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Orel společně s KDU-ČSL u hrobu svého zakladatele   6–7
Představitelé obou organizací se sešli na velehradském hřbitově, aby položili kytice na 
hrob Mons. Jana Šrámka. „Jeho život byl plný zvratů, příkoří a útrap, ale i obětavosti, 
lásky k lidem, diplomacie i vítězství. Je vzorem pro dnešek i zítřek,“ řekla 1. místosta-
rostka M. Macková při vzpomínkovém aktu. 

Vyhodnocení literární soutěže  12–13
O tom, kolik příspěvků se kulturní radě sešlo a kdo byl nakonec hlavním porotcem 
Moderních pohádek se dozvíte v článku Anežky Sochové.

Vážení čtenáři,
V Orlu jsem 1. místostarostkou Orla ČR, 
starostkou župy Sedlákovy, ale zastá-
vám i jiné funkce v rámci společenské-
ho a kulturního života ve svém rodném 
městě, kraji… V letošním roce jsem ale 
získala funkci, které si vážím nejvíc. Chtě-
la jsem ji, moc jsem si ji přála! Je ryze 
soukromá a vlastně jsem se o ni nějak 
zvlášť ani nezasloužila. Zkrátka, stala se 
ze mne „babička“. Mladým rodičům jsem 
také slíbila, že ji budu vykonávat s láskou 
a zodpovědně.
Kdesi jsem četla, že dnešní generace ba-
biček a dědečků již žije spíše v panelácích 
než v chaloupce na venkově. Svá vnoučata 
už neprovádí po hospodářství a neučí je, 
jak pečovat o domácí zvířata či rostliny, 
ale provádí je mnohdy po hypermarke-
tech a učí je sledovat slevy. Ano, bydlím 
v takovém paneláku, přesto chci být tou, 
která ukáže svému vnoučkovi, že mrkev 
roste do země, že králík rodí živá mláďata 
a o všechno je potřeba se starat. Že vše-
mu, na čem mi záleží je třeba věnovat péči 
a čas. Já vím, bude to těžké. Hodně těž-
ké! Ve společnosti, kde „mít“ vítězí nad 
„být“. Kde máme větší a krásnější domy, 
ale neúplné rodiny. Víc vymožeností, ale 
míň času. Naučili jsme se pospíchat, ale ne 
čekat. Utrácíme příliš bezstarostně, smě-
jeme se málo, jezdíme rychle, zlobíme se 
brzy a udobřujeme pozdě. Učíme se, jak 
vydělat na živobytí, ale ne, jak žít. Znáso-
bujeme majetky, ale redukujeme hodnoty. 
Ve společnosti, kde se více cení titul, než 
zdravý rozum, kde je více odborníků, ale 
také více problémů, širší dálnice, ale užší 
obzory, plánuje se víc, ale dokončuje míň. 
Ve společnosti, kde se samozřejmostí stá-
vá to, že čím vyšší platy, tím nižší morálka, 
že lenoch se má lépe než pracovitý, že pa-
chatel má více práv 
než poškozený. Kde 
slušnost se považuje 
za slabost.
Nechci nic výjimeč-
ného. Předpoklá-
dám, že stejně jako 
vy, i já chci pro svoji 
rodinu jen to dob-
ré, lásku, podmín-
ky pro život na dobré adrese… a tak se 
ptám „Dá už někdo konečně tuhle zemi 
do pořádku?“

MilUše MACKOVá
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  Svatý génius
Každý z nás asi zná modlitbu Zdrávas Krá-
lovno a snad se ji i každý den modlí. Jejího 
autora, mnicha Heřmana z Althausenu, ale 
asi moc neznáme. letos je to právě tisíc let, 
co se tento mimořádně zajímavý genius na-
rodil. Vynikl jako matematik a astronom, na-
psal Dějiny světa, psal básně a skládal hudbu. 
Spolupracoval na překladech matematických 
a astronomických spisů z arabštiny. Obdivoval 
ho papež lev iX. i císař Jindřich iii. Jeho pís-
ně se zpívají do dneška a každý z nás denně 
užívá jeho vynález. On totiž zavedl rozdělení 
hodiny na 60 minut.
Oč víc dostal hraběcí syn na duchu, oto méně 
na těle. Od mala byl ochrnutý, připoutaný na 
židli na nosítkách, jen stěží se najedl a mluvil 
jen šeptem. Už v sedmi letech ho rodiče dali 
do internátní školy v benediktinském klášte-
ře Reichenau na ostrově Bodamského jezera. 
Stal se mnichem a v klášteře zůstal celý život.
Já na něm však nejvíc obdivuji, jak se vyrovnal 
se svým postižením, jak dovedl nesení svého 
těžkého kříže spojit s křížem Ježíšovým. Ne-
naříkal, nezoufal, ba dovedl žertovat a bavit 
druhé. Jak hluboké muselo být jeho přátelství 
s Ježíšem, když od něj dovedl získávat tolik 
síly?
Zkuste si ho představit, když budete jeho slo-
vy volat k Matce milosrdenství a prosit ji, aby 
byla naší přímluvkyní 
(advokátkou), když 
potřebujeme pomoc 
jako vyhnaní synové 
evy, kteří lkají a plá-
čí v tomto slzavém 
údolí, ale právě díky 
ní mají obrovskou na-
ději.

 +JAN GRAUBNeR, arcibiskup
duchovní rádce Orla

(Česky je o něm kniha: Dokonalá svoboda od 
Marie Calasanz Ziescheové)
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Ze žup a jednot  31–35
Otiskujeme spoustu vašich příspěvků o dění v župách a jednotách. Dočtete se o netradičních 
závodech „vše, co kola má,“ přehazované, ale také o posezení u táboráku nebo o šikov-
ných sourozencích Cibulkových. Nová jednota v Brně-Lesné zahájila svoji činnost organizací  
dětského dne a také se dozvíte, jak pravidelně končí Noc kostelů v podání Orlů v Telči.

Skončil šestý ročník Orelské florbalové ligy  20–26
Sport, který je v Orlu pro všechny a dává smysl… Sezónu 2012–2013 odehrálo celkem 113 
družstev – z toho 11 ženských a 11 týmů bylo neorelských. Celkem se do hry zapojilo více 
než 1500 hráčů, bylo odehráno přes sto turnajů, což činí přes 35 850 minut florbalové hry.

Ústřední Cyklopouť letos vedla do slovinských Korutan  16–17
Letos v květnu zamířili cyklopoutníci do  nádherné krajiny rakouských a slovinských ko-
rutanských Alp. Výprava 35 cyklistů byla ubytována v Katolickém vzdělávacím domě  
v rakouské obci Tainach, který provozuje  sdružení slovinských katolických kněží Sodalitas…
více v článku místostarosty Stanislava Vejvara.
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Tradiční Orelská pouť

„Milý otče arcibiskupe, spolubratři 
v kněžské a jáhenské službě, jak říká-
val otec arcibiskup Otčenášek milí Or-
lové a Orlice, ale především chci také 
pozdravit vás, představitele Orla spo-
lu s představiteli KDU-ČSL, protože ta 
skutečnost, že jste zde společně, nám 
připomíná založení tělocvičné jednoty 
Orel a celou její historii a také se 
odvážím říci, že i zde v této společnosti 
je nezastupitelné místo pro Vás…“ řekl 
úvodem kardinál Duka. Závěr svého ká-
zání zaměřil přímo na orelskou organi-
zaci. „Co je vlastně Orel ? Je to cesta 
tvrdé disciplíny, sebekázně, tréninku 
a služby člověku. Orel byl tou organi-
zací, která vede mladého člověka po 
celý život v tom, že dokáže být pevný, 
ukázněný, rozumný a především stateč-

ný. Statečný je ten, kdo ví, že musí hájit 
čest, že musí hájit toho druhého. Neje-
nom sportovně, ale i jinak. Proto z va-
šich řad se zrodily legie, proto z vašich 
řad Orlů se zrodili i hrdinové druhého 
a třetího odboje. Myslím, že to je sku-
tečnost, kterou by měl současný svět sly-
šet. A myslím, že by to bylo zajímavější, 
kdybychom o takových lidech četli v no-
vinách. Náš život potřebuje ono veliké 
a hluboké vědomí služby a její realizace. 
A pak bude opravdu v naší zemi dobře. 
Je právem, že nemůžeme být spokojeni 
a nemůžeme mít dobrou náladu. Ale 
určitě si ji nenapravíme ani alkoholem, 
ani drogami, ani cirkusovým představe-
ním, ale jedině tím, na čem vyrostla celá 
naše kultura a civilizace. Jsme zde v cyri-
lometodějském roce, v onom roce, který 

nám připomíná, že tato kultura vznikla 
díky evangeliu, díky modlitbě a práci. 
Bez práce nejen že nejsou koláče, ale 
bez práce neexistuje šťastný život. To je 
zapotřebí si uvědomit. Nevymýšlejme si 
stále a nehoňme ve vzduchu nejrůznější, 
tak zvané, problémy a korupce, protože 
korupce neexistuje. Korupce neexistuje! 
Existuje zlodějina, existuje lenost, špatná 
práce, existuje lhaní a podvádění, po-
mlouvání a nactiutrhání. Bojuje se proti 
těmto hrůzným věcem? Bojuje se proti 
jakési floskuli, kterou můžeme vždycky 
nafouknout. Bojujme proti skutečným 
problémům, proti skutečným nešva-
rům! A tak můžeme potom říci, že sku-
tečně usilujeme o dobro, dobrou náladu 
v naší zemi. Ať Panna Maria se za nás 
přimlouvá, aby vítězství pravdy a lásky 
bylo skutečností, protože se mi zdá, že 
jsme před těmi téměř 25 lety tak nějak 
nevykročili správným směrem. My jsme 
si velice brzy řekli, že na ten kopec ne-
polezeme, my půjdeme pěkně tou rovi-
nou, kde jsou ty zábavné parky. Amen.“

Ve dnech 24. a 25. srpna se stal Svatý Hostýn dějištěm tradiční Orelské 
pouti. Jsme rádi, že naše pozvání přijal a hlavním celebrantem se stal 
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v roce, kdy oslavil své 
sedmdesáté narozeniny. Přivítali jsme také duchovního rádce Orla, 
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který si letos připomíná 
dvě významná výročí – 40 let kněžství a 65. narozeniny. 

V předvečer hlavní  
pouti  má světelná křížová cesta mnohem hlubší rozměr…

Po celé dva dny byly v Jurkovičově  
domě instalovány výtvarné práce 
z orelské soutěže na téma Jaro.

Během k Božímu hrobu orelské 
setkání na Hostýně začíná. 

Po závěrečném sobotním požehnání v bazilice  
si poutníci zazpívali na schodech se Scholou z Bořetic.

s

s
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Po závěrečném sobotním požehnání v bazilice  
si poutníci zazpívali na schodech se Scholou z Bořetic.

Jednoty, které v tomto roce slaví 100 leté výročí od svého vzniku dostaly pamětní stuhy:  
Moravské Budějovice, Rozsochy, Dolní Čermná, Oldříš, Šlapanice, Boleradice a Šonov.

      Na závěr bohoslužby připevnili jubilanti štítky se svým jménem na žerď orelského exilového 
praporu. Ta již nese štítky 246 významných osobností – např. papeže Jana Pavla II.,  
kardinála Josefa Berana, kardinála Františka Tomáška či arcibiskupa Karla Otčenáška. 

Foto MARKéTA MACKOVá a VLASTIMIL VAhALA
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Letošní program  Dnů lidí 
dobré vůle i Národní pouť 
byly věnovány oslavám 
1150. výročí příchodu 
věrozvěstů svatých Cyrila  
a Metoděje na Velkou 
Moravu. Dny lidí dobré 
vůle se konají na Velehradě 
od roku 2000, letos proběhl 
již 14. ročník. Ani letos zde 
nechyběli Orlové.

Čtvrtek 4. 7. 2013
Orelská organizace tradičně před svát-
kem věrozvěstů Cyrila a Metoděje po-
řádá na Velehradě finálové kolo turnaje 
ve stolním tenise „Propinkejte se až na 
Velehrad“ a „Soutěž ve fotbalových do-
vednostech.“   Finálovému kolu ve stol-
ním tenise v letošním roce předcházela 
kvalifikace 38 týmů. Ty byly rozděleny do 
skupin podle geografické příslušnosti. 
Nejlepších 6 týmů postoupilo do finále 
na Velehradě, které se letos odehrálo 
v místní škole.
Konečné pořadí nejlepších: 

1.  Čejč - hovorany
2.  Orel Silůvky
3.  Orel Zlín
4.  Letohrad Orlice
5.  MSA Kravaře
6.  Orel Studenec

Zatím co stolní tenis je pro dospělé, 
soutěž ve fotbalových dovednostech je 
výhradně pro děti. A že jich bylo. Do 
posledního  postupového kola, které 
proběhlo přímo na Velehradě dopoled-
ne se  přihlásilo 80 nadějných fotbalistů. 
Dvacet z nich postoupilo do odpolední-

Byli jsme na Velehradě

ho velkého finále. Sem také postoupili 
soutěžící z předkol, která organizovaly 
orelské jednoty v Troubelicích, Uherském 
Brodě, Semilech, Vnorovech, Drnovicích 
u Valašských Klobouk a v Dolním Němčí. 
Sedmi fotbalovými disciplínami proběh-
lo  75 účastníků – 20 dívek, 30 mladších 
žáků a  25 starších žáků. Každoročně se 
soutěž koná pod záštitou „fotbalového 
mistra“ Antonína Panenky a nejinak 
tomu bylo i letos. Všem  našim malým 
fotbalistům posílá pozdrav. 
Podrobné výsledky najdete na
  www.orel.cz
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Pátek 5. 7. 2013
Před slavnostní mší sv. se Orlové a zástup-
ci KDU-ČSL setkali na velehradském hřbi-
tově, aby společně položili kytice na hrob 
Mons. Jana Šrámka, zakladatele obou 
organizací. „Jeho život byl plný zvratů, 
příkoří a útrap, ale i obětavosti, lásky k li-
dem, diplomacie i vítězství. Je vzorem pro 
dnešek i zítřek,“ řekla 1. místostarostka 
M. Macková při vzpomínkovém aktu. 

celebrantem byl papežský legát kardi-
nál Josip Bozanic, arcibiskup záhřeb-
ský. 

Ústředí Orla děkuje všem dobrovolní-
kům za pomoc při organizaci těchto 
sportovních aktivit, zvláště br. Jirkovi 
Třináctému z jednoty Vnorovy za or-
ganizaci Soutěže ve fotbalových do-
vednostech, br. Kamilu Basovníkovi  
z jednoty Uherské hradiště za organi-

zaci finálového kola ve stolním tenise  
a Víťovi Nováčkovi za technické zabez-
pečení obou akcí. 

Manželům Basovníkovým srdečně gra-
tulujeme k narození syna Adámka, kte-
rý měl svůj slavný den jen o něco málo 
dřív, než tyto Dny dobré vůle. Přejeme 
celé rodině hodně zdraví a spokojenosti.
MARIE JUREČKOVá A MíLA MACKOVá,

foto MARKéTA MACKOVá

Slavnostním průvodem se vydalo 14 
praporů směrem k bazilice. Za vřelého 
potlesku shromážděných věřících  došli 
praporečníci do vyhrazeného sektoru 
pod podiem, kde byla slavena slav-
nostní poutní mše svatá. Na tuto mši 
připutovalo 60 tisíc poutníků. hlavním 
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Pouť začala orelskou modlitbou a chorá-
lem Ó, Zdroji pravdy u brány kostela sv. 
Jakuba v centru Příbrami. Předseda du-
chovní rady P. Pavel Kopecký a místosta-
rosta Orla br. Stanislav Vejvar pozdravili 
věrné poutníky, kteří se shromáždili 
k tradičnímu procesí. Pouť jsme oběto-
vali na poděkování emeritnímu Svatému 

Tři sta poutníků na Svaté hoře zbožně 
slyšelo slavnou asistovanou mši sv. podle 
misálu z r. 1962, kterou sloužil spřátele-
ný kněz, administrátor farnosti Štětí nad 
Labem P. Anselm Kříž, O. Praem. Dia-
konem a kazatelem byl župní duchovní 
rádce Svatováclavské župy P. Mgr. An-
tonín Damián Nohejl, III. O. P. Varhanní 
doprovod během mše sv. zajistil Ing. Vít 
Šobáň, regenschori z Chomutova. 
Nádhera zlatých ornátů a důstojný zpěv 
posvátných liturgických textů podtr-
hovaly význam zpřítomnělé Kristovy 
kalvárské Oběti. Zrak všech směřoval  
k oltáři – trůnu, v němž vládne Kristus 
Král. Podobně jako středověcí rytíři, také 
orlové drželi stráž přímo v presbytáři 
venkovní korunovační kaple, kde byla 
mše sv. sloužena. 
Po mši sv. poutníci uctili sošku Svato-
horské Madony. P. Kříž odpoledne konal 
pobožnost křížové cesty v ambitech, po 
které v bazilice udělil orelským poutní-
kům svátostné požehnání. Duchovní 
písně a chorál Ó, Zdroji pravdy zahrál 
na varhany br. Jan Staněk ze Svatovác-
lavské župy. 
Na pouti se každoročně setkáváme 
s věrnými bratry a sestrami z ostatních 

žup. Všem touto cestou děkujeme za 
jejich účast. Zvláště ti moravští musejí 
podstoupit dlouhou a náročnou cestu. 
Tato oběť není samozřejmostí a my, or-
ganizátoři, si jejich poutnické věrnosti 
vysoce vážíme. 
Sestry a bratři, těšíme se na viděnou 
s Vámi na 7. ročníku orelské pouti na 
Svatou horu v sobotu 17. května 2014.
Matko Boží Svatohorská, Královno 
Čech, Tobě patří hold orelstva! Budiž 
Matkou lidu svému!
 Zdař Bůh!
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, 

místostarosta Orla, 
foto VíTěZSLAV NOVáČEK 

Pošesté jsme pozvedli perutě 
k Mariánskému hradu 
Orelské prapory letošního 18. května opět zavlály na Svaté  
Hoře. Orel župa Svatováclavská a Duchovní rada Orla uskuteč- 
nily letošní pouť ve spolupráci jako ústřední duchovní akci.

Otci Benediktu XVI. za jeho obnovu kla-
sické latinské mše sv. V čele procesí za 
křížem kráčeli praporečníci z Českých 
Budějovic, Vnorov, Kobylí na Moravě, 
Šardic, Starého Města a Kuřimi. V pro-
cesí kráčeli také členové mysliveckého 
Řádu sv. huberta. Podle zvyku jsme se 
cestou modlili sv. růženec a zpívali du-
chovní písně. 
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Kořeny oddílu sahají až do padesátých 
let minulého století, kdy s šermem 
v hradci Králové začal František Kříž, kte-
rý před válkou vyučoval jako mistr šer-
mu v důstojnické akademii v hranicích. 
„Později oddíl působil pod vysokoškol-
skou jednotou. Skvělé časy zažíval pod 
vedením Josefa Duška, kdy hradečtí šer-
míři obsazovali přední příčky v republiko-
vých soutěžích. Dokonce se tu podařilo 
odchovat i mistra republiky,“ říká Radek 
Duchoň, současný hlavní trenér oddílu.
V současné době je činnost oddílu za-
měřena na výchovu mladých šermířů. 
Ti dosahují úspěšných výsledků v celo-
státních turnajích a někteří z nich zís-
kali II. nebo III. výkonnostní třídu. Velmi 
úspěšní jsou na šermířských turnajích ale 
i veteráni oddílu. Pokud někoho šerm 
láká, není nic jednoduššího, než se na 
některý z tréninků v hradecké orlovně 
přijít podívat a třeba si i šerm vyzkoušet. 
Tréninky probíhají třikrát týdně.
Trenérský úspěch:
V oddílu působí hned několik trenérů. 
Nejstarší z nich je Miloslava Dušková, 
narozená už v roce 1930. I přes svůj 
věk je ve skvělé kondici. Letos získala 

od Královéhradecké krajské organizace 
Českého svazu tělesné výchovy ocenění 
za své trenérské úspěchy a celoživotní 
přínos hradeckému sportovnímu šermu.
„S šermem jsem začala v 31 letech z po-
šetilosti, přivedla mě k tomu kamarádka. 
Vzhledem k věku jsem již moc nezávo-
dila. Od roku 1966 jsem se snažila zís-
kávat trenérské zkušenosti. Postupem 
času jsem se dopracovala až na druhou 
trenérskou třídu,“ popisuje svou spor-
tovní kariéru Miloslava Dušková. Dále se 
smíchem dodává: „V oddíle jsem už 52 
let. Předtím jsem se věnovala obecnému 
cvičení. O šermu jsem začala uvažovat 
hlavně kvůli Cyránovi z Bergeracu.“

Sestra Dušková se věnuje především no-
váčkům, kterým vysvětluje základní pra-
vidla a techniky. „Šerm je sport pro děti, 
které jsou tak nějak chytré. Žádný trou-
ba nebo nevychovanec v šermu nikdy 
dlouho nevydržel. Je to prostě příležitost 
pro lidi, kteří chtějí dělat sport vyžadují-
cí nejen fyzickou, ale i psychickou zdat-
nost,“ říká Miloslava Dušková na závěr.
Oddíl šermu uspořádal v sobotu 22. 6. 
2013 2. Mistrovství ČR veteránů v šer-
mu fleretem, kordem a šavlí. Ve třech 
zbraních a pěti věkových kategoriích 
šermovalo celkem 121 šermířů. Zájem 
veteránů o podobné turnaje stále roste.  
Na MČRV letos už i dámy mohly šermo-
vat ve vlastní kategorii v kordu i fleretu 
(AK I) a byly tedy vyhlášeny i historicky 
první veteránské Mistryně republiky!
Mistrovství se konalo za aktivní organi-
zátorské pomoci mnoha členů oddílu, 
za podpory mnoha sponzorů a bylo 
dobrou propagací Orla mezi šermíři 
z celé republiky.
Více informací můžete nalézt na strán-
kách www.sermhk.cz.
 DAVID KOŘíNEK, hradec Králové

Sportovní šerm  
v Hradci Králové
Hradec Králové má již opravdu dlouho nálepku jednoho 
z kulturních center naší republiky. Je však nutné podotknout, 
že ani sportovně nijak neztrácí a má hned několik výjimečností. 
Jednou z nich je i hradecký oddíl sportovního šermu v jednotě 
Orel Hradec Králové.
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V sobotu 1. června 2013 se na Lázeňském náměstí na pódiu Spo-
lečenského domu uskutečnil již 23. ročník přehlídky duchovních 
písní CANTATE s letošním mottem „Dědictví Otců zachovej nám 
Pane“. Organizace se ujal Orel o.s. ve spolupráci s župou Velehrad-
skou a jsme rádi, že mezi nás i letos zavítali zahraniční účastníci. 

Stejně jako většina akcí Orla začíná du-
chovním zamyšlením, či mší svatou, tak 
i Cantate začínalo dopoledním požeh-
náním v kostele Sv. Rodiny v Luhačo-
vicích, kterého se ujal duchovní rádce 
Orla župy Velehradské P. František Král. 
Krátce po poledni již tóny dechové hud-
by Nivničanky přilákaly k podiu luhačo-
vické obyvatele i lázeňské hosty. Zatím, 
co zněly líbivé písně, pořadatelé řešili 
těžký úkol. Bylo nutné rozhodnout, zda 
v nejistému počasí přehlídku uspořádat 
venku, nebo přesunout ozvučení do 
sálu Společenského domu. Rozhodnutí 
to bylo těžké, ale víra v dobré počasí 
nakonec zvítězila. Zodpovědnost za 13 
souborů a 255 účinkujících byla velká.
Moderátor Mgr. Petr Pěcha, předse-

da kulturní rady Orla pozval na podium  
1. místostarostku Orla Ing. Miluši Macko-
vou a starostu župy Velehradské Josefa 
Častulíka, kteří přivítali všechny přítom-
né, jak diváky, tak účinkující a popřáli zdar 
této akci. Dalším vzácným hostem byl  
P. Mgr. Petr Dujka – člen duchovní rady 
Orla, který ve svém, jako vždy, duchaplném 

projevu objasnil význam této orelské akce.
Konečně nastal čas, kdy se na pódiu 
začaly střídat soubory jeden za druhým. 
Moderátor je vítal krátkým představením 
i komentáři jak vtipnými, tak hlubokými 
myšlenkami a výzvou k zamyšlení. Všech-
ny následující písně byly jako modlitby 
věnovány třem lidem. V první řadě sestře 

V Luhačovicích opět zněly duchovní písně
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Věře haluzové – zakladatelce Cantate, 
která momentálně leží v nemocnici a je 
v duchu s námi. Dále pak P. Jargusovi, 
nedávno zemřelému bývalému dlouho-
letému duchovnímu správci v Kunovicích 
a zemřelému P. Mikuláši Buzickému.
Během probíhajícího programu nás 
navštívil arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner, pod jehož záštitou se akce konala. 
Pozdravil účinkující a přítomné diváky 
a popřál všem hodně zdaru.
Všechny soubory se velmi líbily a zaslu-
hují pochvalu. Letos poprvé hodnotila 
vystoupení i odborná porota pod ve-
dením P. Petra Dujky, pro kterou bylo 
velmi těžké rozhodnout o nejlepších. 
Kromě chrámových sborů z Polska 
a Frýdku Místku a smíšeného pěvecké-
ho sboru Florián z Domanína, které vy-
stupují pod profesionálním vedením na 
vysoké úrovni, se velmi zlepšila úroveň 
ostatních účinkujících. Porota vybrala 
3 soubory nejen podle kvalitativního 
hlediska, ale i podle jejich vystupování 
a také podle malé ankety mezi diváky. 

Oceněni byli:
1. harmoni Nové Město nad Metují 
2. Schola Slavkov u Opavy
3.  Místecký chrámový sbor Cantores 

Domini
Děkujeme všem souborům, které při-
spěly svým vystoupením a pomohli tak 
vytvořit příjemnou atmosféru sobot-
ního odpoledne. Kromě již zmíněných 
oceněných také Malé schole z Vizovic, 
polskému mužskému Chrámovému sbo-
ru z Ratiboře, Schole z Křenovic, Dětské 
schole kostela P.Marie Pomoc. křesťanů 
ve Zlíně, Schole ze Starého Města, Scho-
le z Moutnic, Schole z Kunovic, jednotě 
Orla z Moravského Písku a jejich Píse-
čánku, Tetičkám z Kunovic a souboru 
Florián z Domanína.
Na závěr starosta župy Velehradské 
Josef Častulík poděkoval účinkujícím 
i přítomným divákům. Velký dík zazněl 
z úst 1. místostarostky Orla Ing. Milu-
še Mackové pro Marii habartíkovou, 
která se největší měrou angažovala 
a bezvadně zorganizovala celou akci. 

V Luhačovicích opět zněly duchovní písně
Závěrem se sluší také poděkovat za fi-
nanční podporu Zlínskému kraji. 
Nutno ještě dodat, že více jak polovi-
nu vystoupení provázel drobný jemný 

déšť, který nejen že neodradil žádného 
účinkujícího, ale ani diváky.
Poslední tečkou za sobotním odpoled-
nem bylo požehnání od P. Petra Dujky 
s poděkováním, přáním šťastné cesty 
domů a nadějí na setkání na Cantate 
v Luhačovicích v roce příštím.
 EMILIE ZEMáNKOVá,

foto MARKéTA MACKOVá  
A VíTěZSLAV NOVáČEK
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Přiznám se, že jsem příspěvky přečetla po-
rotě nejpovolanější – dětem. Přihodilo se 
to tak. Moje neteře ve věku 16, 11 a 10 
let přijely na prázdniny a mermomocí se 
domáhaly toho, že jim večer budu číst po-
hádky. Protestovala jsem a tvrdila, že tak 
velkým slečnám přece pohádky před spa-
ním číst nebudu. Nedaly se odbýt. A pro-
tože jsem s sebou u rodičů zrovna měla 
složku s příspěvky do soutěže, četla jsem 

vaše Moderní pohádky. Absolutní jednič-
kou byla pohádka O ztracené ponožce. 
Děti také ocenily ručně psaný příspěvek 
Klárky homolové. Většinou dnes píšeme 
už jen na počítači, takže ručně psaný pří-
spěvek potěšil. Uznání dětí sklidil i příběh 
o svatém Prokopovi, který obsahuje pouze 
slova na „p“. Tady děti zaujala spíš my-
šlenka než obsah a podivovaly se, kolik 
slov se dá vymyslet na jedno písmeno. 

A tvrdily, že když by člověk trochu víc 
přemýšlel, možná by taky dokázal něja-
ké krátké povídání se stejným začátečním 
písmenem vymyslet. Nejvíce mě asi zaujal 
komentář dětí k jednotlivým pohádkám. 
Už i desetileté děti registrují chybný slo-
vosled nebo ne zcela jasné formulace! To 
mě potěšilo. A víte, co mě potěšilo nejvíc? 
To, že jedna z neteří mne požádala, abych 
jí příště o podobné soutěži řekla, že taky 
něco zkusí napsat. „Čtení“ pohádek před 
spaním nakonec trvalo téměř dvě hodiny 
(ono to čtení zas tak dlouho netrvalo, del-
ší byla diskuse o jednotlivých pohádkách) 
a že byla rušná! Nevěříte? Zkuste to vy-
zkoušet se svými dětmi. 

Taky někdy nemůžete najít druhou ponožku? Já vám 
prozradím jedno velké tajemství, ale nesmíte ho niko-
mu říct.
Pojďte se se mnou podívat do pokojíčku, kde bydlí 
Anička. Pšššššššš, Anička už spí. Všude je ticho a tma. 
To je ta pravá doba, kdy ožije šuplík s ponožkama. 
„Uáááááááá, to jsme se krásně vyspaly“ zívají prouž-
kované.
Protahují se i bílé, modré a žluté s puntíky. hnědá vy-
skočí a praští proužkovanou: „Máš ji a chyť si mne!“ 

Ponožky se honí v šuplíku sem tam 
a dávají si babu. Růžová volá: 
„Teď budeme hrát na schov-
ku!“ Ponožky se rozběhnou 
po pokoji a každá se chce co 

nejlépe schovat. Bílá kraječ-
ková stojí u pikoly: „Jedna dvě 

tři čtyři pět, jdou ponožky na 
oběd. Jdou ponožky k veče-

ři, kdo nechce, ať nevěří...
už jdu!“ Bílá opatrně na-
hlíží do šuplíku, ale tam 
už žádná ponožka není 

a tak se rozhlíží kolem sebe. Když nějakou najde, volá: 
„Piky piky zelená pod autíčkem! Piky piky proužkovaná 
v bačkůrce!“ A tak tam dovádějí celou noc. Když ráno 
vychází sluníčko, šuplík volá: „holky, domů!“ Ponožky 
honem naskáčou do šuplíku a každá si najde svou ba-
revnou kamarádku. Puntíkovaná běhá po pokoji a hle-
dá druhou puntíkovanou. Jenže ta se večer schovala tak 
dobře do kočárku k panence, že ji nenašly a ona tam 
spokojeně usnula. 
Do pokoje přišla maminka a vzbudila Aničku. Pak vy-
táhla ze skříně červené šatečky. „Aničko, jaké chceš 
dnes ponožky?“ ptá se maminka a otevře šuplík s po-
nožkami. Ty se tváří, jakoby nic a čekají, jaké si Anička 
dnes vybere. „Puntíkované!“ Jenže maminka druhou 
hledá marně, ta puntíkovaná je jen jedna. Anička se 
začne vztekat a plakat, že chce jedině ty se žlutými 
puntíky a ať ji maminka ještě hledá. Pláč vzbudí puntíč-
kovanou a volá z kočárku: „haló, tady jsem!“ Ale po-
nožky mají tenoučké hlásky a maminka ani Anička její 
volání neslyší a dál přehrabují ponožky v šuplíku a krou-
tí hlavou. Když druhou puntíkatou nenajdou, vytáhnou 
růžové s mašličkou a šuplík zavřou. Teď už víte, jak 
to u ponožek chodí a tak se nedivte, když tu druhou 
nemůžete najít.

helena Červenková, Bohumín, 59 let

Moderní pohádka
V únoru byla Kulturní radou Orla vyhlášena literární 
soutěž na téma Moderní pohádka. Do konce června jste 
mohli svoje příspěvky zasílat na ústřední sekretariát  
a děkujeme třinácti autorům, které tato výzva zaujala.  
A jak vlastní vyhodnocení probíhalo?

O ztracené ponožce



pro děti

13OREL 3–13www.orel.cz

V tomto i v následujících číslech některé 
z příspěvků otiskneme. A můžete nám 
napsat, co moderním pohádkám ze sou-
těže říkají Vaše děti.
 ANEŽKA SOChOVá 

Ze zaslaných příspěvků jsme v jednotli-
vých kategoriích vyhodnotili tyto:

1. kategorie (7 – 10 let)
1.  místo: Jeníček a Mařenka ve světě lidí 

(Klára homolová – 10 let)
2.  místo: Zlatovláska v 21. století (Roma-

na Pijáčková – 9 let)

2. kategorie (11–18 let)
1.  místo: Dva světy (Renata Machová – 

16 let)
2.  místo: Čarovné houby (Andrea Šplí-

chalová – 11 let)

3. kategorie (nad 18 let)
1.  místo: O ztracené ponožce (helena 

Červenková, Bohumín – 59 let)
2.  místo: O ospalém králi (Stanislav Ju-

ránek – 25 let)

Zvláštní ocenění za povídání pouze 
se slovy začínajícími na „p“: 
Příběh poustevníka Prokopa (Jan Nepraš 
– 83 let)

Všem vyhodnoceným autorům zašleme 
věcnou odměnu. 
ANEŽKA SOChOVá A FRANTIŠEK SEVERIN, 

členové Kulturní rady.

Rádi otiskneme příspěvky, které nám po-
síláte, ať už se jedná o básničky, obrázky, 
hádanky nebo rébusy. 
 Těšíme se na ně. (redakce@orel.cz)

Ze života svatého Petra a Pavla by pro nás mohla být stěžejní a důležitá 
jedna myšlenka. Pán má i přes naše nedostatky a poklesky s každým  
z nás jedinečný plán a zve nás na cestu. Jako vzpomínku na prázdninové 
cesty, na které jistě rádi zavzpomínáte, jsme pro vás připravili sudoku, 
ale místo čísel jsou tam písmena slova P-R-á-Z-D-Ň-I-N-Y. Aby se odlišila 
dvě písmena N, jedno jsme označili tak jak jej vyslovujeme – tedy Ň. 
Vaším úkolem je poskládat písmena ve čtverečcích tak, aby se vždy 
poskládalo slovo prázdniny. hodně zdaru!

R P Y

Á

I Z R N Ň

Á I R P

P D Ň

Ň P Y I

Z R N Ň I

Y

D R P

Alena Žáková 8 let, Moravské Budějovice Lucie Filipová 12 let, Pozořice
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Rozšířená duchovní rada

Ocenění  in memoriam

V pondělí 27. května 2013 se kona-
lo v Brně rozšířené zasedání Duchovní 
rady Orla. Po slavnostní mši sv., kterou 
celebroval za živé a zemřelé členy Orla 
v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 
ústřední duchovní rádce Orla Mons. Jan 
Graubner, v budově Ústředí Orla přivítal 
všechny přítomné starosta Orla br. Sta-

nislav Juránek, 1.místostarostka Miluše 
Macková a předseda Duchovní rady  
P. Pavel Kopecký. Otec arcibiskup, du-
chovní rádcové i členové výborů hovořili 
pak o činnosti svých žup a jednot s dů-
razem na nutnost duchovního působení 
při každé činnosti. Modlitba a křesťan-
ská výchova musí být základem každé 

orelské práce. Orel vždy byl, je a musí 
být i v budoucnosti křesťanská organi-
zace. Po vzoru našich předků, v probí-
hajícím Roce víry a Cyrilometodějského 
jubilea nezapomínejme - Bez Božího po-
žehnání, marné naše namáhání.

 ANNA BUDíNSKá, 
členka Duchovní rady

V Dolních Vilémovicích byla 22. června 
2013 v nově zrekonstruovaném rodném 
domě Jana Kubiše slavnostně otevřena 
unikátní expozice osobních předmě-
tů Jana Kubiše, jednoho z účastníků 
atentátu na třetího muže nacistické říše 
Reinharda heydricha. Součástí akce byl 
pietní akt k jeho nedožitým 100. naro-
zeninám. Jan Kubiš se v Dolních Vilémo-
vicích narodil 24. června 1913. Za druhé 
světové války se stal v Británii členem 
skupiny Anthropoid, která byla připra-

vována na vysazení v protektorátu. Po 
atentátu se s dalšími atentátníky ukryl 
v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze, 
kde byl po útoku oddílů SS a gestapa 
18. června 1942 zabit. 
Jan Kubiš byl členem Orla v rodných 
Vilémovicích, později v Rudíkově, kam 
odešel za zaměstnáním. 
Více mu nebylo dopřáno. Padl na nej-
těžším bojišti – padl zradou.
Ústřední rada Orla udělila br. Janu Ku-
bišovi stříbrnou „Medaili za zásluhy in 

memoriam“ za odvahu, prokázanou 
statečnost a příkladné hrdinství při 
naplňování orelské ideje – víra, vlast, 
národ. Zástupci ústředí a župy Kubišo-
vy předali toto ocenění při slavnostním 
odhalení busty Jana Kubiše před rod-
ným domem jeho nejbližším příbuz-
ným. Orlové se tak přidali k těm, kteří 
jeho jméno vyslovují s láskou a obdi-
vem.
 MILUŠE MACKOVá, 
 foto MARKéTA MACKOVá
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n   VP/456/21  VP schvaluje delegaci na tábor FICEP konané-
ho ve dnech 4.–10. 8. 2013 v severní Itálii v počtu 4 účast-
níků a 2 vedoucích. 

n   VP/457/21  VP schvaluje, aby vyúčtování ústředních akcí 
soutěžního charakteru pořádaných RM podléhalo soutěž-
nímu řádu Orla ve znění finančních pravidel pro pořádání 
ústředních akcí.

n   VP/458/21  VP schvaluje u nesoutěžních ústředních akcí 
následující finanční pravidla: proplatit příspěvek na ubyto-
vání pro účastníka do 200,- Kč na osobu a noc, náklady 
na ubytování lektorů a lektorné, smluvní zajištění proná-
jmu, doprava materiálu, lektorů a organizátorů, spotřební 
materiál.

n   VP/459/21  VP schvaluje, aby proplácení jiných nákladů 
souvisejících s ústřední akcí podléhalo schválení výkonné-
ho předsednictva.

n   VP/460/21  VP schvaluje, že vyúčtování se provádí na 
formulářích vydaných ústředním sekretariátem. Veškeré 
účetní doklady uznatelných nákladů akce, které ze svého 
rozpočtu bude proplácet ústředí Orla, budou vydány po-
řadatelem v originálech. 

n   VP/464/21  VP schvaluje startovné OFL na sezónu 
2013/2014 dle přílohy č. 2.

n   VP/465/21  VP schvaluje rozpočet OFL na sezónu 
2013/2014 dle přílohy č.1 a doporučuje jej zahrnout do 
rozpočtu Orla o.s. na rok 2014. 

n   VP/466/21  VP schvaluje kalendář sportovních akcí na 
rok 2014.

n   VP/467/21  VP schvaluje plán akcí Duchovní rady na 
rok 2014.

n   VP/468/21  VP schvaluje plán akcí Rady mládeže na 
rok 2014.

n   VP/469/21  VP bere na vědomí stav průběžného plnění 
Rozpočtu Orla o.s. k 31. 5. 2013.

n   VP/470/21  VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2
n   VP/471/21  VP souhlasí s uložením části peněz z rezerv-

ního fondu na roční termínovaný účet u banky SBER-
BANK a na progresívní růstový účet u SBERBANK.

n   VP/472/21  VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii 
Konečné z jednoty Ostrožská Nová Ves a br. Františku 
Královi z jednoty Uherský Brod.

n   VP/473/21  VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbr-
nou pamětní medaili ses. Marii Koucké z jednoty Šonov 
a br. Jaroslavu Trávníčkovi z jednoty Oldříš.

n   VP/474/21  VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla in me-
moriam akad. malíři prof. Janu herinkovi.

Výpis z usnesení z 21. zasedání Výkonného předsednictva

n   VP/487/23  VP souhlasí s umístěním orelského památníku 
na zadní straně třetího zastavení Staré křížové cesty na Sv. 
hostýně.

n   VP/480/22  VP schvaluje převedení finančních prostředků 
z účtu v Komerční bance a jejich uložení na účet v Air bank 
do výše limitu pojištění vkladů dle zákona.

n   VP/481/22  VP schvaluje účast br. Možného, br. Macka, 
br. Juránka a tlumočníka na valné hromadě FICEP ve dnech 
11. – 12.10.2013 v Paříži.

n   VP/482/22  VP schvaluje uzavření Dohody o provedení 
práce s Janem Třináctým, dle zápisu.

n   VP/488/23  VP schvaluje, aby Běh k Božímu hrobu  
na Svatém hostýně v podvečer orelské pouti byl zahrnut 
do dalších ročníků OBL.

n   VP/483/22  VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbr-
nou pamětní medaili br. Františku Severinovi z jednoty 
Dolní Čermná, br. Zdeňku Macháčkovi z jednoty Dolní 
Čermná, ses. Ludmile Faltusové z jednoty Dolní Čermná,  
ses. Martě Faltusové in memoriam z jednoty Dolní Čerm-
ná a br. Václavu Vackovi in memoriam z jednoty Dolní 
Čermná.

Výpis z usnesení z 23. zasedání Výkonného předsednictva

Výpis z usnesení z 22. zasedání Výkonného předsednictva

 27. září Setkání rodin s dětmi, Bukovina
28. září  OBL – Kros po lyžařských tratích,  

Česká Třebová
28. září  OBL – Svatováclavský běh,  

Blažovice
 5. října  Svatováclavská réva, recitační soutěž,  

Lubina

19. října  OBL – Krumlovský běh, Rakšice
26. října Pavání, Blansko
16. listopadu  OBL – Běh P. Kosmáka, Moravské  

Budějovice
23. listopadu Badminton jednotlivci, Polná
30. listopadu Šachy, Moutnice

Více na www.orel.cz

POZVáNKA na nejbližší Ústřední orelské akce
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Předposlední květnový týden jsme se 
vydali na cykloturistickou výpravu do 
Slovinska. Náčelníky výpravy byli bratři 
Josef Častulík a Stanislav Vejvar. S or-
ganizací výrazně pomohly sestry Míla 
Macková a Marie Jurečková. Slovinsko 
má pro nás mimořádný význam, protože 

právě zde založil v roce 1906 slovinský 
teolog a politik J. E. Krek první tělocvič-
né odbory Orla. Na návrh P. Klapila při-
jala naše katolická tělovýchovná organi-
zace v r. 1909 týž název Orel. 
20. května po poledni jsme odjeli od 
brněnského výstaviště. Potěšilo nás, že 
mnohé tváře jsme znali již z loňské ukra-
jinské cyklopouti. Letos jsme zamířili do 
nádherné krajiny rakouských a slovin-
ských korutanských Alp. Výprava 35 cyk-
listů byla ubytována v Katolickém vzdě-
lávacím domě v rakouské obci Tainach 
(slovinsky Tinje). Dům provozuje sdruže-
ní slovinských katolických kněží Sodalitas 
a je centrem Slovinců v Rakousku, jejichž 
minorita zde čítá 40 tisíc osob. 
Naši vděčnost si prvořadě zaslouží rektor 
domu P. Jože Kopeinig, který pro nás ka-
ždý den sloužil mši sv. Byl nám všestran-
ně nápomocen, stejně jako zaměstnanci 
domu Peter Korpitsch a Martin Pandel. Or-
lové během mše sv. četli epištolu v češtině 
a zpívali české náboženské písně i chorál 

Ó, Zdroji pravdy. Sázavská varhanice Vero-
nika Raková hrála na varhany. Slovinští vě-
řící byli českým zpěvem nadšeni. Navštívili 
jsme poutní místo Maria Saal na Gospo-
svetském poli, kde jsme uctili milostnou 
sošku Matky Boží a stanuli u hrobu sv. 
Modesta, který je spolu se sv. hemmou 
patronem Korutan. 
Pobytu se účastnili trénovaní cyklisté 
i rekreační jezdci, kteří si s oblibou zvol-
na proplouvali krajinou. Udržet celis-
tvost družstva bývalo namnoze těžké. 
Podle minulé praxe na důležitých křižo-
vatkách čekal regulčík, který ukazoval 
směr pomalejším cyklistům. Rozvinutá 
síť cyklostezek významně přispěla k po-
hodlí a bezpečnosti výletů. 
První cyklovýprava vedla přes řeku Drá-
vu směrem na Eberndorf (Dobrla vas), 
Bleiburg (Pilberk), do čistě slovinské ja-
zykové oblasti. Zde jsme se se zájmem 
zastavovali u plotů a zahrádek a hovořili 
se starousedlíky. Snadno jsme se domlu-
vili česko-slovinsky, ačkoliv slovinština je 

Orlové na alpské trase
Cyklistická výprava Orla do slovin-
ských a rakouských korutanských Alp 
20.– 26. 5. 2013
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součástí rodiny jihoslovanských jazyků 
a je nám vzdálenější než polština nebo 
slovenština. Přes malebnou alpskou 
krajinu, kultivovanou pluhem, jsme po-
stupně dojeli do města Lavamünd na 
soutoku řek Lavantu a Drávy. 
Další trasa vedla přímo do Slovinska. 
Za Lavamündem jsme překročili hrani-
ci a přes Dravograd a Ravne pod Ko-
roškem dorazili k hoře sv. Voršily, která 
měří 1699 m. Br. Častulík se třemi cyk-
listy vyjeli náročnou trasu až na vrchol. 
Ostatním stačily menší výstupy pod ho-
rou a posezení u dobrého jihoslovan-
ského piva Laško. Pustili jsme se také po 
cyklostezce proti proudu Drávy, z Tinje 
do Klagenfurtu a na jezero Wörthersee. 
Poslední výprava vedla do kopců smě-
rem ke slovinským hranicím, k přehradě 
Freibach Stausee ve výšce 731 m. Rozlu-
čkový výlet za sílícího deště byl ve zna-
mení sebezáporu. Skupina ujela denně 
80 – 110 km. Našli se ale i cyklisté, kteří 
vytvořili rekord a najeli 165 km.

Pater Jože je v celých rakouských Koruta-
nech i ve Slovinsku znám jako buditelských 
kněz. Díky němu zpráva o orelské cyklis-
tické misi doletí k sluchu dalších katolic-
kých Slovinců. V tinjském domě visí obrazy 
slovinského národního buditele a biskupa 
blahosl. Antona Martina Slomšeka (1800 
– 1862), který pro Slovince znamenal totéž 
co Tatíček Stojan pro Moravany. Oba za-
kládali katolický tisk, podporovali katolické 
spolky a intenzivně pracovali pro slovanské 
sjednocení v katolické víře. Nemáme zprá-
vy o obnově Orla v současném Slovinsku. 
Možná jednou Slovincům vrátíme orelský 
prapor a oplatíme jim tím, že jsme orelskou 
ideu přijali před 104 lety od nich. 
hmatatelným výsledkem cyklopouti je 
navázání trvalého přátelství s bratrskými 
korutanskými Slovinci. Domů jsme se vy-
dali v neděli 26. 5. s kněžským požeh-
náním otce rektora a s pěknými zážitky. 
Slovinští farníci nám upekli ohromnou 
skořicovou bábovku plněnou třešněmi – 
tak sladce se s námi zatím nikdo neloučil!

Pozdrav letí do všech zúčastněných žup: 
Velehradské, Krekovy, Kadlčákovy, Sed-
lákovy, Svatováclavské, Klapilovy, Orlické 
a dalších. Všem účastníkům dík za ka-
marádství, ukázněnost a solidaritu!
Matko Boží Gosposvetská, svatý Mo-
deste a svatá hemmo, patroni Korutan, 

orodujte za nás a chraňte korutanský lid! 
Buď zdráva, krásná korutanská zemi! 
Živela lepa Koroška očetnjava! 
Zdař Bůh! Bog živi!

 náčelníci br. STANISLAV VEJVAR  
a br. JOSEF ČASTULíK



Loučení s prázdninami
Sbohem úsměvný kraji
toulavých oblaků
laskavých stromů
přátelských cest
rozkvetlých slunečnic
pocestných studánek
mravenčích měst
Už musím domů
venkovské nebe
s ozvěnou hvězd –
průzračný zpěvavý kraji
odcházím bohatší
v duši tvou krásu
nastřádanou –
žeň léta nejsladší
Na shledanou
(Markéta Procházková - ze sbírky Vítání světla)
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Skončil šestý ročník  
Orelské florbalové ligy 
Sport, který je v Orlu pro všechny a dává smysl…

Finálový turnaj elévů 
První finálový turnaj šestého ročníku OFL patřil elévům. Turnaj 
se odehrál 6. 4. 2013 v tělocvičně v Uherském Brodě za účasti 
šesti nejlepších týmů z divizí východ – Uherský Brod, Uherské 
hradiště, Šitbořice a západ – Brno-Židenice, Kunštát, Blansko.
Zatímco divize západ oproti minulému ročníku nezazna-
menala ve složení finalistů žádnou změnu, v divizi východ manko. I přes drtivý tlak, a hlavně díky výbornému výkonu 

hradišťského brankáře, se jim to nepovedlo. Uherské Hradiš-
tě udolalo Kunštát 3 :2 a stalo se mistrem OFL v kategorii 
elévů pro rok 2012/2013. Druhý skončil po prohrané bitvě 
Kunštát a poslední pozici na stupních vítězů si zajistil domácí 
Uherský Brod. 
Čtvrté místo obsadily Šitbořice, které si připsaly dvě výhry 
v turnaji. Jedna výhra stačila Blansku k páté pozici. Poslední 
šesté místo obsadili loňští mistři z Brna-Židenic.
Nejlepšími hráči (hráčkami) turnaje byli zvoleni:
útočník –  Lukáš Malíček (Uherské hradiště)
obránce – Šárka Staňková (Kunštát)
brankář –  Simona Kmentová (Uherský Brod)

Sezónu 2012–2013 odehrálo celkem 113 
družstev – z toho 11 ženských a 11 týmů 
bylo neorelských. Celkem se do hry zapojilo 
více než 1500 hráčů, bylo odehráno přes 
sto turnajů, což činí přes 35 850 minut 
florbalové hry.

týmy Domanína a Dolních Bojanovic nahradily Šitbořice 
a Uherské hradiště. Systém každý s každým a časový úsek  
2 x 8 minut měl nabízet zajímavé a vyrovnané bitvy. Ne vždy 
tomu tak bylo. hned v prvním utkání se střetly týmy Uher-
ského hradiště a domácího Uherského Brod. Vítěz byl jas-
ný, hradiště si připsalo první výhru po hladkém průběhu 6:1 
a nastartovalo se tak k parádní jízdě turnajem. Průběh dalších 
zápasů ukázal, že bitva o titul proběhne v zápase hradiště 
s Kunštátem, který ostatní zápasy zvládal na jedničku. Jejich 
vzájemný zápas přinesl krásné florbalové drama. Kunštát 
v prvních minutách zaspal a musel dohánět dvoubrankové 

1. místo: Uherské Hradiště

2. místo: Uherský Brod

3. místo: Kunštát
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Finálový turnaj dorostenců

27. 4. 2013 se konal v Nivnici finálový turnaj dorostenců. Za 
účasti dvou nejlepších týmů z divize východ (Uherský Brod, 
Nivnice) a čtyř z divize západ (Šlapanice, Boskovice, Nové Měs-
to na Moravě, Olešnice) se odehrál jeden z nejnapínavějších 
turnajů OFL.

Vzájemné zápasy nerozhodly, takže byl důležitý každý vstřelený 
a inkasovaný gól. Vítězně z dramatu vzešel Uherský Brod a ob-
sadil druhé místo. Třetí místo jen díky většímu počtu vstřelených 
branek získaly Boskovice, čtvrtá příčka zbyla na Nivnici. Brod vý-
hrou nad Boskovicemi rozradostnil i hráče ze Šlapanic, kterým 
tak spadl titul do klína. Páté místo získala Olešnice, šesté skončilo 
Nové Město na Moravě. 
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:
brankář –  Petr Prášil  

(Nové Město na Moravě)
obránce – Viktor Kejík (Boskovice)
útočník –  František Vykopal  

(Uherský Brod)

Soutěž juniorek ovládly opět hráčky 
z Brna-Bohunic
Deset zápasů a deset výher, taková je bilance mistryň OFL pro 
rok 2012/13 z Brna-Bohunic. Druhé místo vybojovaly junior-
ky ze Šitbořic. Získaly 22 bodů za 7 výher, 1 remízu a 2 prohry.  

Šestičlenné finále díky bojům každého s každým předurčovalo 
drama až do samého závěru. Jako první změřily síly týmy z Niv-
nice a Brodu. Bitvu východu zvládla lépe Nivnice, Brod porazila 
těsně 4:3. Cestu za obhajobou titulu nastartovaly Šlapanice na 
jedničku, lehce si poradily 6:1 s Olešnicí. Komplikace nastaly 
v zápase s Boskovicemi, které díky výbornému výkonu brankáře 
porazily loňského šampióna 4:2. Boskovice odčinily první ne-
zdar, v dalších zápasech si připsaly dvě výhry (z toho jednu nad 
„domácí“ jednotou z Nivnice) a mířily za titulem. Stvrdit ho měli 
v posledním zápase s Uherským Brodem. Brodu šlo o všechno, 
výhra znamenala zamícháním s pořadím o „bednová“ umístě-
ní, prohra konec medailových nadějí. Bojovně naladěný Brod 
Boskovice přehrával a připsal si důležitou a zaslouženou výhru 
6:3. Výsledek zápasu rozhodl, i díky výhře Nivnice nad Olešnicí, 
o rovnosti bodů u tří týmů – Uherský Brod, Boskovice a Nivnice. 

1. místo: Šlapanice

3. místo: Boskovice

2. místo: Uherský Brod 1. místo: Brno-Bohunice
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O třetí místo se strhl boj na posledním turnaji v Damboři-
cích, kde se v přímé konfrontaci utkaly hráčky Uherského 
Brodu a Těšan. Lépe utkání zvládly dívky z Těšan, které si 
zajistily výhrou nad Brodem 4:0 bronzové medaile. Nepo-
pulární čtvrtá pozice zbyla na Uherský Brod. Páté skon-
čily Boskovice se ziskem 6 bodů, šesté s 3 body Dolní  
Bojanovice.

Šitbořické dorostenky vítězkami
První ročník kategorie dorostenek je za námi. Soutěž uza-
vřel 14. 4. 2013 pátý turnaj v Dambořicích. První místo  
s přehledem obsadily dorostenky Šitbořic a staly se mistryněmi 
Orla. O druhé místo se strhl boj. Bohunice se snažily, porazily 
nejtěsnějším rozdílem 1:0 Těšany a přiblížily se druhému mís-
tu. Čáru přes rozpočet jim ale málem udělal zápas mistryň ze 
Šitbořic a Těšan. V malém počtu hrající Šitbořice nestačily na 
s elánem bojující Těšany a podlehly jim zcela jasně 1:5. Těša-
ny se touto výhrou přiblížily druhému místu. Bohunice se ale 
nevzdaly a v posledním zápase turnaje a i celé soutěže porazi-

2. místo: Brno-Bohunice3. místo: Těšany

3. místo: Těšany

1. místo: Šitbořice2. místo: Šitbořice

ly další brněnský tým z Židenic a zajistily si díky lepší vzájemné 
bilanci druhé místo v soutěži. Bronz tedy připadl hráčkám 
z Těšan. Čtvrté místo zbylo na Dolní Bojanovice a páté skon-
čily hráčky Brna-Židenic.
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První semifinále mezi Brodem a Vyškovem mělo překvapivě 
hladký průběh. Vyškov využil své šance a do finále prošel 
po výhře 6:1. Druhý boj o finále byl zajímavější. Vyrovnaný 
souboj mezi Novým Městem a Boskovicemi vyzněl nakonec 
lépe pro Nové Město na Moravě. Boskovice do boje o bronz 
odsoudil výsledek 3:4. V zápase zklamaných se po obrovském 
boji a vyhraných nájezdech radoval z bronzových medailí 
Uherský Brod a jeho početný fanklub. Souboj fanoušků ve 
finále nejspíš vyhrálo Nové Město, ale na hřišti dominova-
la „domácí“ jednota z Vyškova. Vedení 4:0 Vyškov málem 
prohospodařil, ale následný trhák a výsledek 6:3 již zname-
nal zisk mistrovského titulu pro rok 2012/2013. Druhé místo 
obsadilo po prohraném finále Nové Město na Moravě. Třetí 
místo vybojoval Uherský Brod, čtvrté skončily Boskovice, páté 
Brno-Bohunice, šestý Kunštát, sedmé Odry a osmé místo pa-
třilo Domanínu.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
brankář –  Václav Pohl (Boskovice)
obránce –  Jan Svoboda  

(Nové Město na Moravě)
útočník –  Jan Kramář (Vyškov)

Finálový turnaj starších žáků vyhrála 
Kuřim
Finálový turnaj starších žáků se odehrál první květnový víkend 
v Odrách. Nejlepších osm postupujících týmů bylo rozděleno 
do dvou skupin. První hrací den a souboje každý s každým ve 
skupinách, nedělní boje již byly ve znamení vyřazovací části.
Ve skupině A si se zápasy a s časovým úsekem 2 x 12 minut 
nejlépe poradila Kašava, která nepoznala hořkost porážky. 
Druhé skončily o skóre Dolní Bojanovice, stejně jako třetí Kun-
štát si připsali po jedné výhře, prohře a remíze. Poslední místo 
zbylo na Kuřim.
Skupina B byla ještě více vyrovnaná. Vyhrály ji o skóre Bos-
kovice, když zaznamenaly jednu výhru a dvě remízy. Porážku 

Finálový turnaj mladších žáků 

Sobota 18. května patřila finálovému turnaji mladších žáků 
v Nezamyslicích. Nejlepších osm týmů bylo rozděleno do dvou 
skupin. Ve skupině A se rozhodlo o vítězi až v posledním zá-
pase mezi Vyškovem a Novým Městem. Remíza 4:4 přiřkla 
první místo Novému Městu na Moravě. Druhý skončil o skóre 
Vyškov. Třetí místo obsadily Boskovice, když získaly 3 body. 
Poslední místo ve skupině zbylo na Domanín.

1. místo: Vyškov 

3. místo: Uherský Brod

2. místo: Nové Město na Moravě

Ve skupině B kraloval Uherský Brod. Získal plný počet 9 bodů 
a s přehledem postoupil do vyřazovacích bojů. Druhé skončily 
díky remíze 2:2 v posledním zápase Bohunice, třetí s jednou 
výhrou Kunštát a čtvrtá příčka zůstala Odrám s jedním bodem.
Souboje týmů z opačných pólů tabulky nepřinesly žádná 
překvapení. Nové Město i přes vlažný začátek porazilo Odry 
zcela jasně 11:2. Druhý souboj prvního s posledním byl 
mnohem vyrovnanější. Domanín se vzepjal k bojovnému 
výkonu, dlouho trápil favorita z Brodu, který ale zvládl ko-
nec utkání lépe a zdolal Domanín 4:2. Ve třetím čtvrtfinále 
přestřílel Vyškov Kunštát 7:4. V posledním zápase pravdy 
Boskovice těsně přetlačily Brno Bohunice 3:1.
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čtvrtfinále znamenalo bitvu se vším všudy mezi Bojanovicemi 
a hodonínem. Vyrovnané utkání, kde padly všechny bran-
ky v prvním poločase, rozhodl gólem na 2:1 v čase 14:13 
Radek Bábíček. Druhý poločas hodonín ubránil a mohl se 
radovat z postupu. Poslední čtvrtfinále bylo v režii domácích 
Oder a Kunštátu. Natěšené Odry zápas nezvládly, po prv-
ním vyrovnaném poločase ve druhém propadly a podlehly 
Kunštátu 1:4. 
V prvním boji o finále mezi týmy z divize jih – Kuřim a So-
kol hodonín si hodonínští drželi postupové naděje celých 
25 minut, když vedli 4:2 a nic nenasvědčovalo obratu. Po 
té přišel kolaps Sokola. Kuřim nastřílela tři branky během 
16 sekund a otočila stav na 5:4. hodonín se již nevzpama-
toval a byl odsouzen na boj o třetí místo. Sparingpartnera 
jim udělal Kunštát, který ve druhém semifinále jasně pod-
lehl Kašavě 3:8. V zápase smutných poražených si zvedl 
náladu hodonín. Po jasné výhře 10:2 si na krk pověsili 
bronzové medaile právě kluci ze Sokola hodonín, nepo-
pulární čtvrté místo zbylo na Kunštát. Finále nabídlo vy-
rovnaný boj po celých třicet minut. Nakonec Kuřim necelé 
čtyři minuty před koncem odskočila do dvoubrankového 
trháku a ten si již pohlídala až do konečného hvizdu. Ku-
řim zvítězila 6:4 a stala se mistrem v kategorii starších 
žáků, druhé místo obsadila Kašava. Páté skončily Bosko-
vice, šesté Odry společně s Dolními Bojanovicemi, osmý  
Vyškov.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
brankář  – Roman Kolbábek (Kuřim)
obránce –  Vladimír Jordán Jn. (Sokol hodonín)
útočník – Vít Kocourek (Kašava)

Finálový turnaj juniorů
Nejlepších šest týmů juniorů z divizí východ a jih se utka-
lo 11. 5. 2013 ve Slavkově u Brna o putovní pohár pro rok 
2012/2013. Z divize jih postoupilo Blansko, Farnost Batelov, 

3. místo: Sokol Hodonín

1. místo: Blansko

nepoznaly ani domácí Odry a s horším skóre obsadily druhé 
místo. Třetí se čtyřmi body byl Sokol hodonín, čtvrtý s jedním 
bodem Vyškov.
Nedělní boje začaly soubojem Kašavy a Vyškova. Vyškov bo-
joval, ale proti šikovným klukům z Kašavy, postupně ztrácel 
půdu pod nohama a i přes statečný výkon podlehl favoritovi 
3:1. Druhé utkání dne mělo mít podobný, možná ještě hladší 
průběh. Neporažené Boskovice nastoupily proti Kuřimi. Kluci 
z Kuřimi se dobře vyspali a týmovým výkonem podpořeným 
skvěle chytajícím brankářem zaslouženě vyhráli 6:2. Třetí 

2. místo: Kašava

1. místo:  Kuřim
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Finálový turnaj 25.–26. května 2013 
vyhráli muži z Kuřimi

Poslední květnovou neděli se odehrál finálový turnaj mužů 
ve Zlíně. Nejlepších osm družstev z jednotlivých divizí bylo 
rozděleno do dvou skupin.
V dopolední skupině A si nejlépe vedli Orli z Kuřimi. Vyhráli 
všechny své zápasy a získali první místo se ziskem devíti bodů. 
Druhé skončily Ivančice, které po lepšících se výkonech zdo-
laly Bohunice a remizovaly se Zlínem. Třetí místo obsadili díky 
nižšímu počtu vstřelených branek domácí favorité a obhájci 
titulu z loňské sezóny ze Zlína. Čtvrtí skončili z Brna-Bohunic.
Odpolední skupina B měla také jeden favorizovaný tým. Blan-
sko A vyhrálo skupinu bez ztráty bodu a hned za něj se za-
řadilo Blansko B se ziskem 6 bodů. Třetí pozice patřila Nivnici 
o lepší skóre před hranicemi. 
Čtvrtfinálové souboje žádné překvapení nepřinesly. První týmy 
ze skupin A i B své soupeře jasně přehrály. Kuřim si poradila 
s hranicemi 12:1, Blansko A nadělilo Bohunicím deset branek 
a vyhrálo 10:3. Nejvyrovnanější zápas přineslo třetí čtvrtfinále 
mezi Ivančicemi a Nivnicí. Nivnice ztratila dvakrát nadějné vedení 
o tři branky, Ivančice celý zápas dotahovaly, do vedení se dostaly 
až v nejdůležitější moment, necelou minutu před koncem pro-
dloužení, když vstřelily postupový gól na 7:6. Poslední duel se 
odehrál mezi béčkem Blanska a domácím Zlínem. Domácí skon-
čili první den až třetí ve skupině, ale se svým soupeřem si poradili 
5:3 a postoupili dál. V prvním semifinále Blansko A diktovalo 
tempo povětšinu zápasu a zaslouženě postoupilo do finále po 
výsledku 9:5. Druhý zápas o finále nabídl mnohem větší drama. 
Po dvou třetinách byl stav 1:1. Ve třetí Kuřim utekla do vedení 
3:1 a zdálo se být rozhodnuto. Zlín využil timeout a krátce po 
něm snížil na 2:3. V poslední minutě se pustil za podpory pub-
lika do zoufalého náporu v pěti hráčích, poslední nahození pár 
vteřin před koncem, vyhraný souboj před brankou a dvě sekundy 

Brno-Bohunice a z východu Nivnice, Sokol Velatice a Vizovice
První zápas mezi Velaticemi a Bohunicemi vyzněl lépe pro br-
něnský celek a Bohunice vykročily pravou nohou do turnaje, 
zápas vyhrály 4:1. Velký favorit Blansko si poradilo s útočící 
Nivnicí těsně 5:4. Junioři Blanska neprohráli za celou sezónu 
jediný zápas a suverénně kráčeli i tímto turnajem. Všechny 
další soupeře s přehledem poráželi a první body ztratili až 
v posledním zápase se Sokolem Velatice po výsledku 2:2. Nic 
to ale nezměnilo na tom, že mistrovský titul pro rok 2012/13 
putoval do Blanska. Druhé a třetí místo bylo mírným překva-
pením. Třetí tým z divize jih z Brna-Bohunic prohrál pouze 
s Blanskem a v důležitém boji s Vizovicemi vybojoval remí-
zu 2:2, která stačila na konečnou druhou pozici v turnaji se 
ziskem 10 bodů. Vizovice, třetí tým východu, přišly o druhé 
místo právě remízou s Bohunicemi. Ostatní dobré výsledky 
znamenaly pěknou bronzovou příčku s 8 body. Čtvrtá skončila 
Farnost Batelov s bilancí dvou výher a tří porážek. Páté místo 
obsadila Nivnice a šesté Sokol Velatice.
Nejlepšími hráči turnaje byli zvoleni:
útočník – Petr Musil (Blansko)
brankář –  Martin Berka (Brno-Bohunice)
obránce – Lukáš Jalový (Blansko)

2. místo: Brno-Bohunice

3. místo: Vizovice

1. místo: Kuřim
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před sirénou bylo vyrovnáno na 3:3. Radost domácích trvala jen 
chvíli, v polovině prodloužení Kuřim zlatou brankou rozhodla 
o vítězství 4:3 p. p. Zklamaný Zlín vybojoval alespoň třetí místo 
a bronzové medaile po vítězství nad Ivančicemi 6:4. Finále bylo 
jasnou záležitostí Kuřimi. Blansko A nezvládlo hlavně druhou 
třetinu, kterou prohrálo 1:7 a celkově zápas 3:10. Kuřimští Orli 
se tak stali mistry pro rok 2012/2013. Druhé skončilo Blansko 
A, bronz zůstal v domácí jednotě ze Zlína, nepopulární „bram-
borová“ pozice zůstala Ivančicím. Páté místo obsadilo Blansko 
B, šestá byla Nivnice, sedmé hranice a osmé Brno-Bohunice. 
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
brankář – David Dvořáček (Zlín)
obránce –  František Forbelský (Blansko A)
útočník – Jiří Zemánek (Kuřim)

Závěr 
Rád bych poděkoval hráčům, rodičům, trenérům, rozhodčím, 
starostům jednot i vedení Orla za to, co Orelské florbalové lize 
dávají. Bez vás všech by nemělo smysl připravovat ročník sed-
mý. Je do něj přihlášeno opět přes stodeset týmů. Nově bude 
otevřena kategorie žen a v případě zřejmě i nová kategorie 
pro nejmenší – předpřípravka (ročník 2005 a mladší). Jako no-
vinka je zavedena možnost hrát předpřípravku a elévy v počtu 
3+1, abychom využili možnost hrát i v menších prostorách. 
Obě kategorie se budou hrát na snížené branky o dvě příčky. 
Snižovače budou k zapůjčení na ústředí Orla. Pro příští sezónu 
připravujeme motivační program pro rozhodčí a další novinky.
Ještě jednou díky všem. 

MIChAL MOŽNý, ředitel OFL, 
foto MIChAL MOŽNý a PETR MACEK

2. místo: Blansko

3. místo: Zlín

Orel vydal stolní kalendář 
na rok 2014
s fotografiemi z akcí  
napříč orelskou činností 
jednot, žup i ústředí.  
Ráda bych poděkovala 
všem, kdo na moji výzvu 
poslal fotografie.  
Možná je v kalendáři 
najdete. Kalendáře jsou  
k dispozici na ústředním  
sekretariátě, k distribuci  
je možné využít  
župních sekretariátů.  
Informace M. Macková 
mob. 775 307 292, mackova@orel.c

Orelský kalendář

40 Kč / kus Cena:
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Po zahájení orelskou modlitbou a krát-
kém duchovním slově, připomínajícím 
neděli seslání Ducha svatého, byli závod-
níci seznámení s tratí a způsobem hod-
nocení. Čekal na ně atletický ovál s pěti 
různými překážkami, jejichž překonání se 
počítalo do celkového času. Pro odlišné 
věkové kategorie byly některé překážky 
upravovány. Po tréninkovém kole násle-
doval již ostrý start prvního závodníka 
nejmladší kategorie benjamínků. Po 30 

vteřinách pak vybíhali další atleti. Potě-
šilo nás, že bylo obsazeno všech 7 ka-
tegorií. Nejvíce – 10 startujících měly 
nejmladší žákyně, nejméně naopak 
nejmladší žáci, ti byli pouze 3. V krátké 
přestávce pořadatelé upravili překážky 
pro druhé kolo, opět následoval trénink 
a po té druhé závodní kolo. Součet bodů 
za výsledné časy obou kol i za zdolání 
překážek určil pořadí v každé kategorii. 
Celkovým vítězem, tedy atletem s nej-

Vítězové podle kategorií

BENJAMÍNCI Klusáková Dominika Židenice
NEJMLADŠÍ ŽáCI Koudelka Petr Žatčany
NEJMLADŠÍ ŽáKYNĚ Lužová Karolína Žatčany
MLADŠÍ ŽáCI Jurásek Tomáš Židenice
MLADŠÍ ŽáKYNĚ Šlezingerová Nikola Jiříkovice
STARŠÍ ŽáCI Buček Štěpán Jiříkovice
STARŠÍ ŽáKYNĚ Jurečková Zdislava Žatčany

Atletické hry dětí 

Grand Prix v Brně-Bohunicích
V neděli 19. května 2013 se za slunného, ale větrného počasí na 
atletickém oválu ZŠ Arménská v Brně-Bohunicích sešlo 40 malých 
závodníků ze sedmi jednot, aby změřili svoje síly v atletickém víceboji.

větším počtem bodů, se stal Štěpán 
Buček z Jiříkovic, který byl nejrychlejší ve 
své kategorii v obou kolech a bezchyb-
ně zdolal všech 10 překážek, čímž získal 
maximální počet 70 bodů. Nejlepší jed-
notou byla vyhlášena jednota Židenice. 
Nejmladší účastnicí závodu byla teprve 
tři a půlletá Zuzana Kratěnová z Pozo-
řic. V doplňkovém závodě vedoucích, 
rodičů a trenérů se postavilo na start re-
kordních 16 závodníků. Závod proběhl 
bez jakýchkoliv rušivých vlivů, na čemž 
se rovnou měrou podíleli organizátoři, 
startující, i jejich vedoucí a rodiče. 
  LADISLAV KONEČNý
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Před zahájením závodu jsme se se-
šli na ranní bohoslužbě v kostele sv. 
Vavřince. Po mši proběhla prezentace 
závodníků před hasičskou zbrojnicí. 
Zahájení závodů se ujal starosta jedno-
ty br. Josef Soukal. Dále pak všechny 
přítomné pozdravili starosta Orla br. 
Stanislav Juránek, otec Pavel Lazárek, 
starosta města Olešnice Zdeněk Peša 
a starosta župy Krekovy br. Stanislav  
Kamba. 

Závod je byl vypsán pro 20 věkových  
kategorií. Ti nejmladší – předškoláci 
běželi trasu dlouhou 50 m. Postupně 
probíhaly závody dalších kategorií až do 
polední přestávky, která byla určena jak 
k malému občerstvení, tak i k vyhlášení 
výsledků prvních rozběhů. Však se také 
děti už nemohly dočkat. Po přestávce 
pokračoval závod na nejdelších tratích 
2500 m a 5000 m. Tento závod je už 
čtvrtým rokem zařazen do Orelské bě-

Přespolní běh v Olešnici 
V sobotu 25. května si do lesoparku Skalky v Olešnici přijeli 
zaběhat členové Orla z devatenácti jednot na již čtrnáctý 
ročník Memoriálu P. prof. Leopolda Benáčka v přespolním 
běhu. Letos jsme přivítali 135 běžců.

žecké ligy. V závěru předávání cen vítě-
zům ještě starosta Orla předal ocenění, 
které udělilo Výkonné předsednictvo 
Orla ultramaratonci br. Milanu Adam-
covi z Orla jednoty Vyškov za vzornou 
reprezentaci v zahraničí.
Podrobné výsledky najdete na 

www.orel.cz.  
Nejlepší orelskou jednotou se stala jed-
nota Brno-Obřany.
Závěrem patří poděkovaní ústředí Orla, 
všem pořadatelům, radě města Olešni-
ce, členům hasičského sboru, moderá-
torovi Jaroslavu Ostrému a závodníkům 
za krásný závod, který celý probíhal 
v příjemné a přátelské atmosféře. 

 PETR STEJSKAL, ředitel závodu,
foto VíTěZSLAV NOVáČEK
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Ústřední turnaj 
 v malé kopané mužů 

Na turnaj se přihlásily pouze 
čtyři týmy. Z Velehradské župy 
jednota Vnorovy a ze Sedlá-
kovy župy jednoty Těšany, 
Kuřim a samozřejmě domácí 
Moutnice. Jinde v Orlu se asi 

fotbal nehraje. Škoda, moutničtí pořa-
datelé jistě přípravám věnovali hodně 
času, jako ostatně vždycky a na ústřední 
akci by rádi přivítali více týmů. Atmosfé-
ra byla po celý den velmi přátelská a bě-
hem zápasů bylo vidět sportovní nadše-

ní, ale vždy v duchu korektnosti 
a se smyslem pro poctivou hru. 
Vítězné tři týmy obdržely di-
plomy a poháry. Nejlepším 

střelcem turnaje byl vyhlášen 
Martin Smíšek z Kuřimi.

Výsledky: 
Těšany – Moutnice 1 : 3
Vnorovy – Kuřim 4 : 2
Kuřim – Moutnice 3 : 0
Těšany – Vnorovy 0 : 2
Moutnice – Vnorovy 1 : 3
Kuřim – Těšany 5 : 0

Celkové pořadí:
1. Vnorovy
2. Kuřim
3. Moutnice
4. Těšany P. Dohnálek

Jednota Orla v Moutnici  
hostila 22. června 2013 
na svém hřišti s umělým 
povrchem  účastníky 
ústředního turnaje.  
Za krásného slunného počasí  
bylo odehráno šest zápasů.

Ke spolupráci vyzval starosta Orla o.s. také ka-
tolické školy a gymnázia z celé  České republiky. 
Tělovýchovná rada Orla  jmenovala garanty za 
jednotlivé sporty. Ti připravují organizaci soustře-
dění, kde by se měli  vybrat nejlepší sportovci. Tím-
to bychom rádi vyzvali aktivní sportovce, kteří by 

měli zájem se výběru reprezentantů zúčastnit, aby 
nás kontaktovali na adrese ustredi@orel.cz, nebo   
mozny@orel.cz. Dejte o sobě vědět!
Uveďte prosím jméno, adresu, věk, kontakty a sport 
příp. disciplínu v atletice. Děkujeme za spolupráci. 
 M. MACKOVá

Výzva k reprezentaci 
na Hrách FICEP 
v roce 2014
Mezinárodní sportovní federace FICEP 
ve spolupráci s mezinárodní federací katolických škol FISEC
pořádá ve dnech 9.–13. 7. 2014 v dolním Rakousku 

LETNÍ ATLETICKé HRY 
Tyto hry jsou určeny pro mládež ve věku 14–17 let. Naše orelská organizace se těchto her zúčastní  
v následujících disciplínách: atletika, kopaná, volejbal, šachy a tenis. Také zvažujeme účast v košíkové a házené.
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Staroměstský den
Souběžně s akcí Zahrada Moravy, pro-
běhl i Staroměstský den, kde se prezen-
tovala řada spolků ať již samostanými 
vystoupeními na podiu nebo prezentací 
ve stánku. Vše proběhlo v areálu Střed-
ní odborné školy a Gymnazia ve Starém 
Městě. Pozvání kulturní komise využila 
i naše jednota Orla. Postupně se na po-
diu představili vystupující ze tří oddílů 
jednoty. Nejmladší oddíl „Cvičení rodi-
čů s dětmi“ připochodoval a předvedl 
krátkou ukázku jak za pomoci říkanek 
a písniček se děti rozcvičují na začátku 
cvičební hodiny. S oddílem „Cvičení 
a pohybové hry II“ jsme se mávnutím 
čarovného proutku ocitli až v daleké 
Africe. V rytmu aerobiku, děti jako slo-
ni, zebry, lvi, opice, plameňáci a žirafy, 
zatancovaly. Děti z oddílu „Cvičení a po-
hybové hry I“ukázaly, co umí kotě, když 
spí v botě a proměnily se v hravá koťata. 
Naše jednota Orla měla také připrave-
ny propagační materiály /časopisy Orel, 
pravítka, pohlednice, župní zpravodaje, 
omalovánky..../ a novou nabídku cvičení 
pro šk. rok 2013/2014. O naší činnosti 
v uplynulém školním roce byl připraven 
panel s články a fotografiemi. Za velmi 
vydařenou akci pořadatelům gratuluji 
myslím si, že kdo přišel jistě nelitoval.

 DAGMAR ZáLEŠáKOVá, 
starostka jednoty 

Výtvarná soutěž župy 
Velehradské
V měsíci březnu vyhlásila župa Velehrad-
ská výtvarnou soutěž na téma: „Příchod 
svatého Cyrila a Metoděje na Moravu“. 
Do soutěže se zapojily také děti z Orla 
Staré Město. Obrázky mohly být nama-
lovány jakoukoliv technikou a vyhodno-
cení soutěže proběhlo na orelském dni 
v Drnovicích. V nejmladší kategorii 3 a 
4 roky obsadilo Staré Město všechny tři 
vítězné místa, 1. místo získala Eliška Ja-
rotková ze Starého Města, druhé místo 
Anna Ferdová a 3. místo Eduard Pro-
cházka. V další kategorii předal starosta 
župy Velehradské Josef Častulík diplom 
a cenu za 1. místo pětileté Veronice 
hájkové ze Starého Města a za účast ob-
držely diplomy Anežka Bílová, Linda Zá-
branská a Marie Kolaciová. V kategorii 
6 let získal 1. místo Rostislav Procházka, 
2. místo Petr Jarotek a 3. místo Anetka 
Šléglová ze Starého Města.Všichni byli 
kromě velkého potlesku oceněni také 
cenami. Všem patří naše gratulace.

 Bc. BARUNKA hALODOVá

Přehazovaná v Pozořicích 
Orel župa Sedlákova ve spolupráci s jed-
notou v Pozořicích pořádala 2. června tur-
naj v přehazované pro děti. hrálo se na 
třech hřištích současně, na dvou antuko-
vých tenisových i v tělocvičně. Počasí příliš 

nepřálo a všech 51 účastníků se obávalo 
deště. Pořadatelé proto zkrátili sety do 15 
bodů, oproti dohodnutým pravidlům. Nic 
to ovšem neubralo na bojovnosti týmů 
a ten den vyhráli nad všichni. Však také 
každý hráč obdržel malou odměnu. 

Výsledky:

Starší žactvo: 1. Židenice A, 2. Žide-
nice B, 3. Pozořice A, 4. Pozořice B, 5. 
Jiříkovice.

Mladší žactvo: 1. Pozořice A, 2. Jiříko-
vice, 3. Pozořice B.
Za župu Sedlákovu děkuji Petře Kratě-
nové za organizaci turnaje.

 IVANA NOVáČKOVá, sekretářka 

Sourozenci Cibulkovi 
reprezentují Orla  
ve sportovním lezení
Tereza a Šimon Cibulkovi se věnují spor-
tovnímu lezení od malička. Tento sport má 
tři základní disciplíny – lezení na obtížnost, 
lezení na rychlost a bouldering (tj. leze-
ní na nízkých profilech bez použití lana). 
S tímto sportem začala Tereza ve svých 
pěti letech a Šimon už ve třech. První le-
zecké kroky dělali ve Vyškově a později 
přešli na nově postavenou stěnu pod oddíl 
SPL Pustiměř. Zároveň se věnovali i atle-
tice pod vedením svého dědečka v Orlu. 
V současnosti reprezentují jednotu Orel 
Kroměříž převážně ve sportovním lezení. 

Z činnosti žup a jednot
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Za pět let, co se tomuto sportu věnují, 
se propracovali do české lezecké špičky. 
Dobrým lezcem se člověk nestává jen na 
základě talentu, ale jedná se především 
o spoustu času stráveného tvrdým tré-
ninkem lezeckých dovedností a fyzické 
přípravy. Tato řehole však po čase přines-
la své ovoce. Sourozenci Cibulkovi uspěli 
nejprve v pohárové soutěži TendonCup, 
přes kterou se propracovali do Českého 
poháru, což je extraliga v lezeckých sou-
těžích. Už v loňském roce v něm Tereza 
posbírala několik medailových umístění. 
Vrcholem se stal titul vicemistryně České 
republiky v lezení na rychlost. Výsledek 
z Mistrovství republiky ji pak posunul na 
celkové třetí místo v Českém poháru. 
Nutno zmínit, že Tereza v této soutěži 
závodila se soupeřkami o dva roky star-
šími a tudíž se značným výškovým han-
dicapem. V loňském létě se zúčastnila 
prestižní soutěže Petzen Climbing Trophy 
v Rakousku, která je součástí kalendáře 
světové lezecké asociace IFSC. Protože 
ve svém věku se zatím nemůže zúčast-
nit Mistrovství Evropy (věková hranice je 
minimálně 15 let), bývá tento závod po-
važován za neoficiální evropský šampio-
nát pro mladší ročníky. Tereze se podařilo 
v soutěži na rychlost zvítězit. Po velmi 
dobrých výsledcích v obtížnosti a bou-

lderingu si v tomto poháru vybojovala 
i celkové třetí místo a byla tak nejúspěš-
nější závodnicí početného českého týmu. 
Loňskou sezonu završila dvěma vítězství-
mi v boulderingových soutěžích, kde její 
bratr Šimon ve své kategorii vybojoval 
dvě stříbrné medaile. Po skvělém výko-
nu ve své kategorii byla Tereze nabídnuta 
možnost soutěžit v ženské kategorii, kde 
se dostala na sedmé místo a jen těsně jí 
uniklo finále. 
V letošním roce vynechala tři závody 
Českého poháru v lezení na obtížnost 

kvůli nataženému úponu. Dala před-
nost tříměsíčnímu léčení a odpočinku, 
což se vyplatilo, protože na konci červ-
na vyhrála dva závody Českého poháru 
v lezení na rychlost v moravském Příbo-
ru a je průběžně na první příčce celého 
poháru. Její bratr Šimon se na stejných 
závodech nezalekl o dva roky starších 
soupeřů a vybojoval stříbro a bronz, 
čímž se dostal na průběžnou druhou až 
třetí příčku. Český pohár bude pokra-
čovat dvěma závody, přičemž ten dru-
hý, který se koná v listopadu v Kladně 
na nově postavené stěně, je zároveň 
Mistrovstvím republiky pro rok 2013. 
Dá-li Pán Bůh, oba dva sourozenci se 
po prázdninách zúčastní i soutěží na ob-
tížnost a boulderingu, které jim dávají 
potřebnou techniku pro všechny lezecké 
disciplíny. Držme jim tedy palce, ať své 
soutěžení vedou ke své radosti ze spor-
tu a Boží oslavě.

 DALIBOR CIBULKA

Putování za sv. Cyrilem 
a Metodějem
 Zaujala mne výzva bratra Juránka v ča-
sopisu OREL, abychom uspořádali Cy-
rilometodějský běh, cyklovýlet či pod. 
Proto se naše měřínská jednota roz-
hodla spolu s farností uskutečnit dne  
15. 6. 2013 putování za sv. Cyrilem 
a Metodějem do 6 km vzdálené obce 
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Kochánov, kde je právě kaple zasvěce-
ná těmto světcům. Na pouť bylo možno 
vydat se pěšky, na kole či autem.
 Začínalo se na faře v Měříně, kde děti 
vyplnily první pracovní list o sv. Cyrilu 
a Metodějovi. Další stanoviště a druhý 
pracovní list dostaly děti v obci Blízkov 
a posledním stanovištěm bylo rozcestí 
u Kochánova. Za vyplněné tři pracovní 
listy získaly děti pamětní list a něco slad-
kého na zub.
 V 16.00 hod následovala pobožnost 
v tamní kapli vykonaná měřínským fa-
rářem P. Blažejem hejtmánkem. Po ní 
mohlo asi 50 účastníků zhlédnout scén-
ku o sv. Cyrilu a Metodějovi, kterou na-
cvičila a zahrála měřínská mládež.
 V Kochánově na hřišti si mohli všichni 
opéci párek a zakoupit občerstvení. Pro 

děti byly připraveny hry a soutěže. Asi 
kolem 19.00 hod jsme se rozjeli příjem-
ně unaveni ke svým domovům.
 V průběhu akce padl návrh, abychom 
podnikali každoročně podobnou pouť 
do kaplí v měřínském okolí. Jako před-
sevzetí si s Boží pomocí vezmeme tento 
úkol za svůj.
Za jednotu Měřín    L. ChLUBNOVá

Táborák – ukončení 
cvičení šk. rok 2012/2013
Poslední čtvrtek v měsíci červnu 27. se 
konalo tradiční ukončení cvičení pro od-
díl „Cvičení rodičů s dětmi“ v jednotě 
Staré Město. Po několika denním deš-
tivém počasí vysvitlo sluníčko a tak nic 
nebránilo tomu, aby celá akce proběhla 
venku. Děti spolu se svými rodiči si před 

nastávajícími prázdninami naposledy 
provedly rozcvičku na orelském hřišti, 
zahrály hry a zasoutěžily o sladkou od-
měnu. Také si pochutnaly na výborných 
opečených špekáčcích. S orelským po-
zdravem „Zdař Bůh!“ byla odpolední 
akce ukončena.

DAGMAR ZáLEŠáKOVá,
starostka jednoty 

Přeji požehnanou 
neděli ze Strážnice 

Budinská

V neděli 28. července 2013 zorganizova-
la strážnická orelská jednota již 8. ročník 
původně cyklistických závodů, v posled-
ních dvou letech se však akce jmenu-
je – Závody kol, koloběžek, trojkolek 
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a odrážadel a všeho, co kola má. Někdy 
totiž závodí i tatínkové na kole s přívě-
sem – dětským kočárkem s potomkem. 
To ale jedou opatrně, spíše přehlídkově. 
V tomto roce v důsledku tropických 
veder jsme posunuli začátek závodů  
z 15. na 18. hod. I tak se počet závodní-
ků i diváků nelišil od minulých ročníků. 
Jsme rádi, že se akce vydařila.

 ANNA BUDíNSKá

Noc kostelů v Telči

Stejně jako v celé republice, tak i v Telči 
probíhala v pátek 31. května ve večer-
ních hodinách Noc kostelů. I Orli přispěli 
k tomu, že na programu bylo přes 30 
akcí ve 3 kostelích. Telčskou specialitou 
je ale setkání pořadatelů, které proběhlo 
o 3 týdny později a pořádal jej Orel Telč 
ve spolupráci s ShM Telč vedle Orlovny. 
Chtěli jsme neformálně a osobně navá-
zat na to, co Noc kostelů začala. Pozvá-

ni ke grilu dostali jak pořadatelé – jako 
poděkování za organizaci, tak široká 
veřejnost. 

V pravém ekumenickém duchu jsme 
začali společnou modlitbou a vyslechli 
několik myšlenek od duchovních správ-
ců křesťanských církví působících v Tel-
či, katolíků, evangelíků a adventistů. 
Zbytek večera se bavili ti nejmladší na 
trampolíně, ti starší při rozhovoru a zpě-
vu písní. Společně pak mohli povečeřet  
u grilu a ochutnat báječné mochito. Se-
tkání si nenechalo ujít přes 50 návštěvní-
ků, což pořadatele mile překvapilo. Orel 
jednota Telč

Orelský dětský den 
v Brně-Lesné

Dětský den se uskutečnil za podpory 
MČ Brno-sever u Duchovního centra  
v Brně-Lesné, dne 2. 6. 2013. uspořádali 
jsme sportovní a zábavné odpoledne s bo-
hatým programem zaměřeným na děti 

28. září  Svatováclavská pouť, Štramberk,  
hora Kotouč

5. října Lehká atletika, Semily
9. listopadu  Turnov – Podzimní šachový turnaj,  

informace mob. 608 100 076, 
brouk2022@post.cz

23. listopadu     Cherubínek – Soutěž pěvecká,  
hudební, recitační, výtvarná  
a literární. Propozice na  
web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy. 
Bohdana Tichá, tel. 739 911 157,  
e-mail: orel.semily@seznam.cz

POZVáNKA na akce žup a jednot

Dejte o sobě vědět. Zde mohla být pozvánka i na Vaši akci! (redakce@orel.cz)
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a mládež. Pobavit se přišlo více jak 200 
dětí, které většinou doprovázeli rodiče, 
příbuzní nebo starší sourozenci. Pro rodiče 
bylo připraveno posezení, hrála příjemná 
hudba a k dispozici bylo občerstvení.
Vlastní zápolení probíhalo na 12 stano-
vištích. Bylo připraveno skákání v pyt-
lích, kop na bránu, strefování se na cíl, 
prolézání provazovou pavučinou, ská-
kání přes švihadlo, poznávání předmětů 
hmatem, přenášení předmětů slalomo-
vou dráhou aj. Současně s probíhající-
mi soutěžemi byly připraveny výtvarné 
dílničky, kde si děti mohly vyrobit např. 
papírovou hvězdičku s korálky nebo ba-
lónkového pavoučka, dále se děti mohli 
účastnit kurzu kresby a modelování. 
V pozdním odpoledni 
zavítala mezi účastníky klaunka, který 
předvedla svůj um a zábavná čísla uvnitř 
Duchovního centra v rámci půlhodinové 
show, do níž vtahovala i malé diváky. Po 
skončení klaunského vystoupení přišly 
na řadu turnaje ve stolním tenisu, dámě 
nebo stolním fotbale, tzv. calciu.
Po celou dobu konání akce byl pro děti 
k dispozici skákací hrad a trampolína. 
Zřejmě nejžádanější atrakcí se však stali 
dva poníci, kteří vozili děti v průběhu 
celého odpoledne pod dohledem zku-
šených instruktorek. 
Každé zúčastněné dítě bylo za splnění 
úkolů odměněno bonbóny, oplatkem 
a diplomem. Vítězové turnajů dostali při 
slavnostním vyhlášení medaile.
Na závěr dětského dne proběhl za do-
provodu kytary táborák s opékáním 
špekáčků.
Podpořit naši nově založenou jednotu 
župy Sedlákovy přišel i starosta Orla Sta-
nislav Juránek, který všechny přítomné 
pozdravil a povzbudil k organizování 
dalších podobných akcí. Poděkoval všem 
dobrovolníkům z duchovního centra, kte-
ří se podíleli na organizačním zabezpeče-
ní a bezproblémovém průběhu celé akce 
a také panu faráři Mgr. Pavlu hovězovi za 
to, že akce mohla proběhnou v prosto-
rách patřících Duchovnímu centru.

 Mgr. JIŘí MIhOLA Ph.D, 
starosta jednoty Brno-Lesná



•  co zažili účastníci Campu Ficep 
v Itálii 

•  informace ze Sjezdu Orla

• rozhovor s Karlem Ligockim

•  plán ústředních sportovních, 
kulturních a duchovních akcí 
na rok 2014

•  pozvánku na Ústřední orelský 
ples do Ořechova

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 2013


