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Ústřední ples Orla…  4–5
…v tomto roce se konal 25. ledna v Ořechově. Pořadatelem a organizací plesu  
byla pověřena jednota Ořechov. Tohoto úkolu jsme se zhostili rádi a bylo nám 
ctí. Za projevenou důvěru Vám děkujeme… píše v dopise starosta jednoty Petr  
Krečmer.

Oldříš jednota stoletá  6–8
Stařičký gramofon a Pochod orelského mládí Slunci vstříc – otextoval Vítězslav Horyna,  
nazpíval pěvecký sbor Lumír a nahrála Hudba pražské posádky… takové poklady  
mají v Oldříši.

Orelská rodina
V Roce rodiny myslím nejen na velkou rodinu Orlů, 
ale na rodiny jednotlivých Orlů, protože v nich by 
měl být orelský duch, aby mohla vyrůst další orelská 
generace.
Rodina je malá církev. Proto se společně modlí, 
předává víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza 
z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. 
Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslá-
ní, upevňuje svou identitu rodinné církve a čerpá 
z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. 
V modlitbě se otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž 
nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby 
Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není 
opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkory-
sosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když 
denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuš-
těním se osvobozuje od starých zranění a zklamání, 
bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedo-
rozumění, zakouší radost z vnitřního osvobození 
a nachází novou naději.
V některých rodinách se společně modlíte pravi-
delně, někde jen o svátcích, někde vůbec. Prosím 
každého z vás, abyste udělali aspoň jeden krok 
správným směrem. Kde se nemodlíte společně vů-
bec, začněte aspoň krátkou modlitbou před spo-
lečným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete 
se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se vaši 
modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je veli-
ce důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když 
se spolu modlí mladí bezdětní manželé, jinak s ma-
lými či velkými dětmi, jinak když manželé stárnou. 
Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou 
modlitbou v některé životní etapě, a protože jste 
nedozráli do další etapy, tak jste se společnou mod-
litbou skončili. Začněte znovu hledat vhodný způ-
sob vašeho společného otevírání se Bohu.
Modlitba nás otevírá pro Boha, který  je  láska, 
a Boží láska, kterou si v rodině navzájem darujeme, 
dělá rodinu krásnou, umožňuje zkušenost Boží blíz-
kosti, buduje radostnou atmosféru. V postní době 
nás učí milovat kříž. 
Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost a chceš pře-
stat? Podívej se na Ukřižovaného. On sice umírá, 
ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posled-
ního dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří 
ho ukřižovali. Ještě dý-
cháš? Tak miluj. Myslíš, 
že  to  máš  těžké?  Na 
kříži to bylo těžší. Vy-
užij každého pohledu 
na kříž  k povzbuzení 
své lásky. Řekni Ukřižo-
vanému, že chceš mi-
lovat jako on a popros 
ho o schopnost milovat 
dál, až do konce.

+JaN GRaUBNeR
duchovní rádce Orla
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 Bratři ORLI  
a sestry ORLICE,
jedu tramvají, rozhlížím se a vidím: nejčastěji 
lidé čtou Blesk nebo noviny „velkého“ politika 
a já přemýšlím o tom, co Vám řeknu v našem 
časopise a proto hledám, proč vychází ty kte-
ré noviny a proč my vydáváme časopis. Noviny 
BLeSK přímo očekávají HROM. Zajímá je to, co 
hoří, to co ničí a na co se nadává a komu se 
stal jaký průšvih nebo do jakých se dostal nesná-
zí. POLITICKÉ noviny jsou od toho, aby všichni 
měli JeHO NÁZOR, ať to stojí, co to stojí, ať je 
to pravda nebo lež. 
a co tedy časopis OReL? Co ta malá kapka mezi 
sdělovacími prostředky? Chceme, aby nám dal 
nové impulsy, aby nás povzbudil a aby nás ne-
nechal v klidu. Schopnost pohybu  je krásná 
vlastnost našeho těla. Vím, jak je krásné se roz-
běhnout po lesní pěšině a načerpat z tohoto po-
hybu energii. Člověk je tělo a duše a i té máme 
dát šanci nezůstávat v klidu, ale dát  jí  šanci 
k pohybu. Proto chceme, aby náš časopis byl PO-
VZBUZeNÍM pro naši orelskou rodinu, aby foto-
grafie tvořily rodinné album a články rodinnou 
kroniku i malé rodinné vztahy a PODĚKOVÁNÍ, 
kterého v dnešní době není nikdy dost. Děkuji 
Vám všem, že jste a hlásíte se k Orlu, který podle 
většiny názorů v roce 1990 měl být již dávno mr-
tev. Děkuji všem, kteří pořádají akce pro druhé 
nebo se starají o svěřený orelský majetek. a úpl-
ně nejvíc děkuji těm, 
kteří se starají o děti 
a mládež. Ocenění na 
Vás čeká až jednou. 
až vám ten Nejvyšší 
řekne: „Cokoliv  jste 
udělali pro Orly, Or-
lice  a  Orlíčata,  pro 
mne jste udělali….“

Děkuje 
STaNISLaV JURÁNeK, starosta Orla
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Ze žup a jednot  26–30
Otiskujeme spoustu vašich příspěvků o dění v župách a jednotách. Kromě informací  
o tradičních kulturních akcích, plesech, schůzích, aerobiku a sportovních turnajích přinášíme 
také ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou. Připojujeme také pozvánky, které došly na ústřední 
sekretariát ke dni uzávěrky časopisu od vás, ze žup a jednot. Dejte o své akci vědět!

Kultura v Orlu  10–11
O rozšířeném zasedání kulturní rady, podněty a reakce účastníků, ale také o vyhlášené 
výtvarné soutěži na téma „Život v naší farnosti“. Nechte se inspirovat společnými farní-
mi poutěmi, tábory, plesy nebo třeba místním kostelem či kaplí a pošlete svůj obrázek.
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Ústřední ples Orla ČR

Vysoká návštěvnost ještě více podporuje 
myšlenku pořádat ústřední plesy každý 
rok. Letos jsme si dokonce troufli pořádat 
ples v jednotě, která má sice bohaté zku-

zaci sešla „dobrá parta“, pro kterou nic 
nebylo nemožné.
Pozvání letos přijalo mnoho vzácných 
hostů. Místní pan farář Th Mgr. Ma- 
riusz Sierpniak původně vyjádřil obavy, co 
na plese bude dělat, ale byl velice mile 
překvapen a nebýt povinností, které ho 
ještě večer čekaly, jistě by s námi vydržel do 
ranních hodin. Starosta Orla ČR Ing. Sta- 
nislav Juránek spolu se starostou místní 
jednoty br. Petrem Krečmerem přivítali 
nejen místostarosty Orla ČR a funkcioná-
ře některých žup, ale i významné členy 
Orla, kteří na poli kulturním a politickém 

dosáhli nemalých úspěchů. Ing. arch. Ja-
roslava Klašku a Mgr. Jiřího Miholu Ph.D, 
poslance PS PČR s manželkami, Doc. 

JUDr. Pavla Svobodu, PhD., D.E.A. práv-
níka a vysokoškolského pedagoga, lídra 
strany KDUČ-ČSL ve volbách do Evrop-
ského parlamentu. V průběhu večera se 
dostavil věčně usměvavý Bc. Roman Celý, 
náměstek hejtmana JMK s manželkou.
Jednota Ořechov přísluší župě Sušilově. 
Její místostarosta br. Josef Jaňura ze Sta-
rého Lískovce se velmi ochotně ujal orga-
nizace předtančení Moravské besedy. Se 
svojí ženou se krojované mládeži v jedno-
tě věnují již léta a s praxí a zodpovědností 
sobě vlastní přistoupili i k tomuto úkolu. 
Tanečníky ještě doplnila krojovaná mlá-
dež ze Žatčan a svoje vystoupení zahájili 
rázným pochodem „Vzhůru Orle slovan-

Vyprodaný sál včetně všech přilehlých prostor Orlovny již týden 
před konáním Orelského ústředního plesu svědčil o tom, že 
o plesání v Orlu je stále zájem. A tak se v sobotu 25. ledna 
v Ořechově u Brna sešlo na 300 návštěvníků místních i z daleka.

šenosti s pořádáním kulturních akcí, má 
krásně rekonstruovanou velkou Orlovnu 
včetně přilehlých prostor, ale nikdy nepo-
řádali orelský ples s dechovou hudbou. 
Loni v létě, když jsme plánovali termín 
plesu, se to zdálo jako velký risk, který 
ovšem vyšel. A to proto, že se při organi-
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ský“. Celým večerem provázela krásná 
mladá slečna Anežka Nečasová z nově 
ustavené jednoty Tvarožná. Velmi vhod-
ně byla zvolena i dechová kapela Zlaťan-
ka z Kobylnic a cimbálová muzika Dona-
va, protože i za jejich přispění se mohl 
ples konat až do časných ranních hodin. 
Vám všem, ale hlavně pořádající jedno-
tě, patří moje poděkování za spolupráci. 
Na závěr bych ráda poděkovala i spon-
zorům. Nejen těm, kteří podpořili koná-
ní plesu finanční částkou, nebo přispěli 
věcnými cenami, ale i těm, kteří podpo-
rují jakoukoliv formou naši celoroční čin-
nost. Velice si jejich pomoci Orlu vážíme. 
 M. MACKOVá, 
 1. místostarostka Orla ČR

Dopis, který byl doručen na ústřední  
sekretariát rádi otiskujeme.

Vážená paní 1. místostarostko.

Ústřední ples Orla v tomto roce se konal 25. ledna v Ořechově. Pořadatelem a or-
ganizací plesu byla pověřena jednota Ořechov. Tohoto úkolu jsme se zhostili rádi 
a bylo nám ctí. Za projevenou důvěru Vám děkujeme. Snažili jsme se zorganizovat 
vše tak, aby byl Ústřední orelský ples úspěšný. Zdá se, že se to povedlo. Ohlasy 
v místě jsou velmi kladné a potěšující. Dobře byla hodnocena i velká účast vzácných 
hostů z „vyšších míst“, zejména našeho starosty Orla a senátora Ing. Stanislava Ju-
ránka s chotí. Ústřední reprezentační ples poskytl mnohým krásný kulturní zážitek, 
byl přínosem pro naši obec i jednotu. Posílil naše povědomí nejen v místě. 
Děkujeme Vám za veškerou účinnou pomoc hmotnou i ostatní a za příkladnou dob-
rou osobní spolupráci. Naše poděkování prosím předejte všem, kdo se na přípravě 
a zdárném průběhu této vysoce společenské akce z Vaší strany podíleli.
Přejeme Vám mnoho úspěchů ve vaší činnosti, pevné zdraví a těšíme se na další 
spolupráci.

 S pozdravem Zdař Bůh!
Za jednotu Orel Ořechov, 

Petr Krečmer, starosta
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Stoletá jednota OLdříš

Když jsem poslední zářijovou sobo-
tu jela na slavnostní schůzi do Oldří-
še, vzpomínala jsem na svoji první 
cestu do tamní Orlovny…

Bylo to asi o rok dříve a rozhodla jsem se 

Přivítal mě br. Jílek a vydali jsme se na 
prohlídku Orlovny. Ihned u vstupu, kde 
byla nyní šatna, se rozpovídal. „Tady 
jsem se narodil, dřív tady byla kuchyň. 
Tady jsme měli velkou postel a když byly 
zábavy, kabáty nám odkládali přes ni, 
tady jsme měli…“. Věděla jsem, že je 
vyhráno. Tahle Orlovna vždycky bude 
patřit Orlům. Však také první věta, kte-
rou vyslovili ostatní členové místní jed-
noty v klubovně, kam jsme po prohlídce 
došli, byla: My jsme si to rozmysleli“. 
Takže nyní cesta na slavnostní schůzi, 
plná očekávání. Kromě místních přijali 

pozvání i funkcionáři z Orlické župy – 
ses. Brandejsová, br. Voleský a br. Ma-
řík. Z ústředního sekretariátu jsem při-
vezla Čestná uznání a Stříbrné pamětní 
medaile br. Františku Jílkovi, Ladislavu 
Jílkovi, Františku Stodolovi a Jarosla-
vu Trávníčkovi, které udělilo výkonné 
předsednictvo. Kromě výstavy s řadou 
historických dokumentů a fotografií zde 
bylo k vidění, ale i slyšení mnoho his-
torických skvostů. V samém úvodu br. 
Jílek přistoupil ke gramofonu, o kterém 
se s jistotou dalo tvrdit, že pamatuje 
hodně a pustil nejen Orelskou hymnu 
a pochod, ale i další písně. Pochod orel-
ského mládí Slunci vstříc otextoval Vítěz-
slav Horyna, nazpíval pěvecký sbor Lumír 
a nahrála Hudba pražské posádky…ta-
kové poklady mají v Oldříši. A ta krásná 
opona na jevišti! Radostné bylo také po-
slouchat z vystoupení místních, že dobře 
funguje spolupráce s farností, začínají se 
do Orla přihlašovat mladší ročníky a že 
bude komu předat kapitánské kormidlo.

Historie jednoty
Jednota Orla v Oldříši byla založena  
28. září 1913 původně jako odbor 
sdružení katolické mládeže, spadající 
pod zemský svaz Orla v Hradci Králo-
vé. Prvním starostou byl zvolen Vincenc 

k návštěvě na základě strohého dopisu, 
adresovaného výkonnému předsednic-
tvu Orla. „Žádáme o udělení souhlasu 
k převedení Orlovny na Obec Oldříš“. 
Z pozice funkcionáře se takové dopisy 
čtou velmi těžce. Na druhou stranu, jako 
člověk, tomu rozumím. Přibývá roků, 
ubývá sil, mladí nikde a peníze na opra-
vy nejsou. Moje mise měla jednoznačný 
cíl. Věděla jsem, že mě čeká nelehký 
úkol, protože nic z toho, co se jedno-
tě nedostává jsem nemohla nabídnout. 
Když jsem přijela k Orlovně, viděla jsem 
sice staré, ale krásné vesnické stavení… 
s duší. Bude to těžší, než jsem si myslela. 
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Trávníček. V roce 1914 ale byla činnost 
přerušena, protože mnoho členů naru-
kovalo na vojnu. Po válce byla činnost 
obnovena a v r. 1922 byl posvěcen 
orelský prapor. V roce 1924 byl zvolen 
starostou Čeněk Trávníček a jednate-
lem František Jílek. Jednota zakoupila 
poze-

mek od farního úřadu na 
cvičiště v místě dnešní Orlovny. Pro-
bíhaly nácviky i veřejná vystoupení ve 
spolupráci s jinými jednotami. Cvičilo 
se v Zrnětíně, horním Újezdě, Sebrani-
cích, Poličce, Kamenici a Sv. Kateřině. 
Stále více byla zřejmá potřeba sjednotit 
katolické spolky ve farnosti a výstavba 
vlastní Orlovny. Předsedou výboru pro 
stavbu Orlovny byl zvolen Petr Navrátil 
a 28.října 1928 byl položen základní 
kámen. V neuvěřitelně krátkém čase 
byla stavba dokončena a 29. 9. 1929 
slavnostně vysvěcena. Kromě divadelní 
činnosti se plně mohla rozvinout tělo-
výchova. Cvičila se gymnastika na nářa-
dí, volejbal, házená….Pamětníci často 
vzpomínali na obratnost a mrštnost 

Jana Kaštánka z Borové a Josefa Rou-
šara ze Sv. Kateřiny. Nemalých úspěchů 
dosáhli také jako režiséři divadelního 
spolku Antonín Nečas a František a La-
dislav Jílkovi.
S nástupem fašismu se jednota zaměřila 
pouze na divadlo a v roce 1940 zanikla. 

Po válce se Orel obno-
vil schůzí 1.září 1945. 
Úvodní projev předne-
sl P. Hanyk, farář z Bo-
rové. Vyjádřil obavy 
o další vývoj Česko-
slovenska. Později 
se tento projev stal 
předmětem diskri-
minací a věznění. 
Prvním pováleč-
ným starostou jed-
noty Orla v Oldřiši 

se stal František Jílek a jednatelem 
Bohuslav Popelka. 
Na schůzi 15. února 1948 se projedná-
vala organizace sjezdu Orla, ten se však 
již neuskutečnil. Orel komunistům překá-
žel a jeho činnost byla zakázána. Přední 
činitelé byli po tajné schůzi na Svatém 
Hostýně pozatýkáni a vězněni. Orel byl 
na dlouhá léta umlčen.
Po znovuobnovení v roce 1991 se vrátila 
činnost i do jednoty v Oldříši. Na ustavují-
cí schůzi 14. 4. 1991 byl zvolen starostou 
Bohumil Popelka a jednatelem František 
Jílek. Bylo také požádáno o navrácení Or-
lovny, jejiž majitelem se stal Obecní úřad 
Oldříš. To se podařilo v září 1993. S elá-
nem a nadšením se rozběhla sportovní 
činnost a to převážně v malé kopané,  
atletických soutěžích a stolním tenise.

„Životopis“ Orlovny

Iniciátorem pro stavbu Orlovny se stal 
Jan Biskup, farář z Borové, na schůzi 
dne 28.října 1922. Na základě Trhové 
smlouvy byly koupeny pozemky, a to 
15. prosince 1923 od Farního úřadu 
a 9. března 1925 od Anny Portlové. Byl 
založen výbor na stavbu Orlovny a ten 
zahájil svoji činnost pod vedením před-
sedy Petra Navrátila 11. března 1928. 
Základní kámen byl položen 28. října 
1928. Stavbu prováděla firma Horák 
a Horník z Poličky. Materiál byl dodá-
ván z místních zdrojů a firem z okolí. 
Stavbu řídil František Jílek, zednický 
polír. Štukový reliéf v průčelí Orlovny 
zhotovil pan Kadlec, sochař z Borové. 
Oponu, jeviště a část kulis zhotovil Jan 
Herinek, malíř z Proseče. Stavba trva-
la 1 rok a první schůze se v ní konala  
14. září 1929. Slavnostní vysvěcení se 
konalo 22. září 1929. Správcem Orlov-
ny byl jmenován František Jílek, který 
ve vybudovaném bytě bydlel s rodinou. 
Od roku 1940 v tomto bytě bydlel 
poštmistr Jan Havlík.
V obavách při nástupu komunismu 
byla Orlovna prodána Katolické – ná-
rodní jednotě pod ochranou s. Václava 
pro farnost Borovskou. I když byl ten-
to prodej následně schválen Okresním 
soudem v Poličce dne 5. 4. 1948, ne-
bylo to nic platné a 25. 5. 1948 přebírá 
majetek Orla tělocvičná jednota Sokol 
s tím, že ideální polovina je zapsána 
na katolickou národní jednotu farnosti 
Borová. I o tuto druhou polovinu Orel 
společně s Katolickou společností při-
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Každoročně jsou na pouti na Svatém Hostýně předávány pamětní stuhy jednotám, které oslavily 100 let od 

svého vzniku. Bohužel nejsme schopni bez vaší pomoci zjistit, které jednoty byly založeny v roce 1914. Ne-

existuje ucelený archivní přehled. dejte o sobě prosím vědět na ústřední sekretariát. děkuji za spolupráci.

mackova@orel.cz, mob. 775 307 292 

chází, protože i tento spolek byl zrušen 
jako nepřátelský režimu. Sokol v roce 
1966 daroval polovinu budovy MNV 
Oldříš a bylo započato s opravami. Byl 
zrušen byt, přistaveno přísálí a práce 
probíhaly v akci Z se dvěma stálými 
pracovníky. Dle návrhu arch. Zounka 
byla provedena přestavba jeviště tak, 
aby byl zachován původní vzhled 
Orlovny včetně průčelí. Po sameto-
vé revoluci byla Orlovna smlouvou 
z 30.září 1993 vrácena. Proběhla 
částečná rekonstrukce – opravy 
střechy, položení dlažeb, obklad 
v sále, sociální zařízení a další 
drobné opravy. Od roku 1993 
byl proinvestován 1 mil. korun.

Současnost
Kromě běžné tréninkové a spol-
kové činnosti jsme se stali pořadateli 
některých tradičních akcí, ale naši čle-

nové dosáhli i úspěchů na soutěžích 
a turnajích za hranicemi obce.
V Orlovně v Oldřiši jsme pořádali 
„Vánoční turnaj“ ve stolním teni-

se, který se konal vždy na 2. svátek 
vánoční, hráli jsme malou kopanou 

a volejbal. Častěji jsme ale vyjížděli na 
župní a ústřední akce v rámci Orla do 
Hlinska, Žďáru nad Sázavou, Bystřice 
nad Perštejnem, Kobylí na Moravě, 
Hradce Králové, Vysokého Mýta….
Naše mládež se také účastnila atle-
tických orelských soutěží v Olomou-
ci, přespolního běhu v České Tře-
bové, florbalových a kuželkářských  
turnajů.
„Dnes má jednota 27 převážně star-
ších členů, ale hlásí se mladá ge-
nerace a tak předáváme orelskou 
štafetu s nadějí….“
Tak to vše zaznělo na slavnostní 
schůzi ke stoletému výročí. Na zá-
věr nezbývá než poděkovat všem 
za službu Orlu. Těm, co napsali 
historii i těm, co plánují budouc-
nost.

 Na základě podkladů z referátů 
sepsala M. MACKOVá
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n  VP schvaluje příspěvek účastníků FICEP ve výši 1500,- Kč. 
n  VP ukládá EHR vypracovat pomocný materiál pro jed-

noty – přehled získávání dotačních titulů – zpracovat do  
30. 6. 2014 

n  VP pověřuje ses. Mackovou jednáním s jednotou Kunovice 
u Val. Meziříčí o možnosti půjčky na vybavení Orlovny 

n  VP schvaluje termín zasedání ÚR v sobotu 26. 4. 2014 
n  VP schvaluje vybavení objektu v Hlinsku do výše kryté 

rozpočtem do 100.000,- Kč 
n  VP schvaluje záměr pronájmu kanceláří či nákupu vlastní 

budovy pro Ústředí Orla za stejných nebo výhodnějších 
podmínek. 

Výpis z usnesení z 27. zasedání Výkonného předsednictva Orla

 29. 3. Volejbal ženy – Brno, Staňkova 26
12. 4. Volejbal muži – Brno, Staňkova 26
 1. 5.  Ústřední turnaj v tenise + kvalifikace 

Ficep, roč. 1997–2000 – Vnorovy

17. 5. Kuželky družstev – Olomouc
24. 5. Mem. Prof. Benáčka – OBL, Olešnice

Propozice na www.orel.cz

POZVáNKA na nejbližší Ústřední orelské akce

Orel župa Svatováclavská 
Vás zve na pouť k Panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu u Příbrami 
v sobotu 17. května 2014

10.00 hod. –  začátek pouti u farního  
chrámu sv. Jakuba  
v Příbrami na náměstí  
T. G. M. Poutní procesí

11.30 hod. –  slavná asistovaná Mše sv.  
podle misálu z r. 1962 na 
Svaté Hoře. Uctění Panny 
Marie Svatohorské

13.00 hod. –  občerstvení na Svaté Hoře 
(individuálně)

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

Kontakt: br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, ke stažení –  
pozvánka: http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm, 

mešní řád: http://www.orel-zsv.ic.cz/mesni_rad.pdf

Orlové na Sv. Hoře r. 1933 doprovázejí svatovítského kanovníka 
Antonína Bořka-Dohalského na mši svatou

ii



kultura

10 OREL 1–14

V sobotu 22. února 2014 se na ústředí 
v Brně uskutečnilo rozšířené zasedání 
Kulturní rady. Účastníků bylo 15 (z toho 
5 členů Kulturní rady). Na začátku se 
účastníci z jednot představili a informo-
vali o tom, jak je to u nich s kulturou 
– co podnikají, co se daří a co ne. Do-
poledne se diskutovalo, odpoledne lek-
torka Zuzana Hájková seznámila účast-
níky s tím, co je to improvizační divadlo 
a improvizační liga. Této problematice se 
věnuje asi tři roky. Vysvětlila, co obnáší 
příprava a trénink a jaká jsou pravidla. 
Předvedla též (na přání) ukázku – kon-

krétně improvizovaně zazpívala. Nejen 
mne přednáška zaujala, takže zvažuje-
me, že by se mohl konat informativní 
víkendový seminář k této problematice 
(vysvětlení pojmu, nácvik dovedností, 
vyzkoušení improvizačního divadla). 
Námětů k diskuzi bylo mnoho. Problé-
my, se kterými se pořadatelé potýkají, 
ale také akce z pohledu účastníka. Dis-
kutovalo se o finanční náročnosti, termí-
nových kolizích s jinými akcemi, nutnosti 
zaměření na cílovou skupinu, vykročení 
ze stereotypu tradičně pořádaných akcí, 
ale také o nutnosti spolupráce s jinými 

subjekty, nebo třeba o zaměření se na 
kvalitu a na důležitost poděkování dob-
rovolníkům. Důležitou součástí orel-
ských akcí je také modlitba. 
Za sebe mohu napsat, že 22. února byla 
pro mě příjemně strávená sobota. Ohla-
sy přítomných na rozšířené zasedání 
Kulturní rady byly vesměs kladné a ná-
mětů k přemýšlení a řešení je hodně. 
Doufám, že únorové rozšířené zasedání 
Kulturní rady nebylo poslední a že se 
s vámi na podobné akci opět potkáme.
 ANEŽKA SOCHOVá, 

členka Kulturní rady

Rozšířené zasedání Kulturní rady

Rozhodnutí zúčastnit se rozšířené 
kulturní rady mě napadlo z náhlého 
popudu. V naší malé jednotě Horní 
a Dolní Loučky totiž jakákoliv kulturní 
činnost v posledních letech v podsta-
tě upadla. Pozvánku do Brna jsem 
tedy vzala s povděkem a byla jsem 
překvapená i potěšená zároveň velmi 
milým přivítáním.
Musím říct, že zkušenosti přítom-
ných, jejich vyprávění a zážitky, mi 
pomohly utřídit si myšlenky a přidaly 
i notnou dávku chuti do práce. Přes-
to však očekávání, s nímž jsem do 
Brna přijela, nebylo zcela naplněno. 
Příčinou možná bude fakt, že patřím 
k jiné generaci než většina zúčastně-
ných, proto mám na spoustu věcí jiný 
pohled. Přednáška byla zajímavá, nic-
méně příliš obecná. Jak sám br. Pěcha 
poznamenal, je rozdíl mezi jednotou, 
která má 10 členů a jednotou, která 
jich má 100. Pro mě, jakožto nováč-
ka, bylo poměrně obtížné orientovat 
se v přednášce a neustále se snažit 
transformovat poznatky a rady na 
naši malou jednotu. 
Chtěla bych zmínit ještě jednu věc, 
která nemá být kritikou, nýbrž spíš 
jakýmsi podotknutím. Na radě čas-

tokrát zaznělo slovo „moderní“, které 
mě osobně vyznívalo v daném kontextu 
pejorativně, ať už šlo o moderní poje-
tí různých akcí, soutěží, autorů, apod. 
K tomuto bych chtěla podotknout jed-
no. To, že je něco považováno za mo-
derní, nemusí být nutně špatné. Jako 
příslušník mladší generace nežiji v mo-
derní době, žiji v současnosti. Ta moder-
na, tolikrát zmiňovaná je moje „teď“, je 
to doba, ve které žiji a kterou žiji. Doba, 
jež reflektuje mě samotnou a já sama ji 
utvářím. Tedy i my všichni. Proto si my-
slím, že bychom měli být světu trochu 
otevřenější.
Kulturní rada mi dala mnoho podnětů 
k přemýšlení a také mnoho inspirace pro 
další činnost, za což bych ráda poděko-
vala všem, kteří se na pořádání rozšířené 
kulturní rady podíleli, neboť šlo o velmi 
důstojnou a příjemnou akci.
 JANA POLOLáNíKOVá
 Jednota Horní a Dolní Loučky

„Zdař Bůh!“ vesele zaznělo na ústředí 
Orla v Brně z úst bratra Františka Seve-
rina, který nás s úsměvem vítal na rozší-
řené kulturní radě. „Příjemný začátek,“ 
pomyslela jsem si. Srdečné přivítání, tep-
loučko, teplá kávička. Super.

Když jsem na toto setkání jela, pře-
mýšlela jsem, zda to bude dobře vy-
užitý čas. Byly tři možnosti:
a)  bude to velmi pracovní, splní to mé 

očekávání, přinese mi to užitek, ale 
bude to vyčerpávající

b)  bude to pracovní a přesto mi to nic 
nového nedá

c)  nebude to pracovní, nic mi to ne- 
dá, ale aspoň trochu si odpočinu.

Vše bylo úplně jinak. Předseda KR 
Mgr. Petr Pěcha i jeho pravá ruka 
sestra Anežka Sochová vytvořili velmi 
příjemnou, rodinnou atmosféru. Dis-
kutovalo se o potížích, které nás trápí 
v jednotách a o jejich možných řeše-
ních. Přednáška „Jak plánovat akce“ 
byla konstruktivní, srozumitelná a pří-
nosná. Po krátké polední přestávce na 
nás čekalo i praktické cvičení.
S jakými pocity jsem tedy odjížděla?
Setkání bylo příjemně pracovní, přes-
to odpočinkové a díky mladým účast-
nicím i povzbudivé. Nové poznatky, 
které jsem si odvezla, využiji nejen při 
práci v naší jednotě, ale i v povolání 
učitelky. Děkuji vám všem, kteří jste 
se podíleli na jeho přípravě.
. Mgr. HELENA DOHNáLKOVá, 
  Jednota OREL Moutnice

 Příspěvky od účastníků
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Termín: 4. 8. – 10. 8. 2014 
(plánovaný odjezd z ČR 3. 8. 2013, 
příjezd 10. 8. ve večerních hodinách) 

Místo pobytu: Hachen, Sauerland, Německo

Cena pro účastníka: 4.600,- Kč. (cena zahrnuje dopravu 
vlakem, ubytování, stravování, program, pojištění a Ficep tričko)

Program: Bohoslužby, kulturní a společenské činnosti v me-
zinárodním kulturním prostředí. Výlet do regionu Ruhr. Ze 
sportů horská kola, biatlon, tancování, fotbal, basketbal, pěší 
turistika, plavání, tenis, stolní tenis a mnoho dalších. Více  
o programu na www.ficep.org.

Ubytování: 4–8 osob s vlastním WC a sprchou 

Věk a požadavky na účastníky: Ročníky 1997–2000 
Znalost základů anglického jazyka. Angličtina je dorozumíva-
cím jazykem. Campu se tradičně účastní Německo a Rakous-
ko, proto druhým jazykem je němčina. Znalost němčiny je 
výhodou nikoliv podmínkou.

Registrace: do 10. 5. 2014
Přihlášky a další informace na www.orel.cz 

Orel – Rada mládeže bude na Celostátním setkání mládeže v Třešti 

zajišťovat pro účastníky sportovní aktivity. Zájemci o spolupráci 

se mohou hlásit na ustredi@orel.cz nebo rm@orel.cz .

FICEP CAMP 
 2014
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Zimní silniční běh v Moutnicích
Benjamínci d 
 1. Vendula Grácerová, Jiříkovice 
 2. Zdislava Tichá, Brno-Obřany 
 3. Erika Kratochvílová, Křenovice 
Benjamínci H 
 1. Kryštof Burian, Moutnice 
 2. Hynek Halas, Šitbořice 
 3. Jan Kratochvíl, Křenovice 
Atletická školka d 
 1. Veronika Motyčková, Kroměříž 
 2. Natálie Šlezingerová, Jiříkovice 
 3. Hana Rohovská, Silůvky 
Atletická školka H 
 1. Marek Mlynář, Dolní Dobrouč 
 2. Marek Šalovský, Moutnice 
 3. Vojtěch Buchta, Jiříkovice 

Součástí moutnického běhu je kaž-
doročně vyhlášení výsledků orelské 
běžecké ligy za minulou sezónu. 
Nejen krásné počasí, ale i tato sku-
tečnost jistě přilákala k běhu mnoho 
účastníků. Tradičně P. René Strouhal 
přivítal na mši sv. ty, kteří přijeli včas 
a společně potom na místním hřbi-

tově uctili památku hrdinských činů 
odbojářů Františka Havránka, Jana 
Buchty, Aloise Dohnálka, Rudolfa 
Maška, Karla Hrdličky a Rudolfa Hr-
dého. Položením kytic na jejich hroby 
a k pamětní desce na Orlovně vzdali 
čest jejich památce zástupci jednoty 
i zástupci vedení Orla ČR.

11. ledna 2014 se uskutečnil v Moutnicích první závod Orelské  
běžecké ligy – Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Ústřed-
ního závodu v běhu se zúčastnilo 226 závodníků z 28 jednot.
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Závod se uskutečnil za ideálního bě-
žeckého počasí. Velmi nás potěšila 
vysoká účast – v cíli bylo registrováno 
rekordních 177 běžců od nejmladší 
kategorie až po veterány. Závod pod-

a 5,275 km. Za další rekord můžeme 
považovat i to, že závod v maratonu 
doběhlo deset žen a větší počet orel-
ských závodníků. Je to víc než potě-
šitelné, protože orelských běžců při-
bývá a jejich výkonnost se zlepšuje. 
Stačí boty, tričko, chuť a můžete vy- 
běhnout ….
Počasí bylo pěkné, závodníci byli spo-
kojeni, tak co víc si mohli pořadatelé 
přát. Jistě jim patří velký dík za zdaři-
lý průběh závodů. V letošním roce se 
dostalo závodu mimo kvalitních spor-
tovních výkonů i duchovního rozměru. 
Vzpomínka na Jana Buly, rodáka z Lu-
kova, se nesla v duchu celého závodu. 
A to je dobře.
Kompletní výsledky na www.orel.cz
Zdař Bůh 

 JAROSLAV SCHERRER

Maratón Jana Buly
Již jedenáctým rokem pořádá Orel jednota Moravské Budě- 
jovice zimní silniční běh. Počtvrté na maratonské trati ale 
letos poprvé na uctění památky kněze Jana Buly, který 
byl v padesátých letech komunisty popraven. A letos také 
poprvé byl závod zařazen do Orelské běžecké ligy.

pořili Orlové ze 14 jednot. Pro mlá-
dežnické kategorie byly připraveny 
trasy od 50m po 5275m. Dospělí si 
mohli vybrat mezi 42,2 km, 21,1 km 

Minipřípravka d 
 1. Iva Tauberová, Křenovice 
 2. Nela Nedomová, Jiříkovice 
 3. Kateřina Ivanová, Vnorovy 
Minipřípravka H 
 1. Petr Koudelka, Žatčany 
 2. Denis Neufeld, Křenovice 
 3. Pavel Hrabálek, Křenovice 
Přípravka d 
 1. Anna Halasová, Drnovice 
 2. Adéla Husáková, Moutnice 
 3. Ludmila Halasová, Šitbořice 
Přípravka H 
 1. Filip Dvořák, Blažovice 
 2. David Kolek, Moutnice 
 3. David Procházka, Brno-Obřany 
Mladší žákyně 
 1. Michaela Knotková, Vnorovy 
 2. Veronika Pavková, Vnorovy 
 3. Dominika Miková, Brno-Obřany 
Mladší žáci 
1 Ondřej Slavík, Šitbořice 
2 Dominik Podsedník, Jiříkovice 
3 Štěpán Buček, Jiříkovice 
Starší žákyně 
1 Kateřina Korvasová, Vnorovy 
2 Lucie Filipová, Pozořice 
3 Anna Jarošová, Brno-Obřany 
Starší žáci 
1 Jakub Ferdinand, Brno-Židenice 
2 Jan Mařík, Dolní Dobrouč 
3 Pavel Halas, Šitbořice 
dorostenky 
1 Alexandra Smoláková, Vysoké Mýto 
2 Zuzana Maříková, Dolní Dobrouč 
3 Pavlína Oprchalová, Moutnice 
dorostenci 
1 Ondřej Nováček, Kuřim 
2 Jakub Slavík, Šitbořice 
3 Jiří Halas, Brno-Obřany 
Juniorky 
1 Kamila Köhlerová, Brno-Obřany 
2 Marcela Minaříková, Brno-Obřany 
Junioři 
1 Josef Nehybka, Brno-Židenice 
2 David Bečva, Moutnice 
Ženy C 
1 Jiřina Smoláková, Vysoké Mýto 
2 Lenka Slabáková, Brno-Židenice 
3 Anna Málková, Vyškov 
Ženy B 
1 Dana Tománková, Křenovice 
2 Andrea Jakubcová, Dolní Dobrouč 
3 Šárka Krupová, Kroměříž 
Ženy A 
1 Marcela Muchová, Moutnice 
2 Valerie Smoláková, Vysoké Mýto 
3 Zuzana Halasová, Brno-Obřany 
Muži d 
1 Jiří Brtník, Brno-Obřany 
2 Josef Pilař, Únanov 
3 Bohuslav Čáp, Hradec Králové 
Muži C 
1 Martin Skyba, Brno-Židenice 
2 Josef Korvas, Vnorovy 
3 Jaroslav Scherrer, Moravské Budějovice 
Muži B 
1 Jiří Zachař, Vysoké Mýto 
2 Petr Halas, Drnovice 
3 Ivo Mika, Brno-Obřany 
Muži A 
1 Martin Moravec, Orlice 
2 Ondřej Rosa, Brno-Židenice 
3 František Kubínek, Blažovice 
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Letos jsme v areálu Orla přivítali neuvěři-
telných 263 běžců z 23 jednot. P. Adam 
Malzcyński ve svém úvodním slově po-
přál všem spravedlivou odměnu za své 
výkony a starosta Orla br. Stanislav Jurá-
nek vyjádřil potěšení nad velkou účastí 
hlavně v dětských kategoriích. Jsme rádi, 
že závodníci na Kuřim nezanevřeli a po 
extrémně nepříznivých podmínkách po 

dva uplynulé roky, kdy se potýkali s dva-
cetistupňovými mrazy a sněhovou kala-
mitou, si vychutnali krásné jarní počasí. 
Ti, co běželi 7,3 km dlouhou trať popr-
vé, si pochvalovali krásnou přírodu, byli 
sice trošku zaskočeni dlouhým strmým 
stoupáním, ale do cíle dobíhali s úsmě-
vem. 
Pořadí v tomto závodě i celkové po-
řadí po třech závodech najdete na  
www.orel.cz. Za zmínku stojí, že pou-
ze pět běžců, kteří se zúčastnili zatím 
všech závodů ve svých kategoriích, zá-

vody v rámci OBL vyhráli. Petr Koudelka 
ze Žatčan, Anna Halasová z Drnovic,  
Ondřej Nováček z Kuřimi, Josef Nehybka 
ze Židenic a Jiří Brtník z Obřan. Nejen 
jim, ale všem běžcům přejeme hodně 
úspěchu již 5. dubna v Brně-Obřanech 
na dalším běhu.
  M. MACKOVá

Pořadí jednot po třetím závodě:

   1. Obřany  36
   2. Židenice 26
   3. Dolní Dobrouč 23
   4. Jiříkovice 22
   5. Křenovice 14
 Vyškov 14
   7. Moravské Budějovice 12
   8. Silůvky  10
   9. Šitbořice 9
 10. Drnovice 8
 Žatčany 8
 Kuřim 8

Malá cena Zlobice v Kuřimi
První březnovou sobotu pořádal Orel Kuřim společně s Kuři-
mskou běžeckou ligou běžecké závody kolem místního kopce 
Zlobice. Tento závod je již třetím rokem zařazen do orelské 
běžecké ligy.
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Díky navázané spolupráci s extraligo-
vým týmem Bulldogs Brno se dne 15. 1. 
2014 uskutečnil tříhodinový workshop 
nejen pro trenéry OFL. Tématem první 
části byl trénink, motivace a vedení hry 
mládeže. Druhá část patřila tréninku do-
rostenců. Na toto téma přišlo diskutovat 
z řad orelských jednot přes 20 zájemců. 
Řady „Bulldoků“ zastupoval trenér mlá-
deže Radim Komínek, trenér juniorů Da-

vid Kyzlink (spoluautor brožury vydané 
Orlem v r. 2012, pozn. red. ) a extraligo-
vý brankář Pavel Juříček. 
V „teoretické“ části se posluchači do-
zvěděli vše o mládeži pod záštitou li-
gového klubu. Nejvíce otázek mířilo na 
rozdíly vedení tréninku jednotlivých mlá-
dežnických kategorií. Dbát na správné 
rozcvičení před tréninkem – dynamický 
a statický strečink, aby nedošlo ke zra-

nění. Několik vět bylo věnováno atletic-
ké abecedě, což pro plno trenérů bylo 
zcela neznámé. Zjistili jsme, že i tady se 
čím dál více začíná projevovat, že děti 
více sedí u počítačů, než sportují. Ve 
druhé části workshopu byla možnost 
shlédnout trénink dorostenců a udělat 
si poznámky o jeho průběhu. 
Nakonec jsme byli pozváni na extrali-
gové utkání Bulldoků s Tatranem Stře-
šovice. Tuto nabídku využila jednota 
z Dolních Bojanovic a pomohla vytvo-
řit bouřlivou atmosféru, která dovedla 
Bulldoky k důležité výhře. 
Workshop se podle ohlasů povedl a já 
věřím, že spolupráce bude i nadále po-
kračovat a přinese další zajímavé akce.
 MICHAL MOŽNý, ředitel OFL

Termín: 2.–7. června 2014 (pondělí – sobota)
Odjezd: v pondělí 2. června 2014 v 8:00 hodin z parkoviště 
u hlavní brány BVV se zastávkou v 11:30 hodin v Praze 
Návrat do ČR: sobota jako cestovní den: v sobotu  
7. 6. 2014 v odpoledních hodinách – reálný čas: 15:00 hod. 
Praha, 18:30 hod. Brno 
Cena: předpoklad 5.500,- Kč. V ceně je zahrnuto ubytová-
ní s polopenzí, doprava autobusem s přívěsem na kola tam 
a zpět a cestovní pojištění. Další event. náklady (vstupné, stra-

vování přes den apod.) si hradí každý účastník individuál-
ně. Po návratu bude provedeno vyúčtování.
Úhrada: po uhrazení zálohy ve výši  3.000,- Kč na účet 
Orla – číslo účtu 63031621/0100 je registrována vaše re-
zervace. Zbylá částka bude uhrazena do 12. května 2014. 
Jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo. 
Ubytování s polopenzí: Mládežnická ubytovna Ne-
schwitz, okr. Budyšín/Bautzen, Sasko, Německo. 

Přihláška a více informací na www.orel.cz

Malebné vesnice, síť vodních cest na Blatech, většinou rovinatý terén, možnosti koupání,  
města a obce Budyšín, Kulow, Kamenec, Chroščice, cisterciácký klášter Mariina Hvězda, putování  
do poutního místa Róžant, Ralbice, Zly Komorow, Grodk, setkání s bratrskými Lužickými Srby

TĚLOVÝCHOVNá RAdA ORLA VáS ZVE NA 

CYKLOTURISTICKOU VÝPRAVU 
dO SRBSKÉ LUŽICE V NĚMECKU

Workshop s extraligovým týmem 

Bulldogs Brno



V�elikonoce nám dávají 
 dost světla, abychom putovali 
 údolím stínů  plni důvěry a odvahy. 

(Johannes B. Brantschen)

Přejeme vám požehnané a radostné Velikonoce 



Přejeme vám požehnané a radostné Velikonoce 



rozhovor

18 OREL 1–14

s Kdy jste vstoupil do Orla a kdo 
nebo co Vás k tomu přivedlo?
V Orlu jsem od roku 2011. I když na 
to nevypadám, tak to byl volejbal. 
Mám rád kolektivní sport, který ved-
le zdravotní prospěšnosti dovolí i pro-
větrat si hlavu od sezení u počítače  
a zároveň se potkat s přáteli. Ale více 

než sport mě v Orlu oslovuje kul- 
tura.
s Jste profesí vysokoškolský peda-
gog, ale dlouhodobě se angažujete 
v české politice. Co bylo tím prvotním 
impulsem pro Váš vstup do politiky?
Já pocházím z rodiny, kde můj dědeček 
i otec byli politicky angažováni a byla to 

stále jen ta jediná strana. Já jsem do ní 
vstoupil v r. 1990, původně ze solidarity 
s otcem, protagonistou tzv. Obrodného 
proudu a prvním porevolučním 1. místo-
předsedou tehdy ČSL. Intenzivněji jsem se 
do politiky zapojil v barvách KDU-ČSL až 
v r. 2004 jako náměstek ministra zahrani-
čí, později velvyslanec a ministr.
s Proč jste se rozhodl kandidovat do 
Evropského parlamentu? Domácí po-
litika už Vás nebaví?
Evropská integrace se stala mým život-
ním posláním. V letech 1991-92 jsem 
absolvoval ve francouzském Toulouse 
postgraduální studium práva Evropské 
unie a už jsem tomuto oboru zůstal 
věrný. Nadchlo mě to, že po II. světové 
válce se našlo dost křesťansko-demo-
kratických politiků, kteří měli odvahu 
jít proti veřejnému mínění a namísto 
pokoření poraženého Německa se dát 
křesťanskou cestou spolupráce, která 
zajistila mír v Evropě po dobu, jakou 
tento kontinent ve své historii dosud 
nepoznal. Od těch studií právo EU učím 
na Právnické fakultě UK. No, a protože 
s přibývajícím věkem člověk cítí stále vět-
ší potřebu neplýtvat časem na věci méně 
významné, chci se i já více soustředit na 
podporu evropské spolupráce. Práce 
v Evropském parlamentu mi k tomu 
bude dobrou příležitostí – když Pán Bůh 
a voliči dají.
s Jste lídrem kandidátky do Evrop-
ského parlamentu, máte už jasno, 
s jakými prioritami jdete do voleb?
Jdeme do voleb pod heslem „Hájíme 
české zájmy“. Evropská unie je a musí 
zůstat užitečným nástrojem pro prosa-
zování zájmů normálních lidí. Proto je 
českým zájmem, aby evropské fondy 
byly použity ke tvorbě pracovních míst: 
chceme víc zaměstnanosti, ne víc soci-
álních dávek. Je českým zájmem, aby-
chom na stůl dostávali kvalitní potravi-
ny, ne aby se z východní Evropy stávala 
potravní popelnice. Je nejen českým, ale 
celoevropským zájmem, abychom nevy-
mřeli: proto symbolicky chceme osvobo-
dit dětské věci od DPH změnou příslušné 
směrnice. 

Zeptali jsme se…
Na Orelském ústředním plese v Ořechově byl jedním z hostů. 
V posledních letech se na orelských akcích potkáváme často, tak 
mi to nedalo a domluvili jsme si setkání na krátké popovídání. 

doc. JUdr. Pavel Svoboda, Phd., d.E.A.
Narodil se v Praze 9. dubna 1962. Zde absolvoval základní školu, gymná-
zium a posléze právnickou fakultu UK, kde získal doktorát. Po ukončení 
studia začal pracovat jako právník v Ochranném svazu autorském a poté ve 
vydavatelství Supraphon. V roce 1991 odejel na postgraduální studia evrop-
ského práva do Toulouse (Francie), od r. 1993 působí na Právnické fakultě 
UK v Praze. Od r. 1994 také pracuje jako advokát. Vedle profesní kariéry se 
intenzivně věnoval hudbě – jako aktivní hudebník, organizátor hudebních 
projektů (festival Svatováclavské slavnosti, letní škola Convivium) i autor 
hudebních sborníků (koledy tuzemské i evropské, hudební kánony apod.).
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s Myslíte si, že je opravdu reálné ta-
kovou výjimku pro ČR vyjednat? 
Takovou výjimku z povinnosti mít plen-
ky a sunar v základní sazbě DPH (u nás 
vysokých 21%) má dnes Velká Británie 
a Irsko, řada dalších zemí to řeší hraniční-
mi výklady stávající směrnice o DPH. Vý-
jimka pro ČR je jen jedna z cest. Jelikož 
vymírání je celoevropský problém, mám 
za to, že možnost mít dětské věci v nu-
lové sazbě DPH by měla platit pro celou 

EU. V příštím roce budou členské státy 
o směrnici jednat, Nečasova vláda a její 
ministr financí vůbec žádné připomínky 
k osvobození dětské spotřeby neuplatnil, 
první kolo jsme tedy promarnili, ale nic 
ještě není ztraceno.
s A má to vůbec smysl? Přece jen se 
nerodí tolik dětí…
Pokud bychom přijali Nečasovu tezi, že 
s demografickým vývojem nelze nic dělat 
(a ono lze, podívejte se na Francii, jen se 

musí chtít), tak se musíme ptát, pro koho 
tu vlastně stavíme, spoříme etc. Jen pro 
sebe? Po nás potopa? To asi není nejen 
orelské, ale ani křesťanské. 
s Jak vnímáte multikulturalismus?
Multikulturalismus souvisí s imigrací. 
Imigranti jsou mi vítáni jen v případě, že 
respektují hodnoty a kulturu země, kam 
se stěhují, a chtějí se integrovat. Naopak 
respektování jejich identity má podle mě 
hranici v dodržování lidských práv: úcta 
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k jednotlivci, rovnoprávnost mužů a žen 
atd., to jsou hodnoty, kde je třeba imig-
rantům říci: buď je přijmete, anebo jdě-
te jinam. Tyto hodnoty jsou totiž tím, na 
čem stojí evropská civilizace. 
s A když se vrátím k té kvalitě potra-
vin, co konkrétního si pod tím před-
stavit?
Tady vidím dva problémy: zaprvé, nedo-
statečná kontrola původu a obsahu po-
travin, která souvisí i s nedostatečnými 
kontrolami v zemích původu výrobku, za-
druhé, rozdíl mezi kvalitou potravin, které 
jedna a tatáž firma prodává např. v Ně-
mecku a u nás. Myslím, že je čas stanovit 
další pravidlo pro ochranu spotřebitele: 
pokud opravdu chceme jednotný evrop-
ský trh, tak jedna a tatáž firma nesmí pro 
východní členské státy produkovat stejný 
výrobek v horší kvalitě a ještě ho tam pro-
dávat za vyšší cenu.
s Na svém kontě máte spoustu pu-
blikací o evropské legislativě. Víte, 
kolik jich bylo přesně?
Řekněme nějakých deset monografií, 
přes padesát zásadních vědeckých článků 
a potom mnoho popularizačních článků. 
I když nejpopulárnější je asi moje učeb-
nice Úvod do evropského práva, myslím, 

Věra Haluzová byla česká folkloristka. 
Do vysokého věku se aktivně věnovala 
studiu lidových zvyků, působení v dět-
ských souborech, činnosti porotkyně 
na přehlídkách folklorních souborů 
a práci na tvorbě scénických pásem 
dětských folklórních souborů.
Během studia ve Zlíně se věnova-
la aktivně atletice a v roce 1946 se 
vdala za závodního běžce a civilním 
povoláním právníka Jana Haluzu. Ten 
byl po komunistickém převratu v roce 
1948 zatčen, mučen a posléze vězněn 
celkem šest let. Nedlouho po něm 
byla zatčena i Věra Haluzová. Byla 
vyslýchána, několik týdnů držena ve 
vazbě, nakonec byla ale propuštěna. 
Později ji bylo umožněno působení na 
místě učitelky na základní škole v Bis-
kupicích. S manželem, který ji v jejich 
aktivitách silně podporoval, žili až do 
jeho smrti v roce 2011 v domku v Po-
zlovicích. 
S manželem neměli děti, což vedlo 
k jejímu rozhodnutí pracovat pro děti 
jiných a věnovat se dětskému folklo-
ru. Její působení přesáhlo hranice 
Luhačovického Zálesí, kde na počát-
ku padesátých let začala se studiem 
a dokumentací lidových zvyků. Poz-
ději spolupracovala s Ústavem lidové 
kultury ve Strážnici, kde byla zaklada-
telkou Dětské Strážnice a po dlouhá 
léta členkou programové rady a au-
torkou dětských pořadů. Dále spolu-

že největší přínos má kniha Právo vnějších 
vztahů Evropské unie. 
s Dalo by se říct, že práce je pro vás 
zároveň koníčkem?
Jak už jsem řekl, evropské integraci jsem 
zasvětil svůj profesní život. Bez vášně 
pro ni by se to ani pořádně nedalo dě-
lat, protože množství informací, které je 
třeba průběžně zpracovávat, to je takové 
malé, ale trvalé tsunami.
s Máte vůbec čas na nějaké další ko-
níčky?
Mám ještě jednu vášeň a tou je hudba. 
Hraji na kontrabas v souboru Ztrace-
ná kapela, ale občas i diriguji chrámo-
vé sbory. V minulosti jsem řídil festival 
Svatováclavské slavnosti, organizoval 
hudební kurzy duchovní hudby, publi-
koval sbírky českých a evropských koled 
či hudebních kánonů. V poslední době 
hudbu ale vytlačuje politika, která je 
časově nesmírně náročná. No, a pokud 
budu zvolen do Evropského parlamen-
tu, tak to pro moje muzicírování bude 
ještě horší. Ale vím, že hudba mě tak 
jako tak neopustí, to je láska na celý  
život.
Děkuji za váš čas.

Ptala se M. MACKOVá
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Věra Haluzová 
(30. listopadu 1924 – 30. října 2013 ) 

na nich bude Orel dále stavět. Sestra 
Věra byla přínosem nejen pro kulturu 
v Orlu, ale celé naší společnosti a prá-
vem patří do pomyslné síně slávy vedle 
jmen např. Josefa Gabčíka, Jana Kubi-
še, ale také jejího manžela Jana Haluzy 
a dalších hrdinů, kteří bojovali za naši 
vlast, ať už to bylo se zbraní v ruce 
nebo pokorným snášením komunis-
tických lágrů, perzekucí a ponižování. 
Hrdinů, kteří si byli vědomi, že vzdě-
lání, práce pro druhé, boj za pravdu, 
ale hlavně láska k bratrovi a sestře jsou 
cesty čistého srdce, které vidí Boha.
Jestli bych mohl vyzdvihnout jednu 
orelskou vlastnost, kterou sestra Věra 
byla novodobým příkladem pro všech-
ny Orly, tak to byla statečnost, neboli 
věta: „Orel se nikdy nevzdává!“. Jen 
uvažme, kdo by měl chuť v osmdesáti 
letech pořádat přehlídky duchovních 
písní, neustále vzdělávat a předávat 
myšlenky druhým. Napadla mě otázka, 
co vede člověka k tomu, aby se v tam 
pokročilém věku angažoval. Důvodů 
bychom asi našli víc, ale jako hlavní 
vidím zodpovědnost. Sestra Věra vě-

děla, že má dar tvořit velké díla, dar 
promluvit k lidem s pokorou, ale záro-
veň i se zdravou kritikou. Věděla, že to 
co dostala, chce dát druhým. Snažila se 
o to, do poslední chvíle. 
Sestru Věru jsem navštívil naposled před 
necelým rokem, když jsem jí hrdě pře-
dával největší orelské vyznamenání. Ne-
moc už byla v pokročilém stádiu a jaká-
koliv věta pro ni byla nesmírně náročná. 
Řekla však: „Mám radost, Cantate musí 
pokračovat!“ Možná, že tyto dvě věty 
pro ni byly tak náročné, jako napsat celý 
scénář. Nikdy nezapomenu na ten pocit, 
jak jsem ji držel za ruku a v duchu jsem 
se modlil. Věděl jsem, že naše setkání je 
zřejmě poslední, ale děkoval jsem za dar 
možnosti, poznat tak velkého člověka, 
který dokáže být ve své píli a odhodlá-
ním vzorem i mladší generaci.
S důvěrou ve slova našeho Mistra 
a Pána…. „Blahoslaveni čistého srdce, 
neboť oni budou vidět Boha.“ děkuji 
sestře Věře za celou její orelskou práci, 
za tisíce zpívajících dětí, za její cenné 
rady, za její odvahu, za vzdělávání orlů 
v kulturní činnosti, ale také za její čisté 
srdce, jenž často dávalo šanci těm, kteří 
byli na okraji, o kterých se moc nevědě-
lo, a kterým se moc nevěřilo. Její odkaz 
budeme v Orlu nadále udržovat.

MgA. PETR PěCHA, předseda KR

pracovala s Folklórním sdružením ČR, 
CIOF, účastnila se mezinárodních sym-
pózií a setkání pracovníků zabývajících 
se výchovou dětí a mládeže.
V roce 2009 o ní natočila Česká televi-
ze dokument v režii Miroslava Kačora. 
V roce 2010 převzala z rukou hejtmana 
Zlínského kraje vyznamenání 2. stupně. 
V sobotu 30. listopadu 2013 se za účasti 
široké veřejnosti konalo v římsko- kato-
lickém kostele v Pozlovicích poslední roz-
loučení s paní Věrou Haluzovou.

Zamyšlení  
nad orelskou prací 
sestry Věry Haluzové
Na jednom místě v písmu Ježíš říká: 
„Blahoslaveni čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha.“ Jsem rád, že jsem ve 
svém životě mohl poznat člověka s čis-
tým srdcem, který Boha viděl a naplnil 
jeho život. Sestra Věra byla totiž mimo-
řádným člověkem, kterých v životě asi 
moc nepotkáme.
Sestru Věru jsem poznal před 15 lety, 
mně bylo tehdy 12 let, jí 74 a vzpomí-
nám si, jak jednou přijeli i spolu s jejím 
manželem Janíčkem do Kunovic ve své 
zelené škodě 1000. Tehdy to bylo kvůli 
přehlídce duchovních písní Cantate v Lu-
hačovicích, které založila. Vzpomínám si, 
jak pozorně jsem poslouchal její slova, 
plná noblesy, moudrosti, zkušenosti, ale 
hlavně citu. Moc dobře věděla, jak to 
tomu 12letému klukovi říct. Říkal jsem 
tehdy, Petře… tohle si zapamatuj. Na 
to budeš jednou hrdě vzpomínat. A ten 
okamžik skutečně přišel.
Osobně považuji sestru Věru za jednu 
z největších osobností českého státu 
v novodobých dějinách. Dokázala totiž 
proměnit nejen dobu svého života, ale 
také vychovat spoustu následovníků, 
kteří její myšlenky šíří dál. Její myšlenky 
zůstaly napevno zakořeněné v naší orel-
ské organizaci a nepochybuji o tom, že 
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Doufám, že se těšíte na Velikonoce. Udá-
losti Svatého týdne nám připomenou 
den po dni všechno důležité a významné. 
Slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma 
o Květné neděli, Jidášovu zradu, Poslední 
večeři s apoštoly, Velký pátek s křížovou 
cestou a smrtí našeho Pána, Bílou sobo-
tu s tichou modlitbou u Božího hrobu. 
A konečně nedělní oslavu Vzkříšení pána 
Ježíše a velikou radost a pokoj.
Určitě také prožijete Pondělí velikonoční 
se zvyky a tradicemi, které k Velikono-

Postní doba je pro nás všechny do-
široka otevřená náruč. Nabízí nám 
příležitost k tomu, abychom se za-
stavili v uspěchaném čase, podívali 
se kolem sebe, po jaké cestě jdeme. 
Důležitými prostředky pro tuto dobu 
jsou modlitby, půst a almužna. Za 
symbol půstu a odříkání můžeme po-
važovat i chléb. Člověk se může postit 
o chlebu a vodě. Chléb jako symbol 
almužny – prosící ruce ubožáka, který 
hladoví, se natahují po kousku chle-
ba. Ale tím kouskem chleba se pro 
nás může stát cokoliv – třeba vlíd-
né slovo, chvíle našeho času, úsměv 
i modlitba. Vždyť přece pokaždé 
v modlitbě Otče náš prosíme o chleba.  
Každý den.
Víme, jaké zázraky Pán Ježíš učinil, 
když rozmnožil chléb pro hladové lidi. 
Víme, že pod způsobem chleba přijí-
máme Tělo Pána Ježíše. Víme také, že 
chlebem a solí se vítají vzácné návště-
vy. Je velká škoda, že se v dnešní kon-
zumní společnosti s nadbytkem jídla 
úcta ke chlebu tak trochu vytrácí.
Chléb je i na dnešním obrázku. Dává 
tvar osmisměrce, jejíž „náplní“ jsou 
podtržená slova z následujícího textu:

cům patří. Všechna ta výzdoba - malo-
vaná vajíčka, pučící větvičky, malí zajíčci 
a první jarní kvítky, to vše symbolizuje 
život, který se po zimě probouzí.
Na obrázku na vás čeká malý koledník, 

který si prohlíží malovaná vajíčka a pře-
mýšlí, která z nich si naloží do své nůše. 
Při tom zjistí, že dvě jsou úplně stejná. 
Najdete je? Celý obrázek si můžete vy-
barvit.

Obilniny tvořily ve starověkém Izra-
eli hlavní součást každodenní stra-
vy. Ze pšenice byla nejlepší mouka 
i chléb. Používali ji kněží pro pečení 
chleba předkládaného při obětování 
Hospodinu. Ječmen, jenž dozrává 
dříve než pšenice a sklízí se počát-
kem léta, byl pokrmem chudých 
rolníků. Ječný chléb byl pravdě-
podobně nejobvyklejší. Pokud se 
stalo, že úroda ječmene byla zničena 
katastrofálním krupobitím, pšenice, 
jež dozrává později, zůstala ušetřena. 
Občas se používala i méně kvalitní 
pšenice špalda. Nejhorší chléb byl 
z prosa, které se podobá rýži. Zrno 

se nejdříve čistilo v plochém košíku, 
aby se oddělilo čisté zrní od jedo-
vatých semen a plevelů, které 
rostou společně s obilím a vypadají 
velmi podobně. Poté se zrní umlelo. 
V začátcích třením mezi malým a vět-
ším kamenem. Později mezi dvěma 
mlýnskými kameny, z nichž spodní byl 
upevněn a vrchní se na něm otáčel. 
Pro pečení chleba se smíchala mouka 
s vodou nebo občas i s olivovým 
olejem na těsto. Z předchozího 
pečení se odděloval kousek těsta tzv. 
kvásek a vmísil se do nového těsta, 
které se nechalo kynout. Chléb měl 
plochý tvar. Byl velmi chutný.

Pokud správně vyplníte osmisměrku, zůstane vám 42 písmen, která dokončí 
větu: „Děkujeme Pánu………“

OSMISMĚRKA
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Zlatovláska v 21. století
Byla jedna holka a jmenovala se Zlato-
vláska. Byla to princezna. Zlatovláska 
ale nechtěla být princezna. Vymyslela si 
takový svět a do něj něco jako kočáry, 
ale nemělo to koně. Taky do toho světa 
vymyslela takové lidi, kteří vyšetřu-
jí případy a říkala jim policajti. 
Taky vymyslela záchranáře, kteří 
zachraňovali lidi, kteří se zranili. 
Tak vymýšlela celé dny, až jed-
nou přišla za Zlatovláskou stará 
paní. Byla to zlá čarodějnice 
Hogata a ta jí přinesla by-
linky na čaj. Zlatovláska 
je hned vyzkoušela, ale 
jak vypila čaj, tak na 
místě usnula. Jak 
se probudila, byla 
přesně v tom 
světě, 

    který si vymy- 
  slela. Všude po takových 
divných cestách jezdilo něco jako kočáry, 
ale bez koní. Seděli v tom lidi, kteří otá-
čeli takovým kolem, které si Zlatovláska 
vymyslela, a říkala mu „volant“. Ty divné 

kočáry nazvala auta a cesty, po kterých 
auta jezdila, nazvala silnice. Pomalu se 
blížila noc, ale Zlatovláska neměla kde 
spát. Našla si hotel, ale tam po ní chtěli 
za apartmán pro jednu osobu moc pe-
něz. Byl to totiž pětihvězdičkový hotel. 

Zlatovláska tak zaklepala na dům 
vedle, protože měla strach ze tmy. 
Nikdo neotevřel, ale Zlatovláska si 
všimla malého tlačítka, které bylo 

u dveří, a opatrně ho stiskla. 
Jakmile ho stiskla, tak to tak 
divně zazvonilo. Za chviličku 

se otevřely dveře a objevil 
se mladý pán, který asi 
spěchal. Zlatovláska 
se ho zeptala, jestli 
by u něho nemohla 

přespat, a on, že ano. 
Tak Zlatovláska vešla do-

vnitř a pán se jí zeptal, proč je 
tak převlečená. A ona mu řekla, že 

se jmenuje Zlatovláska, že přišla z 13. sto-
letí, že nemá peníze a nemá kde bydlet. 
On jí nevěřil a myslel si, že je to jenom vý-
mysl. Ale také se jí představil. Řekl, že se 
jmenuje Evžen. Evžen nechal Zlatovlásku 
u sebe přespat. Ráno, když šla Zlatovláska 

přes přechod, tak ji srazilo auto a v tom 
autě seděl takový osmnáctiletý kluk a na-
dával Zlatovlásce, co chodí na červenou. 
Ale Zlatovláska věděla jenom to, že se 
jedná o červenou barvu, a to, že na ni šla, 
tak to vůbec nechápala. Když Zlatovláska 
přišla z nákupu, kam ji poslal Evžen, zača-
la se divit. Evžen dělal něco na takovém 
stroji, kterému říkal počítač, a Zlatovlásku 
to začalo zajímat. Položila tašky s náku-
pem a nakoukla Evženovi přes rameno. 
Psali tam: Zlatovláska žila ve 13. století, 
doopravdy měla zlaté vlasy. Zlatovlásce se 
zatočila hlava, omdlela a jak se probudila, 
tak měla hlavu položenou na stole, v ruce 
hrnek s čajem a vedle sebe rodiče, kteří 
jí říkali, že na ni čeká nápadník. A Zlato-
vláska hned vystartovala od stolu se svý-
mi novými rychlobotami, aby se podíva-
la, kdo to na ni čeká. Byl to princ Evžen, 
přesně takový, jaký byl ve Zlatovlásčině 
snu. Zlatovláska si prince Evžena vzala za 
muže a na svatbu pozvali i Hogatu, která 
Zlatovlásce přinesla bylinky, které ji pře-
nesly do 21. století.

Pohádku napsala Romana Pijáčková (Jed-
nota Staré Město), je jí 9 let a umístila se 
na 2. místě v I. kategorii v literární soutěži 
Moderní pohádka

Proč má sněhulák mrkvový nos
Dávno, dávno, když ještě naše maminky 
byly malými holčičkami, začala zima, ale 
nesněžilo. To je škoda, že není sníh, lito-
val školáček Tomáš. Každé ráno si honem 
v kuchyni přisunul židli k oknu a vyhlížel 
sníh. Vzpomínal, jak loni s ostatními dětmi 
ze školky jezdil na sáňkách.
A jednoho dne konečně začal padat sníh. 
Nejprve ho bylo tak málo, že se na chod-
níku hned rozpustil, ale do rána už bylo 
všude bílo. To bylo dovádění, když se děti 
po svačince oblékly a vyběhly na zasněže-
nou zahradu.
Házely po sobě sněhovými koulemi a dělali 
andělíčky. Tomáš s Terezkou začali stavět 
sněhuláka. Největší kouli, pak menší a na 
ni ještě nejmenší kouli, to je hlava. A krás-
ný dlouhý sněhový nos. Sněhulák se všem 

moc líbil. Když děti obědvaly, přiletěl ke 
sněhulákovi kos a sedl mu přímo na ten 
nos. Ale ouha, nos ptáčka neudržel a upa-
dl. Sněhulák bědoval: „Jak teď budu bez 
nosu vypadat, už se nebudu líbit dětem!“
Kos se omlouval, že opravdu nechtěl.  
„Už to mám, seženu od někoho 
pomoc!“ a odletěl. Uviděl zajíce 
s vozíkem mrkve, jak ho veze 
domů malým zajíčkům. 
„Zajíčku, zajíčku, prosím, 
dej mi jednu mrkvič-
ku!“ „Odkdy jedí kosi 
mrkev?“ podivil se zajíc. 
„Potřebuji náhradní nos 
pro sněhuláka, protože 
jsem mu ho nechtě 
ulomil.“ 

„Tak to je j iná“ řekl zaj íc a po-
dal mu z vůzku tu největší a nejčer-
venější. Kos letěl zpět a nasadil sně-
huláčkovi na prázdné místo mrkev.  
Sněhulák se polekal:
„Takový červený nos? Vždyť se mi děti 

budou smát!“ 
„Ba ne“, utěšoval ho kos, „náho-

dou ti to moc a moc sluší!“ To 
bylo radosti, když sněhuláka 

uviděly děti. A protože se červe-
ný nos moc líbil nejen dětem, 

ale i ostatním sněhulákům, 
tak od té doby se jim dává 
místo nosu mrkev. 

Pohádku napsala Helena  
Červenková, Bohumín, 59 let



Matka znamená lásku,  

teplo a zemi. 

Být od ní milován,  

znamená žít, mít kořeny,  

být doma.
 (Balzac)

   Děkujeme maminkám!
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Přírůstky do orelské rodiny 
Petra Halase – ředitele Orelské bě-
žecké ligy není třeba představovat. 
Za něj hovoří spousta odvedené 
práce pro Orla. Ráda vám ale před-
stavím malého Matýska - v pořadí 
čtvrté dítko v rodině Halasových. Na-
rodil se 25. 11. 2013, vážil 4610 g  
a měřil 55 cm. Věřím, že z něj má ma-

minka s tatínkem stejnou radost jako  
z Aničky, Vojtíška a Anežky.

17. prosince 2013 mi přišla také sms 
„S radostí vám oznamujeme, že dnes 
v 8:21 hod s Boží pomocí se nám naro-
dil Lukášek. Má 4250 g a 53 cm. Lukáš 
a Marie Jurečkovi.“ Tak holky Zdiska, 

Karolínka a Markétka mají brášku a jis-
tě budou mamince, generální sekretářce 
Orla, vydatně a s radostí pomáhat. 
Za vedení Orla i za ústřední sekretariát 
přejeme oběma rodinám radost a boží po-
žehnání, malým klukům stále otevřenou 
rodinnou náruč a dobrý vítr, který je při 
letu životem ponese správným směrem. 

 

Život v naší farnosti

Kultrurní rada Orla 
vyhlašuje 

výtvarnou soutěž na téma 

Rádi se dozvíme o vašich aktivitách, které se provozují třeba jen ve vaší farnosti. Nechte se inspi-
rovat společnými farními poutěmi, tábory, plesy nebo třeba místním kostelem či kaplí.
Formát práce je libovolný, musí se jednat o malbu nebo kresbu a počet příspěvků od jednoho auto-
ra je omezen na jeden. Soutěžní výtvory se nebudou vracet a mohou být použity pro potřeby Orla.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií:     I. kategorie:    do 9 let
  II. kategorie: 10 – 18 let
 III. kategorie:  nad 18 let

Vaše díla prosím posílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno. Je nutné s dílem zaslat 
i jméno a příjmení, adresu, datum narození a kontaktní údaje. 
  V případě dotazů prosím pište na e-mail: kr@orel.cz.
Uzávěrka soutěže je 15. 6. 2014.
Přejeme Vám spoustu inspirace a těšíme se na Vaše kresby a malby. Pro účast v soutěží 
není podmínkou členství v Orlu. Budeme také rádi, pokud se do soutěže zapojí i senioři.
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Z činnosti žup a jednot
Sourozenci Cibulkovi 
úspěšní doma  
i v zahraničí – Tereza 
mistryní ČR, její bratr 
šimon vicemistr ČR

lezecké stěně v Kladně. Tereza nastu-
povala do závodu se třemi vítězstvími 
z Českého poháru a v kladenské hale 
si doslova vyběhla pro titul mistryně 
České republiky pro rok 2013. Stala se 
tak i vítězkou Českého poháru v lezení 
na rychlost. Velikým překvapením byl 
výkon jejího osmiletého bratra Šimo-
na, kterého o první místo připravilo 
nešťastné uklouznutí. I tak titul vice-
mistr ČR je skvělým výsledkem, který 
ho navíc posunul na celkovou druhou 
příčku v Českém poháru.
Terezce loni bohužel nevyšlo podle před-
stav Mistrovství České republiky mláde-
že v lezení na obtížnost, kde jí ve finále 
uklouzla ruka z posledního chytu, který 
znamenal vítězství, a tak jí to stačilo 
„pouze“ na 3. místo. Po mistrovském 
závodě se konalo v Chocni poslední kolo 
Českého poháru opět v lezení na ob-
tížnost. Zde si Tereza poradila se všemi 
kvalifikačními koly, postupovala z 1. mís-
ta a s přehledem vyhrála i finále. Právem 
si vybojovala 1. místo.
Na závěr sezóny čekal Šimona Cibulku 
finálový závod regionálního poháru Ten-
don Cup 2013. Již předposlední závod 
v Trutnově mezi staršími soupeři vyhrál 
a do finálového závodu nastupoval 
v dobré formě. Ve finále ve Vyškově pak 

jako jediný ve své kategorii vylezl až do 
posledního chytu a získal 1. místo nejen 
v tomto závodě, ale stal se tak i celko-
vým vítězem Tendon Cupu.
Děkujeme všem za podporu těchto mla-
dých nadějných závodníků.

DALIBOR CIBULKA

domanín –  
Na Orelskou strunu 
Na přehlídce umění hrát na hudební 
nástroje s názvem „Na orelskou stru-
nu“ v Domaníně v sobotu 30. listopa-
du 2013 vystoupilo 24 účastníků. Na 
zahájení vystoupila cimbálová muzika 
„Struna“ z Domanína, která byla za-
ložena před 11ti měsíci a celou dobu 
trénovala v místní Orlovně. Po nákupu 
nového cimbálu se po dohodě s panem 
farářem Petrem Majdou přemístila do 
místní fary. Cimbálová muzika Struna 
předvedla bezchybný výkon a velmi se 
líbila. Všechny v sále překvapilo, jak 
Eliška a Helenka Petrželkovy velmi pěkně 
a nebojácně zazpívali s cimbálovou 
muzikou. Jednotliví vystupující hráli 
na klávesy, zobcovou flétnu, housle, 
klarinet, cimbál, harmoniku, trubku 
a také na africké bubny.
V sále bylo asi 85 rodičů a prarodičů. 
Přehlídka proběhla v pěkném prostředí 

Sportovní lezci Tereza a Šimon Cibul-
kovi závodící za Orel Kroměříž skvěle 
ukončili sezónu. V listopadu 2013 
bojovali o titul na Mistrovství České 
republiky mládeže v lezení na rych-
lost, jež bylo letos pořádáno na nové 
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Dělnického domu v rodinné atmosféře 
a před výborným publikem. Převážná 
většina účinkujících předvedla bezchyb-
ný výkon a i malé pochybení u některých 
bylo odměněno potleskem. Slovem pro-
vázela celý pořad s úspěchem Jana Za-
pletalová z Moravského Písku. O správné 
fungování ozvučení a osvětlení se posta-
ral Antonín Janík. O malé pohoštění pro 
všechny se postarali : Monika Trlidová, 
Marie Klempířová a Eva Janíková. 
Všichni se shodli na tom, že se za rok se-
jdeme zase. „Když mladí umí hrát na hu-
dební nástroje je naděje, že hudba, která 
provází člověka od narození až do konce 
života, bude v naší obci a v naší oblasti 
pokračovat i v dalších letech, v dalších 
generacích“ – sdělil na úvod celé akce 
Ing. Antonín Zelina. Na závěr poděkoval 
všem vystupujícím za to, že se rozhodli 
učit se hrát na hudební nástroje, že se 
nebáli přihlásit na přehlídku. Poděkoval 
také rodičům, že vedou své děti ke hře 
na hudební nástroje a také babičkám 
a dědečkům, kteří pomocí svá vnoučata 
a jejich rodiče podporují. K cimbálové 
muzice „Struna“ uvedl, že jejich krásné 
vystoupení a bezchybný výkon je výsled-
kem systematické práce, pravidelnosti 
a velké píle při nácviku hry a zpěvu. Mla-
dí hudebníci si z nich mohou vzít příklad.
Na závěr obdržel každý účastník upo-
mínkový list a malou pozornost. 
Byla to krásná pohodová akce. V příštím 
roce zveme na přehlídku další domaňá-
ky i z okolí, Orly z blízka i větší vzdále-
nosti a to nejen začátečníky, ale i déle 
hrající.
 Ing. ANTONíN ZELINA 

Vánoční exhibice 
v aerobiku 2013  
na dobříši
Hned první adventní neděli jsme na 
Dobříši strávili ve sportovním duchu 
a při úžasné aerobikové show si užili 
nádherné odpoledne při Vánoční exhi-
bici v aerobiku, kterou organizují lektoři 
a cvičitelé Orla Dobříš. Fakt, že dobříšská 
městská hala byla naplněna k prasknutí 
diváky, na ploše se ukázalo téměř 250 

dětí a návštěvníci si mohli užít více jak 25 
vystoupení, nás organizátory nesmírně 
těší a věříme, že si i všichni zúčastnění 
užili nezapomenutelnou atmosféru 
stejně jako my. Celý program odstarto-
vala emotivní nacvičená skladba „C´EST 
LA VIE“, ve které děti od předškolního 
věku až po seniorské cvičenky předvedli 
taneční sestavu. Plocha sportovní haly 
byla celá zaplněná. Velký úspěch měly 
i děti z kurzu Batolátek a spolu s ma-
minkami ukázali, jak se dá cvičit už od 
1 roku. Jako zpestření celého programu 
se pak všichni účastnili tzv. „závodu na 
odrážedlech“, za který byli odměněni 
krásnými perníkovými medailemi.
Pak už ale exhibice nabrala do obrátek 
a na ploše se střídala jedna lepší choreo-
grafie než druhá, nápadité i krásné dresy 
vystupujících, akční i vtipné sestavy a přá-
telská atmosféra zaplnily celou sportovní 
halu. Tak jak se blížil celý program do 
svého cíle, vrcholila a gradovala i vystou-
pení a na řadu se dostaly naše nejlepší 
jednotlivkyně ve sportovním aerobiku 
Míša Malá a Natálie Bakosová. Celou 
akci nemohlo zakončit nic jiného než 

dech beroucí nástup téměř všech dětí, 
které spolu se svými lektory společně 
zatančili sestavu pod názvem „Turecká“.
Nezapomenutelná atmosféra, kterou 
vytvořili diváci, ale především děti, které 
vystupovaly, stála opravdu za to!!! Dě-
kujeme všem účastníkům, vystupujícím, 
organizátorům i návštěvníkům za pod-
poru i pomoc při takto velké akci. 

DENISA HAVLíČKOVá, 
 vedoucí dětských kurzů Orla Dobříš

Ohlédnutí za vánočním 
zpíváním 2013
Kulturní komise Města Staré Město i le-
tos připravila pestrý a krásný program 
„Vánočního zpívání“, které se konalo 
v neděli 22. 12. 2013 ve velkém sále 
společenského centra. Celou akci za-
hájil starosta města Josef Bazala, spolu 
s místostarostou Radoslavem Malinou, 
který pak celý odpolední program vtip-
ně uváděl.
Svá vystoupení předvedly děti z Dolineč-
ky, ZUŠ z tanečního a hudebního oboru, 
mateřských škol a děti z Orla. Na po-
diu se tak ve svižném tempu vystřídaly 
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Tříkrálová koleda 

V pátek 3. ledna 2014 požehnal při mši 
svaté otec Miroslav Suchomel třiadvace-
ti skupinkám koledníků K+M+B a jejich 
vedoucím, kteří se vydali na Tříkrálovou 
koledu po Starém Městě.
Koledníci křídou označili domy a byty, za-
zpívali a přednesli toto kouzelné přání: 
„Zdraví vás Kašpar, Melichar a Baltazar 
a prosí vás o štědrý dar. Ne pro nás zde 
přítomné, ale pro chudé a potřebné.“
Do této charitativní akce se zapojili i čle-
nové staroměstské jednoty Orla, nejen 
jako vedoucí skupinek, ale hlavně jako 
koledníci.

Občané Starého Města přijali koledníky 
převážně s úsměvem a do zapečetěné 
pokladničky přidali svůj příspěvek. 
 DAGMAR ZáLEŠáKOVá, 
 starostka jednoty

různé žánry a nechyběla ani cimbálová 
muzika.
Děti z Orla vystoupily s novým pásmem 
„Zimní radosti“ a ukázaly, jak se staví 
sněhulák, sáňkuje, lyžuje, bruslí, či kou-
luje. Pak ozdobily vánoční stromeček 
a zazpívaly koledy. Na kytaru je dopro-
vázela jejich cvičitelka Mgr. Jana Ferdo-
vá a na flétnu děti ze starších oddílů, 
Bětuška Pleváková, Esterka Feldváblo-
vá a Nikolka Benedíková. Prožili jsme 
opravdu krásné odpoledne a příjemně 
se naladili na nastávající Štědrý den a vá-
noční svátky.
 DAGMAR ZáLEŠáKOVá, 
 starostka jednoty
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Župní ples v Pitíně

Ples župy Velehradské se konal 18. 
1. 2014 v kulturním domě v Pitíně. 
Zahájil jej starosta župy Velehradské 
br. Josef Častulík, místostarosta Orla 
ČR br. Ing. Antonín Zelina a starosta 
místní jednoty br. Josef Šlegl. S de-
chovou kapelou Dúbravankou jsme si 
zazpívali orelský pochod „Vzhůru Orle 
slovanský“. Předtancování se ujal pár 
Kateřina Skybová a Jakub Rech ze Zlí-
na, kteří nádherně předvedli klasické 
tance a ve druhém vstupu latinsko-
-americké tance. Teprve třináctiletí 
Kateřina a Jakub spolu tančí tři roky 
v tanečním klubu Starlight ve Zlíně 
a jsou již v nejvyšší třídě B, ve věko-
vé kategorii Junior l, v standartních 
i latinsko-amerických tancích. Stali 
se finalisty Mistrovství republiky, kde 
skončili na 6. místě. S pásmem písní 
o víně se představil soubor Písečánek 
z Moravského Písku, pod vedením sta-
rostky jednoty ses. Miluše Bezděkové 
a cimbálová muzika Struna z Domaní-
na. Plesu se zúčastnili zástupci z 10ti 
jednot (Domanína, Drnovic u Val.Klo-
bouk, Kunovic, Moravského Písku, 
Pitína, Slavičína, Starého Města, Veselí 
nad Moravou, Vnorov a Zlína-Mladco-
vé). Domácí se úkolu pořadatelů ujali 
velmi dobře a v příjemném prostředí 
kulturního domu jsme protančili celou 

noc až do rána. Jako třešnička na dor-
tu byla bohatá tombola. Domů jsme 
odjížděli spokojeni a již se těšíme na 
další ples. 
 Mgr. JANA FERDOVá, 
 jednota Staré Město 

Orelský ples v Kuřimi
Poslední lednový den, pořádala naše 
jednota již XI. Orelský ples. V letošním 
roce ve spolupráci s okresní organiza-

cí KDU-ČSL Brno venkov. Rádi jsme 
v sále Společenského centra přivítali 
předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, 
který byl v té době již jmenován více-
premiérem pro vědu, výzkum a inova-
ci, poslance PS PČR za Jižní Moravu 
Jaroslava Klašku, Jirku Miholu i Jožku 
Uhlíka. (Všichni členové Orla, někteří 
dokonce velmi aktivní...) Pozvání 
na ples přijal i místní p. farář Adam  
Malczyński. 
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Příjemná a pohodová atmosféra pano-
vala po celý večer a jistě k tomu přispěla 
i kapela Pohoda z Blanska, která naše 
plesy doprovází od samého počátku. 
Hlavní sál byl obsazen do posledního 
místečka a plno bylo také v prostorách 
restaurace, kde k poslechu, ale hlavně 
ke zpěvu hrála cimbálová muzika Do-
nava ze Žatčan. Malým zpestřením bylo 
vystoupení skupiny Pas de probleme - 
tří děvčat, která se zabývají tancem ve 
stylu tribal fusion. Jen jsme žasli, jak 
moc se dá lidské tělo rozvlnit. Podle 

ohlasů, které se mi dostávají, může být 
naše kuřimská jednota spokojená. Za 
čas a úsilí, které jsme vynaložili na pří-
pravu a organizaci plesu, se nám dosta-
lo odměny v podobě spokojenosti a po-
děkování. Já bych rád také poděkoval 
všem sponzorům, kteří ples podpořili 
ať už finančně, nebo cenami do velmi 
bohaté tomboly. 
 VíTěZSLAV NOVáČEK, 

starosta jednoty Kuřim

Výroční členská schůze 
ve Starém Městě
Orelskou modlitbou zahájila starostka 
jednoty Dagmar Zálešáková v pátek  
7. února 2014 v malém sále Orlovny 
výroční členskou schůzi jednoty Orla 
Staré Město. Krátkou vzpomínku jsme 
věnovali zesnulým členům jednoty. Pak 
mezi námi přivítala vzácné hosty, a to 
starostu Města Staré Město pana Jose-

fa Bazalu, duchovního správce farnosti 
Mgr.Miroslava Suchomela a zástupce 
župy Velehradské a místostarostu Orla 
ČR bratra Ing.Antonína Zelinu. 
O kulturní zážitek se postaraly děti ze 
starších oddílů. Našim jubilantům, kteří 
oslaví kulaté výročí jsme poblahopřáli. 
Zprávy o činnosti všech 15ti oddílů jed-
noty přednesli jejich trenéři. Po pokladní 
a revizní zprávě následovala volba ve-
dení jednoty. Na další čtyřleté období 
získala mandát současná starostka jed-
noty, sestra Dagmar Zálešáková. Zvolili 
jsme delegáty, kteří budou zastupovat 
naši jednotu na sjezdu župy Velehrad-
ské v Polešovicích. K příjemné atmosféře 
celé výroční schůze přispěli nejen členo-
vé, ale také vystoupení hostů, občerst-
vení v podobě koláčků a čaje a výbor-
ných zákusků.
 Mgr. JANA FERDOVá, 
 člen Rady jednoty

 5. dubna 2014  dětský šachový turnaj, Orlovna v Turnově, Jiráskova 126 
Informace: janku.stanislav@email.cz, mob. 736 252 352.

26. dubna 2014  šachový turnaj Orla župy sv. Zdislavy, Orlovna v Turnově, Jiráskova 126 
Přihlášky brouk2022@post.cz nebo mob. 608 100 076.

11. května 2014  den matek, areál Orla v Kuřimi, Křížkovského 55 
Vystoupí Pavel Helan, finalista soutěže Česko Slovensko má talent,  
informace: novacek@orel.cz

18. května 2014  Mariánská štafeta a pouť do Křtin. Kulturní a sportovní program v Bukovině. 
Informace: www.zupasedlakova.cz

POZVáNKA na akce žup a jednot





•  výsledky Orelské  
florbalové ligy 2014

•  z orelské cykloputi  
po Lužici v Německu

• reportáže ze župních sjezdů 

• Orlové senioři na Vranově

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2014


