čil 4 : 3 pro Kuřim. Na závěrečném 

vyhlášení nechybělo ani ocenění pro 
nejlepšího hráče, brankáře a střelce. 
Nejlepší hráčkou podle hodnocení 
všech trenérů se stala Tereza Ondráč-
ková z týmu Těšan, nejlepší brankář 
Ondřej Havlíček z týmu židenic. Nej-
lepším střelcem turnaje byl Vincent 
Drápal z Křenovic s celkovým počtem 
12 vstřelených branek.
Turnaj musíme hodnotit velice dobře. 
Týmy byly značně vyrovnané, nechy-
bělo drama ani slušné emoce v ka-
ždém z utkání. Všem děkujeme za 
účast a doufáme, že se příští rok opět  
sejdeme.

Za Orel jednotu Těšany 
aDaM TUREK
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Jarní dětský karneval  
na orlovně ve Vizovicích  
6. dubna 2013

I když mělo počasí v sobotu 6. dubna 
na tu dobu ještě nezvyklý zimní ráz, 
Orlovna ve Vizovicích rozkvetla pestro-
barevnými květinami. Na tento den si 
totiž naše orelská jednota naplánovala 

tradiční dětský karneval. Kvůli krátkému 
masopustnímu období jsme se ho roz-
hodli posunout až do období po veliko-
nočních svátcích a pojmout ho v duchu 
jara. Netušili jsme však, že budeme jaro 
teprve přivolávat. 
a právě myšlenka „přivolávání jara“ se 
nakonec stala motivem celého karne-
valu. Po představení masek formou hry 

Zlatá brána pro ně bylo připraveno kro-
mě tance několik her a soutěží, např. Kr-
mení sluníčka (házení pet vršků do pusy 
sluníčka), Květinové domečky (obdoba 
tradiční hry židličky), Zajíčci (skok s ba-
lónkem na určitou vzdálenost) apod. 
Velký úspěch sklidil společný tanec 
v kruhu Labada. Vyvrcholením celého 
odpoledne byla dětská tombola, v níž 
vyhrálo každé dítě papírového motýlka 
a malou sladkost a ti, kteří měli štěstí, 
pak ještě další ceny. Karneval se i letos 
vydařil. Odměnou pro všechny pořada-
tele byla rozzářená dětská očka a spo-
kojenost rodičů. 

aLžBěTa DOLEžaLOVá, Orel Vizovice

Jarní putování – 
Vizovice – 13. dubna

V sobotu 13. dubna odstartoval ve 
Vizovicích již druhý ročník Jarního 
putování. Tento cyklus několika turis-
tických vycházek (Vizovice, Pitín, Zlín, 
Valašské Klobouky) pro své členy i širo-
kou veřejnost naplánovala župa vele- 
hradská.
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Naše orelská jednota připravila pro 
všechny milovníky přírody čtyři trasy. Tři 
z nich směřovaly přes Jasennou a Sirá-
kov na rozhlednu Vartovna a poté přes 
Ublo zpět do Vizovic. Čtvrtá vedla po 
vozíčkářské trase ve Vizovicích a byla 
věnována rodičům s dětmi.
Prezentace všech účastníků probíhala 
v orlovně od 8 do 9 hodin. Zpočátku 
to vypadalo, že se na trasy budou mu-
set vydat sami pořadatelé, ale okolo půl 
deváté se orlovna postupně naplnila 58 
odvážlivci, kteří se vypravili za krásami 
jarní přírody.
Většina z nich vyrazila na „dětskou tra-
su“. Po stopách dvou bratří se vydalo 20 
dětí doprovázených svými rodiči a praro-
diči. Cestou na malé i velké čekalo 5 sta-
novišť, na kterých plnili úkoly spojené 
s životem svatých Cyrila a Metoděje. Za 
jejich splnění dostávali razítka do své 
putovní brožurky a v cíli byli poté od-
měněni papírovou figurkou Cyrila nebo 
Metoděje, diplomem, dřevěnou medailí 
a sladkostmi. 
Ti, kteří se vydali na delší trasy, museli 
překonat nástrahy jarní přírody v podo-
bě zbytků sněhu (místy po kolena) a blá-
ta. Odměnou pro všechny ze všech tras 

však bylo malé pohoštění na orlovně 
a příjemná přátelská atmosféra, kterou 
zde všichni účastníci vytvořili. 

aLžBěTa DOLEžaLOVá, Orel Vizovice

Cyklistické závody
V neděli 5.května se před orlovnou 
opět konaly Cyklistické závody pro děti. 
Děti měly možnost vybrat si ze tří růz-
ně náročných tratí, soutěžit mohly na 
kolech, tříkolkách, odrážedlech a třeba 
i na bruslích. O bezproblémový průběh 
závodů se postarali členové tří organiza-

cí: Sokol, Orel a MC Človíček, kteří měli 
na starosti neuvěřitelných šedesát osm 
startujících. Přítomná byla rovněž obecní 
policie, u které si děti vyzkoušely znalost 
dopravních značek. Na nejobtížnější tra-
se se měřil i čas (zkrátka závod jak má 
být:-) a soutěžilo se v několika kategori-
ích (kola, koloběžky, odrážedla a in-line).

Orel jednota Pozořice

Den matek
V neděli 12.května jsme společně s další-
mi organizacemi – Sokol Pozořice a MC 
Človíček, zorganizovali vystoupení pro 
maminky. a jak jinak udělat maminkám 
radost, než ukázat jim jejich šikovné děti 
„v akci“. Jako první vystoupilo několik 
děvčat s krásnými básničkami. Po nich 
následovalo vystoupení Mateřského 
centra Človíček – děti nám společně se 
svými maminkami ukázaly, jak se baví 
a zároveň učí spoustu zajímavých věcí 
prostřednictvím písniček a říkadel. Dále 
se předvedl národopisný soubor Orlík, 
nejdříve mladší oddělení. Název pásma 
„U potůčku“ napovídá, co nám děti 
předvedly. Zahrály si na žáby a čápy, za-
zpívaly o rakovi a dokonce i zatancovaly. 
Starší děti souboru Orlík zase předváděly 
různé věci týkající se mlýna - jak klape 
mlýn..., jak teče voda...., jací jsou mlyná-
ři chlapi... Další v pořadí byly děti, které 
navštěvují atletický oddíl pozořického So-
kola a předvedly nejen atletickou rozcvič-
ku. Poté následoval orelský aerobik, a to 
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postupně od nejmladších děvčat až po ty 
nejstarší. Ve třech různých vystoupeních 
jsme mohli pozorovat, jak se s věkem 
děvčata v aerobiku zlepšují a jednotlivé 
prvky provádějí precizněji a samozřejmě 
i jako celek působí sehraněji. Doufáme, 
že jsme nejen všem maminám a ba-
bičkám udělali velkou radost!

Orel jednota Pozořice

Orel Dobříš - Ohlédnutí 
za úspěšnou závodní 
sezónou aerobiku

Orel Dobříš má za sebou zatím nejú-
spěšnější závodní sezónu v osmileté 
historii oddílu aerobiku. Osm závod-
ních družstev a dvě jednotlivkyně bo-

jovali po celý rok na různých místech 
republiky o nejcennější kovy v něko-
lika věkových a soutěžních kategorií. 
Téměř 90 závodících dětí a dospělých, 
kteří trénují 2–3x týdně v dobříšské 
orlovně, přivezlo celkem 34 medailí –  
17 zlatých, 10 stříbrných a 7 bronzo-
vých. Velký dík patří všem trenérkám 
závodního oddílu Kláře Jandové, Deni-
se Havlíčkové, Denise Chadimové, Mar-
kétě Vodenkové a Míše Jungmannové.
 Nyní se uzavíráme v orlovně a poctivě 
připravujeme nové choreografie pro se-
zónu 2013, tak nám držte palce, aby i ta 
letošní sezóna byla neméně úspěšná.
Pro veřejnost jsme také připravili exhibi-
ci aerobik studia. Ve sportovní hale se 
sešly všechny děti od nejmenších až po 

ty nejstarší a předvedly, co vše se nau-
čily během lekcí ve studiu pod vedením 
svého trenéra. Velký úspěch mělo vy-
stoupení tatínků, kteří byli velmi odváž-
ní a nacvičili si sestavu na skladbu Hello 
Kitty. Celý program trval necelé dvě ho-
diny a měl velmi velký ohlas v publiku. 
KLáRa JaNDOVá, Orel jednota Dobříš

Svátek matek v Kuřimi
Orel je spjat s tímto svátkem v Kuřimi 
již pět let. V orelském areálu pod širým 
nebem připravujeme druhou květno-
vou neděli celodenní akci pro mamin-
ky všech věkových skupin pod názvem 
„Děkujeme maminkám“. Každý rok se 
snažíme program nějak ozvláštnit. asi 
před třemi lety v programu vystupovali 
samí muži, letos jsme tradiční soutěže, 
věnované dětem, připravily i pro ma-
minky. Zjistili jsme, že i dospělí si rádi 
hrají. Během dne se v programu vystří-
dala hudební skupina Tom  Sawyer band, 
která spontánně roztančila naše děti, 
s mužským pěveckým sborem s cimbá-
lovou muzikou z Moravských Knínic si 
řada z nás zanotovala a velký úspěch 
měla i bublinová show, stejně jako ská-
kací hrad i malování na obličej. Během 
odpoledne se mohly některé maminky 
nechat zkrášlit odbornou vizážistkou. 
Úspěch měli i naši florbalisté, kteří se 
výjimečně předvedli v jiných rolích – vý-
čepních a kuchařů. Nutno zdůraznit, že 
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byli stejně dobří. Na závěr si děti vybraly 
sladké odměny a všem maminkám jsme 
s přáním věnovali také čokoládu. Hod-
notit by asi měli ti, pro které jsme pro-
gram připravili, ale vzhledem k tomu, že 
i při velmi nejistém počasí byl areál plný 
lidí, troufám si svému realizačnímu týmu 
poděkovat slovy: „Děkuji za úspěšnou 
akci, která opět zviditelnila Orla v tom 
dobrém“. 
  VíTěZSLaV NOVáČEK.

starosta jednoty Kuřim

Mariánská štafeta 
Sedlákovy župy
Mariánská štafeta není závodem běžců, 
jako by se na první pohled mohlo zdát. 
Již 23 let se setkávají poutníci ze všech 

jednot naší župy v jednotě, která je po-
řadatelskou a tuto slavnost si každoroč-
ně předávají jako pomyslný štafetový 

kolík. Naše Mariánská štafeta se tak sta-
la symbolem vyjádření Mariánské úcty 
a svým posláním nabyla i společenského 
významu. Před mší sv. zástupce jednoty 
uváže k plaketě s medailonem Panny 
Marie Křtinské stužku s přímluvou. Po té 
se průvodem i s prapory přesuneme na 
Orlovnu, kde pořádající jednota připraví 
kulturní program, sportovní vyžití pro 
děti, případně výstavu jako představení 
svojí činnosti. Každý podle svých mož-
ností. V letošním roce nás k sobě po-
zvala jednota Pozořice. Zodpovědnost, 
obětavost a srdečnost místních přispěla 
k tomu, že jsme domů odjížděli duchov-
ně posilněni a s pocitem sounáležitosti 
k orelské rodině. Děkujeme.

M. MaCKOVá, 
starostka župy



Orelská pouť 
na

Svatém Hostýně 
se koná 
ve dnech   24. a 25. srpna

Všichni jste srdečně zváni
 na pouť k Matce Boží!

Sobota 24. srpna 2013
18.00    mše svatá v bazilice
19.30    Běh k Božímu hrobu  

(běžecká soutěž pro všechny  
věkové kategorie)

20.30  světelná křížová cesta
21.30   požehnání v bazilice
21.50   zpívání na schodech
 
Neděle 25. srpna 2013
9.30   řazení orelských praporů  

do slavnostního průvodu
10.00  hlavní mše svatá  

(hlavní celebrant  
mons. kardinál Dominik Duka)

11.15 orelské shromáždění
13.30 orelská křížová cesta Formulář k ubytování během pouti na Svatém Hostýně 

 najdete na www.orel.cz 
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orel – objednávka předplatného

Objednávám si závazně předplatné čtvrtletníku Orel od čísla: ______________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:

PSČ, místo:                                                                                                       Telefon:

e-mail:

 

Předplatné uhradím:             n složenkou      n bankovním převodem na účet č. 63031621/0100                    n osobně na ústředí     

Firma, společnost, sdružení:    

 IČO:                                     DIČ:

         Podpis:

✁

n Člen OrlA     n Nečlen OrlA

Římskokatolická farnost, Nezvalova 13, 638 00 Brno, 
mobil 724 772 349, e-mail: dcbl@seznam.cz

Stolní kalendář 
na rok 2014
s 53 osobnostmi  
katolické církve,  
které pro své  
přesvědčení trpěly  
za totalitních  
režimů nabízíme  
za dobrovolný  
příspěvěk na stavbu 
kostela v Brně-Lesné. 
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•  výsledky Orelské  
florbalové ligy 

•  rozhovor s Karlem Ligockim

•  reportáž z cykloputi  
v Rakousku a Slovinsku

•  Orlové na Velehradě

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2013


