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Dny lidí dobré vůle  6–7
Ve dnech 4. a 5. července není Velehrad zaplněn jen poutníky. Malí fotbalis-
té také měří svoje síly pod bystrým okem Antonína Panenky v sedmi disciplí-
nách fotbalových dovedností. Každoročně se Orlové schází s úctou a vděčností  
u hrobu svého zakladatele Mons. Jana Šrámka.

Orlové na pietních aktech v Lidicích a Ležákách 8
Součástí vzpomínkových akcí byly slouženy i mše svaté. Zaznělo i mnoho moudrého 
…..prosíme Tě za potomky těch, kdo zde vykonali zločin, aby také oni unesli pravdu 
o dějinách svého národa, uměli uznat vinu svých předků a sami bez znamení hanby 
pomáhali vytvářet zdravé vztahy mezi národy…

Královna Orlů
Orli přicházejí na Hostýn kolem svát-
ku Panny Marie Královny. Není to 
královna politická, ani královna krásy. 
Když její Syn je Králem nebe i země, 
může být jeho matka královnou. V li-
taniích jí říkáme: Královna andělů, 
patriarchů, proroků, apoštolů, mu-
čedníků, vyznavačů, panen a všech 
svatých. Vzýváme ji jako královnu 
rodin a míru. Zdá se mi, že Orli pu-
tující na Hostýn k oslavě Královny 
by mohli přidávat: Královno Orlů,  
oroduj za nás.
Pán Ježíš mluvil často o Božím krá-
lovství. Dokonce nás naučil modlit se: 
Přijď království tvé. Oč to v Otčenáši 
prosíme? Aby Pán podle svého pří-
slibu znovu přišel ve slávě. Zároveň 
prosíme, aby Boží království rostlo už 
dnes posvěcováním lidí a jejich úsilím 
o spravedlnost a pokoj podle blaho-
slavenství. 
Kdo buduje Boží království? Ne-
jen kněží, ale všichni pokřtění, když 
se snaží o to, aby lidé v jejich okolí 
(ve škole, v rodině a v povolání, ale 
i v Orle) poznávali evangelium a učili 
se milovat Krista. Svou vírou ovlivňují 
společnost, kulturu, ekonomiku a po-
litiku, když se aktivně zapojují do ži-
vota farnosti, modlitebních společen-
ství, třeba do katolického spolku Orel. 
Ale jak to dělat, aby v našem Orlu 
a skrze Orla rostlo Boží království? 
Předně musí být Boží království 
v mém srdci. To znamená, že v sobě 
a nad sebou nechám vládnout Boha. 
Dělám to, co chce Bůh. A nedělám 
to, co nechce. Nechám Boha, který 
je láska, v sobě milovat. Řeknu mu: 
Buď mým králem a vládcem! Ty mi-
luj v mém srdci! Potom mohu přispět 
k budování Božího království v rodině 
či v Orlu. Katechismus říká: Boží krá-
lovství začíná u lidí, kteří Bohu do-
volí, aby je proměnil. Podle Ježíšovy 
zkušenosti jsou to především chudí 
a maličcí. Dokonce i lidé stojící mimo 
církev jsou fascinováni Ježíšem, který 
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  se obrací svou láskou především na ty, 
kteří jsou někde na okraji společnos-
ti, chudí, plačící, oběti pronásledování 
a násilí a všichni hledající jeho sprave-
dlnost. Těm otevírá bránu Božího krá-
lovství. 
Jak konkrétně začít ve vaší jedno-
tě? Chceš probouzet spáče, oživo-
vat společenství Kristovým duchem, 
pomáhat k tomu, aby vaše spole-
čenství bylo krásné a přitažlivé pro 
další lidi, aby jeho nevěřící členové 
uvěřili? Nezačínej sám. Ježíš slíbil, že 
bude vždy tam, kde jsou dva nebo tři 
v jeho jménu. Najdi si aspoň jedno-
ho, s nímž uděláš dohodu o vzájem-
né lásce otevřené pro Krista. Řekněte 
si, že chcete jeden druhého mít rád 
takovým způsobem, jak vás miluje 
Bůh. Tu dohodu obnovujte před ka-
ždou akcí. Buďte ochotní ztrácet své 
nápady a přijímat názory druhého, 
předbíhejte se ve vzájemné služ-
bě, navzájem si odpouštějte. Do své 
smlouvy přijměte každého, kdo pro-
jeví zájem. Pak vaše jádro poroste. 
Zakusíte, že vaše společenství je krás-
né, protože uprostřed něho je Kris-
tus. Bude to náročné, ale nebojte se. 
Stojí to za to. Objeví se plody, které  
jste ani nečekali. 
Kristus uprostřed 
vašeho společen-
ství bude sám při- 
tahovat a spole- 
čenství bude šťast- 
né, protože kde 
je Kristus, tam je 
kousek ráje.

+Jan Graubner
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  25–29
Tyto stránky již tradičně patří vám. Najdete zde články a fotografie ze zdařilých akcí, infor-
mujete také o celkovém dění v župách a jednotách. Jsme rádi, že o sobě dáváte vědět. Patří 
vám všem dík. Vaše akce mohou být inspirací pro ostatní.

Letošní cyklovýprava po Lužici 20–21
Jak bývá při našich zahraničních jízdách zvykem, prezentujeme v cizině Orla a nava-
zujeme kontakty s domácími jednotlivci i spolky. Nejinak tomu bylo i letos na Lužici. 
Naším nejvýznamnějším družebním spolkem se stalo Towarstwo sw. Cyrila a Metoda 
a selské lidové sdružení Njepilic dwór.

Mezinárodní letní sportovní hry  16–18
Naše spolupráce s farnostmi se stává samozřejmostí a náš přínos pro život obcí  
a měst je stále viditelnější. Největším krokem v letošním roce byl však krok ke spolupráci  
s katolickými školami. Pomohla nám k tomu první společná olympiáda dětí a mládeže 
katolických tělovýchovných spolků, sdružených v organizaci FICEP a katolických škol, 
sdružených v organizaci FISEC. Uskutečnila se ve Vídni za účasti 13 zemí z Evropy  
a Jižní Ameriky a Českou republiku reprezentovalo 62 sportovců.

Foto Vlastimil Vahala



ze společnosti

4 OREL 3–14

Vzhůru, Orle slovanský,
bílý Orle náš…

Ze všech koutů naší vlasti přišli pěšky, 
přiběhli, přijeli na kolech, auty i autobusy, 
aby si společně zaběhali, ale hlavně 
proto, aby se společně na Svatém Hostýně 
poklonili Panně Marii. Sobota a neděle  
23. a 24. srpna zde patřila Orlům.

Setkání orelské rodiny v měsí-

ci srpnu na Svatém Hostýně je 

v počtu lidí nejvíce zastoupenou 

akcí Orla v celém roce. Stejné 

i nové tváře, krásná potkává-

ní, modlitby ruku v ruce s ra-

dostí z pohybu, noční zpívání 

na schodech, světelný průvod 

a povídání do rána, kdy přijíždí 

noví poutníci... – To je atmosfé-

ra naší poutě. Kdo to zažil, ví 

o čem mluvím a ještě za dvacet 

Sobotní dopoledne probíhají přípravy na 

všechny aktivity, které zde, na významném 

poutním místě, Orel pořádá. Sehraná parta 

lidí má připravenu trať běhu k Božímu hrobu 

a vše k tomu potřebné, ozvučení je nainsta-

lováno, výpočetní technika funguje, osvět-

lení také, na podiu si na nedělní bohosluž-

bu vše potřebné chystá i schóla z Boršic, na 

hlavních schodech se na sloupech třepetají 

orelské vlajky a majestátný Svatý Hostýn je 

připraven vítat orelské poutníky…..

 MILUŠE MACKOVÁ

let při vzpomínce na tyto chvíle 

prolétne myšlenka s lehkým mra-

zením v zádech: – Copak jsme 

tehdy nebyli šťastní? Copak nám 

tehdy srdce nehořelo? Copak 

to nebyly jedny z nejkrásnějších 

chvil života? Věřím, milí poutníci, 

že jste prožívali plně přítomnost  

a v blízkosti Panny Marie Hostýn-

ské reagovali na krásu Božích vý-

zev jako Ona. 

Váš P. PETR DUJKA
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Nevlídné počasí neodradilo 79 běžců, 

kteří startovali v Běhu k Božimu hrobu. 

Změřili síly celkem ve 22 kategoriích. 

Svoje členy měly na startu orelské jedoty:

Kroměříž, Hranice, Křenovice, Drnovice, 
Domažlice, Vyškov, Valašské Klobouky, 
Žatčany, Obřany, Ostrava Poruba, Lov-

čice, Halenkov – Huslenky, Nový Hro-
zenkov, Polešovice, Židenice, Lubná 
u Poličky, Semily, Boskovice, Kuřim, Dol-
ní Bečva, Luleč, Bystřice pod Hostýnem, 
Drnovice u Valašských Klobouk, Hradec 
Králové, Domanín a Vnorovy.
Podrobné výsledky na www.orel.cz

Na orelském shromáždění jsme přivítali 

řadu významných hostů. Vážíme si pří-

tomnosti Mgr. Miluše Horské, místopřed-

sedkyně Senátu Parlamentu ČR i těch 

členů Orla, kteří zastávají vysoké státní 

funkce. MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. 

místopředsedu vlády ČR a místopředse-

du PS PČR, Bc.Patrika Kunčara, sená-

tora a úřadujícího starostu Uherského 

Brodu a Josefa Uhlíka poslance Parla-

mentu ČR a starostu Ratíškovic. Staros-

ta Orla slavnostně předal pamětní stuhy 

jednotám, které v letošním roce oslavily 

stoleté výročí svého založení – jednotě 

Bořitov a jednotě Ratíškovice. Bylo zde 

také předáno nejvyšší orelské vyzna-

menání bronzová Medaile za zásluhy 

Br. Emilu Polákovi za dlouholetou ak-

tivní práci na všech úrovních sportovní 

organizace Orel, za obnovení Orlovny 

a činnost v jednotě Kobylí na Moravě 

a vedení župy Šilingrovy. 

Za pozornost stojí úctyhodný výkon  

P. Víta Jůzy, který letos na Hostýn puto-

val 12 dnů a našlapal na 330 kilometrů.

 MILUŠE MACKOVÁ
Foto MARKÉTA MACKOVÁ
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Orel je spjat s dny 
                lidí dobré vůle

Kvalifikace, které předcházejí velehrad-
skému finálovému kolu, probíhaly v mě-
sících květnu a červnu v orelských jed-
notách. Soutěž má sedm disciplín, a to 
člunkový běh, tapping nohou, vedení 
míče v prostoru, samostatné nájezdy, sla-
lom s míčem, střelba pokutových kopů 
a střelba na branku. Poslední kvalifikační 
kolo se uskutečnilo během dopoledne, 

V sobotu 5. července vyvrcholily Dny lidí dobré vůle vel-
kou Národní poutí Velehrad 2014. Již od pátku probíhaly 
nejrůznější doprovodné akce, na kterých se aktivně podí-
lí i Orel. Do pořádání Soutěže ve fotbalových dovednos-
tech a turnaje ve stolním tenise družstev Propinkejte se 
na Velehrad se zapojila spousta dobrovolníků.
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této možnosti využila necelá stovka dětí 
a z každé kategorie postoupili tři nejlep-
ší. Odpoledne pak proběhlo samotné 
finále za účasti 87 dětí. Současně probí-
hal v tělocvičně základní školy turnaj ve 
stolním tenise tříčlenných družstev. Hrálo 
se do pozdních odpoledních hodin, třetí 
místo obsadil tým Vrchovina-Chmelná, 

druzí skončili Orli ze Zlína a vítězství si 
zaslouženě vybojoval Orel Silůvky.
Odměnou pořadatelům byla návštěva ve-
černího koncertu Dní lidí dobré vůle, na 
kterém kromě Hradišťanu vystoupil také 
např. Václav Neckář nebo Ewa Farna. 
V den Národní poutí se tradičně scházíme 
my Orlové, stejně jako představitelé  

KDU-ČSL u hrobu Mons. Jana Šrámka, na-
šeho společného zakladatele. Z velehrad-
ského hřbitova se pak vydáváme průvodem 
v doprovodu praporů na hlavní nádvoří 
před bazilikou k slavnostní poutní mši svaté. 
Hlavním celebrantem byl letos olomoucký 
arcibiskup a duchovní rádce Orla Mons. Jan 
Graubner, kázal pak kardinál Dominik Duka. 

 MILUŠE MACKOVÁ
Foto MARKÉTA MACKOVÁ
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Lidice jsou jedním ze symbolů nacistické-
ho teroru za druhé světové války. Nacisté 
je vypálili 10. června 1942. Důvodem byla 
domnělá souvislost jednoho z lidických oby-
vatel s atentátem na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. V obci 
tehdy bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly 
internovány v koncentračním táboře a děti, 
kromě několika vybraných na poněmčení 
a batolat do jednoho roku, zavraždili nacis-
té plynem ve vyhlazovacím táboře. Celkem 
zemřelo 340 lidických obyvatel. Lidická tra-
gédie je jedním z nejhroznějších činů v na-
šich dějinách. 
Na pietním aktu se 14. června shromáždily 
stovky lidí. Při vzpomínkové bohoslužbě na 
louce na základech kostela svatého Martina, 
kardinál Dominik Duka připomněl tragédii, 
která se na tomto místě odehrála.

„Otče, milosrdný soudče nás všech a svr-
chovaný vladaři veškerých dějin, vyslyš po-
korné prosby svých dětí a nepřestávej naši 
vlast provázet svým požehnáním…..
–     prosíme tě za ty, kdo zde byli povraždě-

ni, aby spočívali v míru a abys jim otevřel 
brány jiného života

–     prosíme za jejich blízké a přá-
tele, kteří prošli mnohými utr-
peními, abys zhojil všechny 
jejich rány a přijal je do svého 
království

–     prosíme za nás, abychom lépe 
porozuměli našim dějinám a na-
šli správnou cestu do budoucnosti

–     prosíme za své domovy a obce, abychom 
v nich žili v bezpečí a pohodě vzájemného 
porozumění

–     prosíme za naši zem, aby se nepropadla 
do zmatků a sporů

–     prosíme proto za sebe, abychom nalezli 
sílu žít v pravdě, poctivě ji hledali, přijímali 
i když je těžká a stále ji hájili

–     prosíme Tě za potomky těch, kdo zde vy-
konali zločin, aby také oni unesli pravdu 
o dějinách svého národa, uměli uznat 
vinu svých předků a sami bez znamení 
hanby pomáhali vytvářet zdravé vztahy 
mezi národy

–     prosíme i za ty, kdo zde stiskli spoušť 
a založili požár. Jen Ty víš, co se opravdu 
dělo v jejich nitru, jen Ty můžeš vyslovit 
soud. Žalujeme k Tobě, ale zříkáme se 
svého soudu, neboť i my před ním bu-
deme stát “

Zástupci Orla také uctili v ne-
děli 22. června 2014 památ-
ku obětí obce Ležáky. V rámci 
pietního aktu, připomínajícího 
72. výročí tragédie, se zúčastnili 
ranní mše a slavnostní ceremo-
nie kladení věnců u památníku. 
Kromě mnoha státních činitelů 

a prezidenta republiky se aktu zúčastnil 
veterán 2. světové války, generál Jarosla-
vem Klemeš. 
  MILUŠE MACKOVÁ

Foto MARKÉTA MACKOVÁ

Jsou oběti, na které se 
 nesmí zapomenout…

Tragické události takzvané heydrichiády, kdy byly po atentátu na říšského 
     protektora Reinharda Heydricha vypáleny obce Lidice, Javoříčko, Ležáky  
      či Prlov, si připomněli naši Orli na pietních aktech v Lidicích, Ležákách, 
     ale také v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.
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V čele procesí s křížem kráčel předseda Du-
chovní rady Orla R. D. Pavel Kopecký, za 
ním se ve větru třepotaly prapor českobu-
dějovického Orla a historický prapor jedno-
ty Sušice, které třímali praporečníci bratři 
F. Navrátil a P. Schiller. Po boku  P. Kopec-
kého šli orlové v historických stejnokrojích. 
Národní ráz pouti zdůraznili svou účastí 
členové vlastenecké obce baráčníků z Týna  
n. Vltavou v krásných jihočeských blaťác-
kých krojích, členové příbramského hornic-
kého spolku Prokop v tradičních hornických 
stejnokrojích a bratři z mysliveckého Řádu 
sv. Huberta, kteří patří k našim milým tra-
dičním hostům. Všechna pestrost a nád-
hera spolkových a lidových krojů byla při-

nesena k úctě Svatohorské Královny Čech. 
Poutní slavnost byla o to významnější, že se 
k procesí přidaly čtyři mladé rodiny, jejichž 
děti přistoupily během mše sv. k prvnímu 
svatému přijímání. 
Vstoupili jsme hlavní branou do svatohor-
ského areálu a stanuli u oltářních stupňů 
korunovační kaple, kde duchovní rádce Sva-
továclavské župy P. Antonín Damián Nohejl 
s asistencí sloužil mši sv. ke cti Svatohorské 
Matky Boží a za orelské hnutí. Podobně jako 
středověcí rytíři s meči, drželi orlové eucha-
ristickou stráž s prapory po obou stranách 
oltáře. P. Pavel Kopecký vedl odpolední 
křížovou cestu v ambitech a v závěru pou-
ti udělil poutníkům svátostné požehnání 

v bazilice. Orlové se loučili s Matkou Boží 
Svatohorskou hrdě, v pozoru, při chorálu  
Ó, Zdroji pravdy, který zahrál na varhany 
ing. Vít Šobáň z chomutovského Orla.  
Všem poutníkům ze vzdálené Moravy i Čech 
patří dík za osobní zbožnost, věrnou účast 
a vytrvalost. Ať se skutečně stane to, zač 
orlové na mariánském hradě prosí: aby na 
přímluvu Svatohorské Matičky katolický Orel 
naplňoval své náboženské a vlastenecké po-
slání v národě, hájil důsledně práva Církve 
a vlasti a nelekal se protivenství. Na vidě-
nou na orelské Svaté Hoře 16. května 2015.  
Zdař Bůh!

PhDr. STANISLAV VEJVAR,
 místostarosta Orla

Orlové věrně za svojí Královnou 
Svatohorská orelská pouť 2014

Sobota 17. května 2014 byla velice chladná, jako by ani nebyl 
máj. O to větší byla naše radost, že  počasí neodradilo pout-
níky od účasti na sedmé orelské pouti na Svatou Horu. Stovka 
věrných, která nepřízeň počasí vzala jako osobní oběť, vyšla 
za křížem a prapory od příbramského kostela a směřovala  
k věhlasné mariánské svatyni. 
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Finále elévů
První finálový turnaj OFL patřil jako obvykle nejmenším. 12. dubna 
našli elévové útočiště v tělocvičně v Kunštátu. Mezi šest nejlepších 
týmů se probojovala družstva:

 z divize východ – Uherský Brod, Havířov, Dolní Bojanovice
 z divize západ – Brno-Židenice, Blansko, Kunštát
Ihned od prvních zápasů ukazoval sílu Uherský Brod. Oslabený 
Havířov porazil 12:0 a vítězné tažení turnajem bylo započato. 

Finále orelské florbalové ligy

1. Uherský Brod 2. Kunštát
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Ostatní zápasy naznačovaly, že Brod se utká o první místo s Kun-
štátem, který těsně zdolal nebezpečné Židenice i Blansko. Ve 
vzájemném duelu ovšem domácí na Brod neměli, v zápase ne-
dokázali vstřelit ani jednu branku a prohráli 2:0. Uherský Brod si 
vítězstvím zajistil první místo a mistrovský titul pro rok 2013/14. 
Kunštát ostatní zápasy zvládl a potvrdil zisk stříbrných medailí. 
Turnaj vygradoval posledním zápasem, kde si to Blansko rozdalo 
v přímém boji o třetí místo s Židenicemi. Židenice v urputném 
zápase i díky skvělému výkonu brankáře zdolaly Blansko 1:0 a zís-
kaly bronz. Čtvrté místo zbylo na Blansko. Páté skončily Dolní 
Bojanovice, oslabený Havířov se musel spokojit se šestým místem.

Nejlepší hráči turnaje:
• útočník: Denis Müller (Blansko)
• obránce: Vít Mikliš (Uherský Brod)
• brankář: Šimon Staněk (Brno-Židenice)

Finálový turnaj mladších žáků 
26. dubna se konal finálový turnaj mladších žáků v Poličce. Osm nej-
lepších družstev z divizí východ, jih a západ bylo rozděleno do dvou 
skupin. A – Dolní Bojanovice, Nové Město na Moravě, Boskovice 
a Kněždub, skupina B – Kunštát, Vyškov, Domanín a Uherský Brod. 
Obě skupiny měly suverénní družstva. Skupinu A ovládly Boskovice, 
které vyhrály všechny zápasy a připsaly si 9 bodů. Druhé skončilo 
Nové Město. Prohru si připsalo pouze s Boskovicemi. Z třetího mís-
ta postupoval Kněždub, ze čtvrtého Dolní Bojanovice. 
Ve druhé skupině si obdobně jako Boskovice vedl Uherský Brod. 
Soupeřům nedal šanci a všechny zápasy ovládl. Druhý se šesti body 
byl Kunštát, třetí s jednou výhrou Domanín a čtvrtý Vyškov.

Zápasy prvních týmů se čtvrtými přinesly překvapivě vyrovnané 
boje. Boskovice zlomily odpor Vyškova až v šestnácté a sedm-
nácté minutě, když vstřelily dvě rychlé branky. Vyškov kontrovat 
nedokázal a na turnaji skončil na osmém místě. Uherský Brod 
se nadřel ještě o poznání více. Bojanovice Brodu vzdorovaly, ro-
zuzlení přinesla až branka Brodu 27 vteřin před koncem zápa-
su, která znamenala vítězství 2:1 a postup do semifinále. Dolní 
Bojanovice obsadily sedmou příčku. Třetí čtvrtfinále bylo jasnou 
záležitostí pořadatelské jednoty z Nového Města, Domanín po-
razili 7:1. Domanínu patřila v konečném pořadí šestá příčka. Boj 
o poslední místo v semifinále mezi Kunštátem a Kněždubem se 

rozhodlo až necelé dvě minuty před koncem, když Kunštát vsítil 
branku na 4:3, vítězství pojistil ještě 3 sekundy před koncem a po 
výsledky 5:3 si zajistil postup. Kněždub skončil na pátém místě.
Ve vyrovnaném souboji o finále mezi Uherským Brodem a No-
vým Městem se usmálo štěstí na Nové Město. Jedinou bran-
ku utkání vstřelil Jakub Novotný již ve čtvrté minutě a rozhodl 
o vítězství svého družstva 1:0. Druhé semifinále mělo jasnější 
průběh, Boskovice porazily Kunštát 5:1. Uherský Brod půso-
bil v boji o bronzové medaile lepším dojmem, utkání měl pod 
kontrolou a třetí místo si zajistil výhrou 3:1. Kunštát obsadil 
nepopulární čtvrté místo. Ve finále se „domácím“ povedla od-
veta za prohru ve skupině. Nové Město na Moravě ve strhujícím 
utkání, kde se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, udola-
lo Boskovice 4:3 a zajistilo si mistrovský titul. Stříbrné medaile 
připadly Boskovicím.

1. Nové Město n. M.

3. Židenice

2. Boskovice

3. Uherský Brod
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Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankářka – Michaela Malinová (Nové Město na Moravě)
• Nejlepší obránce – Dominik Šmíd (Uherský Brod)
• Nejlepší útočník – Erik Pospíšil (Boskovice)

Finálový turnaj starších žáků 
Nejlepších osm týmů z divizí východ, západ a jih se utkalo první 
květnový víkend v Dolních Bojanovicích o titul v kategorii starších 
žáků. První hrací den se odehrály souboje ve skupinách A – Kunš-
tát, Dolní Bojanovice, Nové Město na Moravě a Moutnice. Skupi- 
na B – Nivnice, Vyškov, Uherský Brod a Křenovice. Obě skupiny 
našly neporažené družstvo. Skupinu A vyhrály domácí Dolní Bo-
janovice. O druhé místo se utkal Kunštát s Novým Městem na 
Moravě. Úspěšnější byl vítěz divize západ Kunštát, který si výhrou 

kontumaci výsledkem 5:0, Nivnice obsadila pátou pozici. Semifiná-
le znamenala stop pro obě favorizovaná družstva. Dolní Bojanovice 
nestačily na Nové Město a prohrály 1:3. Město oplatilo domácím 
prohru ze skupiny a mohlo se radovat z postupu do finále. Uherský 
Brod držel krok s Kunštátem 27 minut. Po té přišla tříminutová 
čtyřbranková smršť, která rozhodla, že Kunštát postoupil do fi-
nále po výsledku 7:3. Bronzové medaile pro sebe ukořistily Dolní 
Bojanovice. Nepopulární čtvrté místo zůstalo Uherskému Brodu. 
Finále znamenalo další úspěšnou odvetu za prohru ve skupině. 
Nové Město na Moravě udolalo Kunštát 5:4 a získalo titul pro rok 
2013 – 2014. Kunštát si na krk pověsil stříbrné medaile.
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankář – Aleš Hassa (Dolní Bojanovice)
• Nejlepší obránce – Lukáš Kučera (Nové Město na Moravě)
• Nejlepší útočník – Michael Kovařík (Uherský Brod)

Finálový turnaj dorostenců
Svátek práce 1. 5. 2014 byl ve znamení finálového turnaje do-
rostenců v Bánově. Šest nejlepších celků z divizí východ (Uherský 
Brod, Dolní Bojanovice), západ (Boskovice, Kuřim) a jih (Chřestýši 
Ivančice, Vyškov) se utkalo systémem každý s každým o mistrovský 
titul. Největší favorit z Uherského Brodu zahájil turnaj proti Kuři-
mi. Kuřim vzdorovala pouze v prvním poločase, po té se projevila 
kvalita pořadatelské jednoty, která vsítila další tři branky a připsala 
si první vítězství v turnaji. Uherský Brod se výhrou uklidnil a v dal-
ších zápasech jasně dominoval, za celý turnaj nepoznal hořkost 
porážky. S celkovým vynikajícím skóre 26:7 získal mistrovský titul 

4:3 zajistil pozici před Novým Městem. Čtvrté skončily Moutnice. 
Druhým neporaženým vítězem skupiny B byl Uherský Brod. Dru-
hé místo po těsném vítězství 2:1 nad Vyškovem získala Nivnice. 
Vyškov se musel spokojit se třetí příčkou. Čtvrté místo zbylo na 
statečně bojující Křenovice, které celý turnaj odehrály v počtu 4+1.
První nedělní zápas a hned drama. Křenovice si vyšláply na suve-
réna skupiny A z Dolních Bojanovic, nakonec však po velkém boji 
padly v prodloužení 3:4 a obsadily konečné osmé místo. V násle-
dujícím zápase se utkaly Moutnice s Uherským Brodem. Brod vyhrál 
jasně 7:1 a odsoudil Moutnice k sedmé příčce. Třetí čtvrtfinále 
mezi Kunštátem a Vyškovem bylo vyrovnané od začátku do konce. 
Vyškov odehrál nejlepší zápas na turnaji, přesto se po závěrečném 
hvizdu radovali kluci z Kunštátu a po výsledku 4:3 postoupili do 
semifinále. Vyškov skončil šestý. Poslední čtvrtfinále poznamenal 
neoprávněný start hráče Nivnice, takže Nové Město postoupilo po 

2. Kunštát

1. Nové Město n. M.

3. Dolní Bojanovice

1. Uherský Brod
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pro sezónu 2013/2014. Bitva o zbývající medailové pozice přinesla 
napětí až do úplného konce. Boskovice v souboji s Kuřimí doplatily 
na neúčast brankářské jedničky a prohrály 2:1. Kuřim kráčela pro 
druhé místo, komplikace nastaly v souboji s Chřestýši. Prohra 4:3 
dostala Chřestýše do boje o třetí místo. Ti ovšem propadli s Vyš-
kovem a již se pouze čekalo, jestli Kuřim porazí Dolní Bojanovice 
a zajistí si stříbrné medaile. Bojanovice nedaly Kuřimi nic zadar-
mo, ale branka pro ně byla zakletá. Prohra 0:1 znamenala pro 
Bojanovice šesté místo v turnaji. Kuřim se naopak výhrou vyšvihla 
před Boskovice a brala díky výhře ve vzájemném zápase stříbro, 
Boskovice bronz. Čtvrtý skončil Vyškov se stejným bodovým ziskem 

Finálový turnaj juniorů
Nejlepších šest družstev z divizí jih – Blansko, Šlapanice, Boskovice 
a východ – Vizovice, Ostrožská Nová Ves, Sokol Velatice se utkalo 
8. května. 2014 ve Slavkově u Brna o titul v kategorii juniorů. 
Obhájce titulu z Blanska začal jízdu za obhajobou těsnou výhrou 

jako Ivančice, ovšem s lepším vzájemným zápasem, což odsoudilo 
Chřestýše z Ivančic na páté místo.
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:
• brankář: Roman Kolbábek (Kuřim)
• obránce: Viktor Kejík (Boskovice)
• útočník: František Vykopal (Uherský Brod)

Titul v kategorii dorostenek putoval 
do Brna-Bohunic
Poslední zápas sezóny byl sehrán v Dambořicích a mohl změnit ma-
jitelky titulu v kategorii dorostenek. V utkání mezi Šitbořicemi a Bo-
hunicemi potřebovaly hráčky Bohunic nutně bodovat, aby odrazily 
nápor Uherského Brodu. Bohunická děvčata zvládla i poslední krok 
a po jasné výhře 7:0 získala titul pro rok 2013 / 2014. Druhé mís-
to vybojovaly dorostenky Uherského Brodu. Třetí skončily Šitboři-
ce. Za medailovými pozicemi skončily čtvrté Těšany, páté hráčky  
Brna-Židenic a šesté Dolní Bojanovice. Vítězkou kanadského bo-
dování se stala Petra Jeřábková ze Šitbořic.

1. Blansko

1. Bohunice2. Kuřim

3. Boskovice 3. Šitbořice

2. Uherský Brod
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nad Ostrožskou Novou Vsí 3:2. Průběh turnaje naznačoval, že se 
o titul poperou týmy z Blanska a Šlapanic. Vše ale změnil zápas 
Šlapanice x Boskovice, kde šlapaničtí doplatili na neproměňování 
šancí a prohráli 1:5. Boskovice ovšem nestačily na Blansko, a tak 
boj o titul měli ve svých rukou hráči z Blanska. Stačilo neprohrát 
se Šlapanicemi. Po remíze 2:2 a následné poklidné výhře 9:2 nad 
Vizovicemi obhájili hráči Blanska titul. Druhé skončily Boskovice, 
které si připsaly pouze jednu prohru s mistrem (1:3). Bronz získala 
pořadatelská jednota ze Šlapanic. Pod stupni vítězů zůstaly čtvrté 
Vizovice. Páté místo brala Ostrožská Nová Ves, šesté Sokol Velatice. 
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhodnoceni:
• útočník: Petr Musil (Blansko)
• brankář: Pavel Machů (Vizovice)
• obránce: Viktor Kejík (Boskovice)

Finálový turnaj mužů
Osm nejlepších týmů z divizí sever (Hranice, Ostrava-Stará Bělá), 
východ (Nivnice, Zlín), západ (Nové Město na Moravě, Blansko B) 
a jih (Kuřim, Těšany) se utkalo 24.–25. 5. v Blansku o titul v kategorii 
mužů. Ve vyrovnané skupině A si nejlépe vedli domácí. Se ziskem pěti 
bodů obsadili první místo. Hranice porazily Těšany a remizovaly se 

Zlínem, čímž si zajistily druhou příčku. Třetí byly díky horšímu vzájem-
nému zápasu Těšany. Překvapivě až čtvrtý skončil Zlín se dvěma body.
Skupinu B ovládla Kuřim, když neztratila ani bod a se ziskem devíti bodů 
byla první. Za Kuřimí skončila Nivnice, která nastřádala 6 bodů. Třetí 
skončila Ostrava – Stará Bělá, čtvrté bez bodu Nové Město na Moravě. 
O tom, že výsledky prvního dne nic neznamenají, se přesvědčili vítě-
zové skupin. Kuřim zaspala úvod utkání proti Zlínu. Prohrávala již 4:1, 
po té sice přišlo zlepšení a velký závěrečný tlak, který ovšem přinesl 
pouze snížení na 3:4, a tak Kuřim těsně prohrála a turnaj pro ni skon-
čil. Blansko dotáhlo souboj s Novým Městem alespoň do nájezdů, po 
základní době svítil na tabuli výsledek 3:3. V nájezdech uspěl pouze 
Jakub Čuhel z Nového Města a poslal svůj tým do semifinále. Ve tře-
tím čtvrtfinále si Hranice lehce poradily s Ostravou 9:2. V posledním 
čtvrtfinálovém utkání Nivnice zdolala Těšany 5:2. Nivnice měla na stří-
dání pouze jednoho hráče a to se projevilo v následujících utkáních. 
V semifinále proti běhavému Novému Městu neměla šanci a prohrála 
8:2. Nové Město na Moravě po zpackané skupině postoupilo až do 
finále. Soupeřem mu byl taktéž mnohem lépe hrající Zlín, který těsně 
zdolal Hranice 3:2. Nivnice našla zbytky sil a dlouho držela s Hranicemi 
vyrovnaný stav. V závěru se přeci jen projevila větší únava a Hranice 

dvěma góly rozhodly boj o třetí místo a po výhře 5:3 získaly bronzové 
medaile, bojovníkům z Nivnice zůstalo nepopulární čtvrté místo. Finále 
se stalo jasnou záležitostí Zlína, který diktoval tempo celý zápas a po 
výsledku 4:0 získal mistrovský titul pro rok 2013 /2014. Nové Město na 
Moravě po senzační neděli bralo stříbrné medaile. Pátá byla Kuřim, šes-
té Blansko, sedmé Těšany a osmou příčku obsadila Ostrava-Stará Bělá. 
Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankář – David Dvořáček (Zlín)
• Nejlepší obránce – Josef Rýpar (Hranice)
• Nejlepší útočník – František Košík (Nové Město na Moravě)

Text a foto MICHAL MOŽNÝ a PETR MACEK
1. Zlín

1. místo Bohunice
2. místo Uh. Brod
3. místo Šitbořice
1. místo Blansko
2. místo Boskovice
3. místo Šlapanice
1. místo Zlín
2. místo Nové Město
3. místo Hranice

2. Nové Město n. M.

2. Boskovice

3. Šlapanice

3. Hranice
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Soutěž byla vypsána i pro 
kategorie dívčí, juniorské 
a ženské, ale změřit síly 
přijeli pouze chlapci, junio-
ři a muži. Tak holky, není to 
do příštího roku výzva…?

Čtyřicet dva účastníků ze sedmi jednot se sjelo do 
Domu dětí a mládeže v Polné. Ředitelem turnaje 
a hlavním pořadatelem byl Bedřich Kopecký. Le-
tošní turnaj proběhl pod záštitou Rady města Pol-
ná a výrazně se sponzorsky na akci podílela i Mlé-
kárna Polná. Jistě všem patří velké poděkování.

Konečné pořadí týmů:

žáci:
1. Brno-Židenice
2. Brno-Bohunice
3. Zlín
4. Šlapanice

 junioři:
1. Boskovice
2. Zlín

 muži:    
1. Zlín
2. Šlapanice
3. Vysoké Mýto
4. Turnov

V Orlu se hraje stolní tenis…

Je tomu opravdu tak? Orel ústředí a jednota Polná uspořádali již  
tradičně 7. června 2014  pro stolní tenisty Ústřední turnaj družstev.  
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Mezinárodní hry 
FICEP/FISEC 2014 ve Vídni
Ve dnech 9. – 13. 7. 2014 se v hlavním městě Rakouska konaly 
Letní mezinárodní hry mládeže katolických sportovních orga-
nizací FICEP a katolických škol FISEC. Hlavním mottem tohoto 
setkání mladých lidí bylo fair play a vzájemný respekt. 

Vymazal Bronislav a bleskové hře (5 min.) 
patřilo 2. místo opět Bronislavu Vymazalovi  
a 3. místo Pavlu Kubátovi.
Napínavý průběh měla soutěž chlapců ve vo-
lejbale. Po utkáních v základních skupinách, 
přišla na řadu vyřazovací část. V ní chlapci 
dospěli do semifinále, ve kterém se jím po-
stavili domácí hráči Sportunionu (rakouská 
obdoba českého Orla).  Úvodní dva sety pat-
řily mladým Orlům, poté se ovšem karta ob-
rátila a následující dva sety získali Rakušané. 
Následoval třetí set, kdy za stavu 15:14 pro 
český tým se zranil nahrávač a velmi přísná 

rozhodčí (chce se říct až chybující) neumož-
nila ošetření a rakouský tým dokonal obrat. 
Vše si ovšem vynahradili mladí volejbalisté 
další den, kdy v boji o 3. místo porazili tým 
Belgie.

Mimo sportovních klání byla sloužena mše 
svatá pro účastníky her v největším rakous-
kém kostele – dómu sv. Štěpána. Za účasti 
patnácti, převážně evropských zemí, se sou-
těžilo na několika sportovištích i v bazénu. 
Snad nejexotičtějšími zeměmi bylo Jordánsko 
a Brazílie. OREL a církevní školy reprezento-
valo celkem 72 účastníků a změřili svoje síly 
ve futsalu, atletice, tenise, dívčím a chlapec-
kém volejbale, šachách a chlapeckém fotba-
le. Velmi pěkného úspěchu dosáhli orelští ša-
chisté, kteří získali kompletní sbírku medailí. 
V aktivním šachu (30 min.) obsadil 1. místo 

Mladí sportovci se nesetkávali jen na kurtech, 
bazénu nebo hřišti, ale měli možnost navázat 
přátelství například při takzvaném „Bazaru“, 
kde bylo možné nakoupit či prodat zajíma-
vosti a suvenýry zúčastněných zemí. Tato 
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charitativní akce byla prokládána hudbou, 
při které ukázali svůj temperament nejen 
Brazilci, Italové a Francouzi, ale pozadu ne-
zůstali ani Češi. 
Obzvláště emotivní zážitek prožili fotbalisté 
před finále s Francii, kdy zřejmě poprvé a snad 
ne, alespoň pro některé, naposledy, slyšeli na 
svoji počest hrát českou hymnu. Při odjezdu 
do Rakouska se většinou znali díky soustře-
děním hráči jen v jednotlivých sportech. Jak 
běžel program, čeští zástupci, pokud jim to 
časový rozpis dovoloval, se navzájem chodi-
li povzbuzovat. Asi nejbouřlivější atmosféra 
byla při utkání chlapců ve volejbale o třetí 
místo, kdy ostatní povzbuzování v hale pře-
krylo naše známé: „kdo neskáče, není Čech,“ 
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„Two years ago, I had a dream.
 Now it‘s happening and you‘re a part of it.“
 [Před dvěma lety jsem měl sen. Teď se stává skutečností a vy jste jeho součástí.] 

Stojíme v obrovské, ztemnělé hale spo-
lu s více než tisícovkou dalších spor-
tovců z celého světa. Na stěnách jsou 
rozvěšeny vlajky a na pódiu před námi 
stojí prezident FICEPu. Cože to bylo 
jeho snem? Chtěl uspořádat společné 
letní hry pro FICEP a FISEC, což se mu 
opravdu povedlo. A proto jsme tu. Dnes 
9. 7. 2014 ve vídeňském Strebersdorfu 
na zahajovacím ceremoniálu. Myslím, že 
nebudu lhát, když řeknu, že jsme všichni 
v tu chvíli mysleli na to stejné – co nás  
tu čeká? A čekalo nás toho věru hod- 
ně – kromě všech zápasů, závodů a dis-
ciplín i večerní program. Například bazar 
nebo mše ve slavném Stephansdomu. 
Nejdůležitější pro mne (a doufám, že 
zase budu moci mluvit za všechny) ale 

byla přátelská atmosféra panující mezi 
všemi sportovci i organizátory. To, jak 
jsme z plných plic fandili našim ostatním 
sportovcům, nebo i takové maličkos-
ti, jako když jdete po chodbě a jen tak 
někdo vás zastaví a řekne, že jste hráli  
dobře – tohle jsou pro mne ty nejhez-
čí vzpomínky – ty, které dokazují, že je 
jedno, ve které zemi žijete, že všichni 
můžeme být přátelé i když žijeme tisíce 
kilometrů od sebe. 
Určitě musím ještě vysvětlit, jak jsme se na 
tuhle báječnou akci vůbec dostali. Jednot-
livé sporty dostali na starost trenéři – pro 
dívčí volejbal to byli Jan Motl a Viktor Svo-
boda, kteří již od podzimu loňského roku 
zjišťovali, ve kterých jednotách jsou dívky 
určeného věku a potřebných dovedností. 

Na jaře letošního roku uspořádali v Křeno-
vicích turnaj, na kterém nás několik vybrali 
a poté pro nás nachystali tři víkendová sou-
středění, na kterých jsme se sehrály, zlepšily 
své „umění“ a hlavně se z nás stal tým. 
Opět snad mohu mluvit za všechny, když 
řeknu, že bychom chtěly hrozně moc po-
děkovat Orlu, že nám dopřál tento ne- 
opakovatelný zážitek a především našim 
trenérům za všechnu tu práci, kterou si 
dali s veškerou organizací. Dík za jejich 
obrovskou ochotu pomoci každé z nás, za 
příjemnou atmosféru, která nebyla snad 
ničím narušena a hlavně za to, že si to 
užili s námi, i když výsledek nebyl takový, 
v jaký jsme doufali. 
DĚKUJEME!

Tým volejbalistek

spojené s euforií ze zisku bronzových medailí. 
Stejnou atmosféru zažili fotbalisté, když sice 
ve finále prohráli s Francií, ale zdoláním  Ilálie, 
Rakouska a Německa si na hrách vybojovali 
stříbro.  Asi bychom mezi společnou výpra-
vou českých křesťanských škol a členů Orla 
nenašli jediného nespokojeného účastníka. 
Jménem vedení výpravy bychom chtěli tímto 
poděkovat všem účastníkům a rodičům, kteří 
přijeli do Vídně svoje děti podpořit. Poděko-
vání také patří  celému vedení Orla za to, že 
nám umožnili se her zúčastnit.  
 JIŘÍ TŘINÁCTÝ – vedoucí výpravy, 
 MAREK JANOUŠEK – trenér fotbalistů,

foto MARKÉTA MACKOVÁ
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Celé setkání bylo 
zaměřeno spíše „na 
hlavu,“ zatímco or-
ganizační činnost 
Orla cílila „na tělo“. 
Vždy v odpoledních 
siestách jsme nabí-

zeli  účastníkům nemalé množství spor-
tovního vyžití.  Konkrétně   měli účastníci 
k dispozici vybavení na volejbal, basket-

bal, florbal, fotbal, frisbee, speedminton, 
badminton, tenis, minigolf, stolní tenis 
a  využít mohli i  posilovnu. Většina vyba-
vení byla zapůjčena z jednoty Křenovice, 
ústředního sekretariátu Orla  a místního 
internátu školy. Půjčování vybavení, do-
zorování na sportovištích a případné do-
plnění počtu hráčů nebylo to jediné, co 
jsme  vykonávali. Podařilo se nám  úspěšně 
zorganizovat  turnaj o pohár ředitele sek-

ce pro mládež v malé kopané a volejbale. 
Obou turnajů se zúčastnilo devět týmu, 
rozdělených do tří skupin. Vítězové obou 
turnajů byli vyhlášeni na pódiu a za not-
ných ovací publika si převzali ceny.
 Za přípravný tým MARTIN HOLOMEK   

Ve dnech 17.–23. srpna 2014 se uskutečnilo Celostátní setkání 
animátorů v Třešti, pořádané Sekcí pro mládež České biskup-
ské konference. Na průběhu akce, které se zúčastnilo přibližně 
500 mladých křesťanů, se podíleli také členové Orla. 

Nikdo není ostrov…
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Autobus se 30 cyklisty vyjel časně zrána  
2. června z Kroměříže se zastávkami v Brně 
a Praze směrem do Saska. Významným příno-
sem letošní zahraniční výpravy byla účast kně-
ží – orlů: P. Petra Dujky a P. Františka Krále. 
Každý den sloužili účastníkům mši sv. přímo 
v areálu mládežnické ubytovny v hornolužic-
ké, dnes zněmčelé obci Neswačidlo u Budyší-
na.. První večer sloužil P. Dujka pro orly a naše 
lužickosrbské přátele mši sv. v srbské vesnici 
Chroščice. Na znamení družby jsme poté za-
sedli v místní restauraci u paní Dučmanové 
s našimi srbskými přáteli z Towarstwa sw. 
Cyrila a Metoda (dále TCM, čes. Spolek sv. 
Cyrila a Metoděje), předsedou spolku Jurijem 
Špitankem a členy Lawrjencem Kmjećem 
a Janem Rjelkou. Spolek vydává od r. 1863 
pro katolické Srby časopis . Katolický posel. 
Vedle členů nejstaršího spolku katolických 
Lužických Srbů jsme se pozdravili s br. Janem 
Mackou, členem Lužickosrbského Sokola, 
a Jurijem Luščanským, bývalým hlavním kul-
turním referentem Domowiny, zastřešující or-
ganizace lužickosrbského kulturně-společen-
ského života. Po přípitku a představení Orla 
a TCM jsme si na znamení sbratření společně 
zazpívali české i srbské písně. Towarstwo se 
svými 5 tisíci členů vyvíjí pestrou duchovní, 

kulturní i sportovní činnost. Orelská organiza-
ce má po všech stránkách k programu TCM 
blízko. Do budoucna se oba spolky budou 
informovat o svých aktivitách a zůstanou 
v kontaktu. Slíbili jsme si, že si podle mož-
ností oplatíme účast na akcích. 
Terén na Lužici je většinou rovinatý, jen pod 
Budyšínem se mírně vlní. Podle plánu jízd 
jsme druhého dne vyjeli autobusem i s koly 
na sever, na Blata, do braniborské dolnolužic-
ké turistické oblasti proslulé sítí vodních cest, 
v minulosti používaných pro dopravní a dnes 
turistické účely. Z okurkářské metropole ob-
lasti Lubnjowa jsme se napojili na cyklostezky 
a obdivovali umně vytvořený systém vodních 
komunikací s loďkami převážejícími výletní-
ky. Mezi významné zastávky patřila obec Bó-
rkowy, jedno z center tradičního blatského 
kroje s nezaměnitelným vysokým ženským 
šátkem. Jedna skupina udělala okruh zdejší 
krajinou, přičemž zajela hlouběji do zeměděl-
ské oblasti, a vrátila se k autobusu. Další se 
rozhodli oněch 70 km zpět do Neswačidla 
absolvovat na kolech. Společně a včas se obě 
party sešly až na večeři. 
Katolickou část Horní Lužice mezi okresy Bu-
dyšín a Kamenec jsme projeli ve dvou eta-
pách. Přímo z místa ubytování jsme nejprve 

zamířili do Chróščic, fakticky nejsrbštější ves-
nice na Lužici, kde nás přivítali naši přátelé 
z TCM, kteří nás na kolech provázeli celý třetí 
den pobytu. Po seznámení s pomníky a pa-
mětihodnostmi obce jsme přejeli do ženské-
ho cisterciáckého kláštera Mariina Hvězda 
v Pančicích-Kukowě, jehož činnost od jeho 
založení r. 1248 nebyla nikdy přerušena. 
Unikátní je, že řeholní život v klášterních  
zdech – díky sepětí s Českou korunou – nebyl 
umlčen ani razantní protestantizací Saska od 
16. století a později. Živá cisterciácká komuni-
ta přestála i diktatury nacismu a komunismu. 
V tomto nádherném komplexu, tvořeném 
chrámem Nanebevzetí P. Marie, klauzurou, 
klenotnicí, ubytovnou, zdravotním zařízením, 
školou, obchodem, restaurací a hospodářský-
mi objekty, jsme neplánovaně potkali českou 
cisterciačku ses. Filipu. Pozdravili jsme se 
s ní o to srdečněji, že k cisterciákům máme 
jako orlové velice blízko. S jejich mužským 
klášterem v jihočeském Vyšším Brodu máme 
již rok živou družbu – naši cyklisté tam letos 
v květnu už podruhé uspořádali cyklistický 
pobyt. Nepřekvapilo nás tedy přání ses. Filipy, 
abychom pozdravovali vyšebrodského pana 
převora P. Justina Berku, což jsme rádi vyřídili. 
Co vesnice, to jedinečná zajímavost: marián-
ské poutní místo Lužických Srbů v Róžantu, 
vyhlášený hřbitov bílých křížů v Ralbicích nebo 
kostel sv. Bena a hrob největšího srbského 
básníka, národního buditele a katolického 
kněze P. Jakuba Barta-Čišinského ve Wotrowě. 

Orelští cyklisté v Srbské Lužici v Německu
Tělovýchovná rada Orla uspořádala letos od 2.–7. června cyk-
listický pobyt v Lužici, nacházející se v německých spolkových 
zemích Sasko a Braniborsko. Těžiště našeho cyklistického  
putování spočívalo v saské Horní Lužici. 
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Budyšín a oblast tisíců rybníků jsme navštívili 
během výletu předposlední den zájezdu. Přes-
tože slovanský ráz má zejm. hornolužický ven-
kov kolem výše zmíněných vesnic Chroščice 
ad., také Budyšín nese srbskou stopu. V jeho 
historickém centru, na ruinách středověkého 
kláštera, stojí památný hřbitov s hroby vý-
znamných srbských osobností, v první řadě 
národního buditele preláta Michala Hórnika. 
Známý chrám sv. Petra, od protestantské 
revoluce rozdělený na luteránskou a kato-
lickou část, byl bohužel v rekonstrukci. Před 
Srbským domem, administrativním centrem 
lužickosrbského kulturního a společenského 
života, nás pozdravil Clemens Škoda, referent 
kulturních záležitostí Domowiny. V srbských 
vesnicích rozumějí česky. Názvy vesnic a měst 
jsou v němčině i lužické srbštině. V katolické 
Lužici je zvykem zdravit se Chwalen Jězus 
Chrystus!, přičemž se odpovídá Do wičnošči 
(Na věky). Evangeličtí Srbové se zdraví Pómhaj 
Bóh! (Pomáhej Pán Bůh!) s odpovědí Wjerš 
pomazy! (Ať se tak stane!). Při loučení Srbové 
říkají Božemje! (tj. Jdi v Božím jméně). 

Příjemný byl i náš autobusový výjezd s koly 
do Střední Lužice, na Slepjansko (podle obce 
Slepo, něm. Schleife), živé folklórní oblasti 
tvořené prstencem několika obcí, v nichž se 
zachovává samostatný slepjanský dialekt lu-
žické srbštiny, rozdílný od horní a dolní srbš-
tiny. Naši přátelé ze sdružení selských tradic 
Njepilic dwór nás pohostili výbornými pokrmy 
zdejší kuchyně a provedli nás po skanzenu 
Njepilic dwór (ukázka práce na tkalcovském 
stavu, šití krojů, velikonoční kraslice atd.). 
Zvlášť kvůli nám celý skanzen zprovoznili. 
Pohoštění a prohlídku pro nás přichystali 
předseda spolku Manfred Nickel, Inge Mus-

ziskem 40 km. Nazpět do ubytovny se svezla 
autobusem. Lovci kilometrů pod vedením br. 
Častulíka odjeli jezerní krajinou k jihu, přímo 
do Neswačidla. 
Program obohatil svým malým kytarovým 
koncertem dolnolužickosrbský písničkář Ber-
nd Pittkunings, přezdívaný po celém lužickém 
světě Pytko. Jak lužickosrbští, tak němečtí 
obyvatelé Lužice se vůči nám chovali vlíd-
ně a ochotně. Cyklovýprava byla duchovně 
a společensky zakončena tam, kde v nefalšo-
vaně bratrském duchu začala: v Chroščicích. 
V pátek 6. června v 19 hodin pro nás místní 
farář P. Clemens Hrjehor sloužil mši sv., při níž 
český jáhen četl česky evangelium a orlové 
zazpívali několik slok české písně Bože, cos 
ráčil. Na závěr jsme se společně vyfotogra-
fovali před kostelem u desky připomínající 
osobní návštěvu papeže Jana Pavla II. ještě 
jako krakovského arcibiskupa v tomto chrá-
mu r. 1975. Zpěvem a družným rozhovorem 
jsme pobyt zakončili. 
Jak bývá při našich zahraničních jízdách zvy-
kem, prezentujeme v cizině Orla a navazuje-
me kontakty s domácími jednotlivci i spolky. 
Nejinak tomu bylo i letos na Lužici. Naším 
nejvýznamnějším družebním spolkem se sta-
lo Towarstwo sw. Cyrila a Metoda a selské 
lidové sdružení Njepilic dwór. Na tomto mís-
tě děkujeme našim shora uvedeným lužicko-
srbským bratřím za jejich duchovní i fyzickou 
pomoc při uskutečnění našeho lužického 
zájezdu. 
Bůh chraň Lužici a její lid! Božemje!  
Zdař Bůh!

Br. STANISLAV VEJVAR 
a br. JOSEF ČASTULÍK, náčelníci výpravy 

Orelští cyklisté v Srbské Lužici v Německu

chalekowa a Manfred Richter spolu s dalšími 
obětavými členy spolku. Po prohlídce zdejší-
ho starobylého evangelického, původně ka-
tolického chrámu a po vydatném obědě jsme 
si odpracovali denní dávku cyklistiky. První 
skupina zaměřená na kochací cykloturistiku 
projela oblast Slepjanska východně směrem 
k Mužakowu s jeho nádherným zámkem, se 
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Po 16-ti hodinové cestě vlakem nás uví-
tala skupina němckých vedoucích, kteří 
pro nás měli připravena táborová trička 
a základní informace o kempu. Ještě týž 
den se na zahajovacím programu postup-
ně představily také výpravy z Francie, Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska. Jelikož se 
jednalo o sportovní tábor, nesměla chybět 

pořádná dávka sportu. Každé ráno byly 
pro táborníky připraveny dva sporty jako: 
plavání, bowling, tanec, gymnastika či po-
hybové hry. V odpoledním bloku na nás 
čekaly úkoly rozvíjející týmového ducha. 
Den byl zakončen krátkou meditací, kte-
rou měly připravenu jednotlivé národnos-
ti. Jeden večer jsme měli svoji národnosti 

výtvarně prezentovat něčím specifickým. 
Českého krtečka znali všichni a dokonce 
se nám i povedl. Velkým přínosem pro celý 
kemp byl pater Thomas, který zastřešo-
val duchovní aktiviku celého tábora a za-
končil společně prožitý týden mší svatou. 
Ficep camp není jenom o sportu, ale pře-
devším o poznávání nových přátel. Během 
daného týdne jsem měl možnost poznat 
spoustu skvělých lidí z různých národností, 
ale především také z česka. Jsem rád za čas 
strávený s nimi a doufám, že se příští rok 
uvidíme v ještě větším počtu.

Vedoucí výpravy 
JAN OHRYZEK

Již 39. ročník FICEP campu se srpnu uskutečnil v Německém 
městečku Hachen, jako každý rok nechyběla účast českého 
týmu, letos ve složení třech dívek a třech chlapců. 

FICEP camp 2014
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DARY DUCHA SVATÉHO 
Duch Svatý nám dává mnoho darů. Katechi-
smus z nich vypočítává sedm hlavních. Sed-
mička je totiž číslem plnosti a vyjadřuje, že 
Duch Svatý nám dává všechno, co potřebu-
jeme k dobrému křesťanskému životu. – Na 
jednom útržku papíru se našla prosba o sedm 
darů Ducha Svatého. Ale ta hlavní slova – ná-
zvy darů – jsou zašifrována. Rozluštíš je?

Prostý páteční příběh poustevníka Prokopa
Poustevník pro Posázaví Prokop po ránu 
procitl probuzen ptačím pípáním. Pro-
táhl paže, postel provrzla, prošel příbyt-
kem před poustevnu. Pro sebe povídá: 
překrásné počasí. Prokopová provází 
Prokopovu poznámku: „Povídáš pěkné 
počasí? Peru.“ Prokop: „Pro panenku 
podmokelskou, potřebuješ prát? Před 
polednem přijede povozem pražský 
prelát. Přiveze plány pro přestavbu pre-
latury a presbytáře.“ „Prokope,“ povídá 
Prokopová, „poustevnické prádlo po-
třebuje pravidelné praní. Proto potře-
buji prát. Pochop pravdu.“ „Provedu, 
podléhám přesile. Posnídáme prostou 
polévku, pak přines prádlo.“ Prokop 
popadne prádlo, přebrodí potůček, 
pak předá prádlo Prokopové. Podívejte, 
Prokopová pere prádlo přesně podle 
poustevnického pravidla. Pravá paráda. 
Prádlo potopí, promáchá, pak proždímá. 
Potom povídá: „Prokope, přines prací 

prášek.“ „Prosím?“ „Povídám, přines 
prací prášek. Pohni ploutví.“ „Propána, 
Prokopová, po pracím prášku pochcípá 
potěr.“ Prokop poslechl. Přinesl prací 
prášky. Prokopová posypala práškem 
prádlo, pořádně promnula, prádlem 
plácala přes prkno, pak prknem přes 
prádlo. Promáchala. Promáchané prož-
dímané prádlo přehodila přes plot. 
Po polednách přihrčel prelátův povoz. 
Přivezl pražského preláta. Prelát přivezl 
plány pro Prokopovu přestavbu. 
Před poustevnou proběhlo přívětivé při-
vítání. Podání paží. Padly pusy. Pan pre-
lát políbil paní Prokopovou. Příjemné. 
Pak poobědvali pravou poustevnickou 
polévku. Paní Prokopová přinesla pivo. 
Pili, povídali, povídali, pili.
Pro paní Prokopovou přišla paní Po-
lesná. Pozvala paní. „Pojďte, paničky 
připravily párty…“ Paní povídaly, pily, 
pily, povídaly…

Napsal Jan Nepraš, Sázava, 83 let (získal zvláštní ocenění v literární soutěži Moderní pohádka)
Jaroslav Okoš 8 let,
                         Moravské Budějovice

KLÍČ K LUŠTĚNÍ:

Katechetický věstník č. 9/2011-12 © Biskupství brněnské



z ústředí

24 OREL 3–14

V Brně se letos v červenci konal již 25. ročník Katolické charisma-
tické konference, jejímž mottem byl verš „Pane, nauč nás modlit 
se“ (Lk 11,1). Hlavním zahraničním hostem byl P. René-Luc. Sou-
částí akce byl také program pro děti, do něhož se zapojilo více 
než 750 dětí. Celkový počet návštěvníků se odhaduje na 7000. 
Letos poprvé měl Orel možnost se představit účastníkům formou 
prezentačního stánku. Po celou dobu se v něm střídali jak za-
městnanci ústředního sekretariátu, tak také starosta br. Juránek, 
1.místostarostka ses. Macková, generální sekretářka ses. Jurečková 
nebo místostarosta br. Zelina. U stánku zastavovali naši členové, 

aby se k nám  hrdě přihlásili, ale i ostatní lidé, které zajímala jak 
historie Orla, tak současné aktivity. Mnohdy jsme také poskytovali 
kontakty na naše jednoty. Návštěvníkům jsme nabízeli časopis Orel, 
ale děti měly samozřejmě největší zájem o nafukovací balónky. 
Ráda bych poděkovala všem, kdo se jakkoliv na dobré prezentaci 
podílel, zvláště pak starostovi Orla, který se zasloužil o to, že zde 
Orel mohl být.  M. MACKOVÁ

n  VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1 spočívající v navýšení 
částky v kapitole C3 – FICEP Hry o 400 tis. Kč, v kapito-
le I2 – propagační předměty o 120 tis. Kč a v kapitole 
E4 – Opravy a údržba o 100 tis. Kč 

n  VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili br. Ing. Vlastimilu 
Mlynářovi, br. Vladimíru Špačkovi, ses. MUDr. Růženě Maš-
kové a ses. Anně Fišerové.

n  VP uděluje Čestné uznání ses. MUDr. Aleně Koudelové, 
ses. Emilii Tunklové, br. Mons. ThLic. Bohumilu Kolářovi  
a ses. Ireně Sedlákové.

n  VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile 
„Za zásluhy“ br. Jiřímu Sochovi (in memoriam).

n  VP souhlasí s předložením ÚR ke schválení termín konání 
sjezdu dne 13. 6. 2015 s místem konání v Orlovně v Brně 
Bosonohách.

n  VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní me-
daili br. Doc. Ing. Františku Pinďákovi (in memoriam), 
ses. Františce Frybortové, br. Ing. Františku Ševčíkovi  
a br. Ing. Jaroslavu Kočímu.

n  VP schvaluje uzavření dohody o provedení práce na pozici 
právník s Mgr. Marií Hasoňovou, Šošůvka 11, Sloup na 
dobu určitou do 31. 12. 2014.

n  VP schvaluje delegaci na jednání FICEP dne 17.–18. října 
2014 v počtu 4 osob, pod vedením br. starosty spolu 
s tlumočníkem a dvěma zástupci Orla.

n  VP bere na vědomí závěr kontroly NKÚ
n  VP schvaluje půjčku ve výši 40 tis. Kč jednotě Moravské 

Budějovice na dobu určitou 2 roky.
n  VP pověřuje RS ke spolupráci s Muzeem českého, sloven-

ského a rusínského exilu 20. století.

Výpis z usnesení z 31. zasedání Výkonného předsednictva Orla

 
 

 
 

26. 9.   – 28. 9.  Setkání rodin s dětmi –  tředisko Bukovina
27. 9.   Cross po lyžařských tratích – Česká Třebová
4. 10.   Plavání – Blansko
4. 10.    Svatováclavská réva – Katolický dům, Lubina

4. 10.  Soutěž v lehké atletice – Semily
8. 11.     Podzimní šachový turnaj –  

Turnov

 5. 10.  Horská kola – Ploština
22. 11.  Badminton jednotlivci – Polná
29. 11.  Šachy – Moutnice

Více na www.orel.cz

22. 11   Cherubínek pěvecká, hudební, recitační,   
výtvarná, literární a fotografická soutěž – Semily

27. 12.  Vánoční šachový turnaj – Lubina

POZVÁNKA na nejbližší Ústřední orelské akce

POZVÁNKA na akce žup a jednot
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Z činnosti žup a jednot

Děkujeme nejen všem dětem za repre-
zentaci, ale i jejich rodičům, kteří je na 
soutěž připravili.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 

starostka jednoty

Den Orla župy 
Velehradské ve Zlíně
Letošní župní orelská akademie – den 
orla župy Velehradské se uskutečnila 
v květnu ve Zlíně u Kudlovské přehrady, 
kam se vydal i autobus staroměstských 
orlů. Počasí akci přálo, a tak se na bo-
hatý program, do kterého se zapojily 
jednoty Zlín, Staré Město a Kašava při-
šlo podívat mnoho dětí i rodičů. Pro děti 
byl připraven také skákací hrad KDU – 
ČSL, trampolína i malování, což hlavně 
těm menším udělalo velkou radost. Bylo 
také k dispozici hřiště na košovou. 
Akce začala již Baťovým průvodem 
městem Zlín, kterého se Orel zúčastnil 

s praporem. Ve 14.30 hodin byl zahájen 
program akademie starostou župy Vele-
hradské Josefem Častulíkem z Drnovic 
a duchovním rádcem župy Velehrad-
ské P. Františkem Králem, děkanem ve 
Vsetíně. Přítomné přivítal také starosta 
jednoty Zlín Ing. Jaromír Schneider. 
Na akci přijel také europoslanec Doc. 
JUDr. Pavel Svoboda, který pozdra-
vil přítomné a dětem rozdal balónky. 
Odpoledne moderovala Marcela Sou-
sedíková z jednoty Orla Zlín. V několi-
ka vstupech vystoupil orelský folklorní 
soubor Trnečka ze Zlína, dále mažoret-
ky z Kašavy, schola ze Zlína z Jižních 
svahů a oddíly aerobiku zlínského Orla. 
Jednota Orla Staré Město se předsta-
vila blokem tří vystoupení. V průběhu 
odpoledne byly také vyhlášeny výsled-
ky výtvarné soutěže župy Velehradské.

BC. BARUNKA HALODOVÁ

Orelské cyklistické 
výpravy rožmberským 
Povltavím, Šumavou  
a Vysočinou 

Svatováclavská župa pořádala letos dva 
cykloturistické pobyty ve spolupráci 
s řádem cisterciáků a řádem premon-
strátů. První cykloakci jsme podnikli 
v šumavských lesích na jihu Čech. Na 
čtyři dny prodlouženého víkendu, od  
8.–11. 5. 2014, se stal jihočeský Vyšší 
Brod místem, kde jsme rozbili svůj stan. 
Zdejší cisterciácký klášter založený roku 
1259 hostil 17člennou orelskou cyklis-
tickou skupinu. Do romantické pohra-
niční krajiny se sjeli orlové ze žup Sva-
továclavské (jednoty Dobříš a Sázava), 
Kozinovy (jednota Plzeň), Klapilovy (jed-
nota Křenovice) a Kadlčákovy (jednota 
Frenštát p. Radhoštěm) a jednotlivci 
spolupracující s Orlem. 
Výprava navazovala na první cykloturis-
tický pobyt z loňského srpna, kdy jsme 
založili orelskou družbu s vyšebrodským 

Zlatá réva
V sobotu 15. března 2014 se ve Farním 
domečku v Kunovicích uskutečnil další 
ročník již tradiční recitační soutěže Zlatá 
réva, kterou uspořádala místní jednota 
Orla. Jednalo se o župní akci a zúčast-
nily se jí kromě domácích zástupců také 
jednoty ze Starého Města, Moravského 
Písku, Pitína a Slavičína.

Soutěž zahájil orelskou modlitbou sta-
rosta jednoty Kunovice br. Jindřich Čer-
venák.
Děti přednášely básně v několika kategori-
ích. Nechyběla ani odborná porota, kde paní 
učitelky Mgr. Andrea Olbertová, Mgr. Lenka 
Ertlová a Mgr. Hana Drštičková neměly leh-
kou práci.
Ocenění za odvahu a účast si zasloužili 
všichni soutěžící. Každý obdržel diplom 
a hezkou cenu. Největší účast byla v ka-
tegorii předškoláků.
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cisterciáckým klášterem. Jeho převor 
P. Justin Berka, O. Cist., nás loni i letos 
vlídně otcovsky přijal do klášterních zdí 
a poskytl nám ubytování v pěkně zrekon-
struovaných pokojích pro hosty. 
Pobyt ve věhlasném klášteře měl prvořa-
dě svůj duchovní rozměr. Každý den jsme 
poklekali k mešní oběti, prosili o milosti 
a požehnání před ikonou Panny Marie 
Vyšebrodské, účastnili se mnišských ho-
dinek (zejm. večerního kompletáře). Vy-
šebrodský klášter je chrám i tvrz, místo 
po staletí promodlené duchovními syny 
sv. Bernarda z Clairvaux. Gotický řádový 
komplex poskytuje nevšední duchovní 
zážitek. V pravověrném katolickém pro-
středí jsme čerpali mimořádnou spirituál-
ní posilu a milosti plynoucí ze svaté mešní 
oběti, každodenně přinášené v konvent-
ním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
V duchovním klidu a odloučení od světa 
jsme zažili skutečnou dovolenou, oproš-
tění od všech zbytečností tohoto světa. 
Duchovní dobra byla v důsledku ten nej-
dražší statek, který jsme během pobytu 
získali. Sport se stal přirozeným doplň-
kem přednostního programu duchovní-
ho, jak je v Orlu dobrým zvykem. 
Každý den jsme ujeli 70 i více kilometrů 
po obou stranách jezera Lipna. Směřo-
vali jsme do českého vnitrozemí, směrem 
k pašijovým Hořicím a poutnímu místu 
Římov, i pohraničními cyklostezkami, na 
hrad Vítkův kámen, Schwarzenberským 
plavebním kanálem. Jezero jsme překo-
nali také přívozem. Ne všichni účastníci 
se znali osobně, během pobytu se z nás 
však stala dobrá parta. Náš odjezd pro-
vázelo osobní požehnání otce převora. 
I při dalším cyklistickém pobytu od  

25. – 29. 7. se naší základnou stal klášter, 
a sice starobylá Kanonie premonstrátů 
v Nové Říši na moravské straně Vysoči-
ny. Premonstrátský klášter vznikl r. 1211 
původně jako ženský, mužským se stal 
r. 1641, kdy sem bylo uvedeno 7 pre-
monstrátů ze Zábrdovic. Také zde vyšli 
důstojní otcové orelským cyklistům maxi-
málně vstříc a umožnili jim strávit krásné 
chvíle při bohoslužbách i pobytu uvnitř 
opatství. Dík patří zejm. panu převorovi 
P. Siardu Novotnému, O. Praem., který 
se živě zajímal o orelské hnutí. Kromě 
bohoslužeb jsme měli i katechezi a ranní 
a večerní chvály, jež zajišťoval bohoslovec 
Abbé Jakub Zentner, FSSP, který s námi 
již vícekrát absolvoval cyklovýpravy. Kul-
tivovaná krajina této části Vysočiny pro 
nás nebyla příliš náročná, jsme zvyklí na 
větší převýšení. Renesanční skvost Telč 
a město Dačice jsme střídali se stezkami 
uprostřed lánů a s lesními terény. V Ba-
bicích jsme se poklonili památce kněze, 
orelského činovníka, mučedníka a kandi-
dáta oltáře P. Václava Drboly, jehož ko-
munisté r. 1951 popravili ve vykonstruo-

vaném procesu. S programem bylo všech 
14 účastníků spokojeno. Středočeský 
Orel pořádal cyklopobyt v této oblasti vů-
bec poprvé. I sem přijeli noví lidé, orlové 
i neorlové, kteří bez problémů zapadli do 
našeho kolektivu. 
Na vlastní oči jsme poznali tíhu, jakou 
nesou řeholníci při správě svých klášte-
rů. Modleme se za řádový dorost a nové 
řádové kněze! Těšíme se na další kama-
rádské společenství v sedle jízdního kola, 
k posile ducha i těla, s modlitbou i písní! 
Cyklistice zdar! Zdař Bůh! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, 
starosta Orla župy Svatováclavské 

Atletické závody  
v Nivnici
Ve čtvrtek 1. května 2014 se vydala dva-
cetičlenná výprava orlů ze Starého Měs-
ta do Nivnice na župní atletické závody. 
Přijeli změřit své síly s celkem 74 orly 
z Domanína, Kunovic, Uherského Brodu, 
Nivnice, Vnorov a protože letošní ročník 
byl kvalifikací pro hry Ficep v Rakousku 
přijeli i z Pozořic a Dolní Dobrouče.
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Závody zahajoval starosta jednoty Orla 
v Nivnici František Mahdal a místostaros-
ta Orla ing. Antonín Zelina, který všem 
popřál hodně úspěchů. Všechny děti do-
staly občerstvení a nejmladší kategorie 
i diplomy za účast a odměnu. Staré Měs-
to tak odjíždělo z atletických závodů se 
ziskem osmi medailí. Blahopřejeme těm, 
kteří vyhráli a všem děkujeme za skvělou 
reprezentaci Starého Města! 

Bc. BARUNKA HALODOVÁ
Orel Staré Město

Orli na turistice  
v Mladcové
Dne 10. května 2014 se uskutečnil žup-
ní turistický pochod pořádaný jednotou 
Orla Zlín v Mladcové, na který se vydali 
i zástupci z jednoty Orla Staré Město. 
Prezence byla od 8.00 do 10.00 hodin na 
fotbalovém hřišti v Mladcové, odkud se 
vycházelo. Tento rok byly připraveny dvě 
trasy, a to 7 km a 15 km. Děvčata z od-
dílu Rekreační sporty a zástupci nejmlad-
ších orlů ze Starého Města si vybrali 7 km 
trasu: hřiště Mladcová – MHD zastávka 
Mladcová – Kudlov – Filmové ateliéry – 
Lesní hřbitov – Maják – Stezka zdraví – 
Zlín – Mrakodrap – hřiště Mladcová.
Druhá trasa 15 km vedla z hřiště v Mlad-
cové po žluté turistické značce na Zbo-
ženské rybníky – Súdná – dále po žluté 
2 km – na křižovatce (horizont) se od-
bočilo doprava na trasu značenou fá-
borky – Paseky, ulice Na Kopci – sešlo se 
k obchodu Milka – restaurace U Barcuchů 
– Mokrá a cíl byl na hřišti Mladcová.

Na děti po trase čekaly zábavné úkoly. 
Počasí akci přálo a dobrá nálada všem 
vydržela i po náročném výstupu do cíle. 
V cíli účastníky čekala sladká odměna, 
ale i párek s hořčicí. Děkujeme organizá-
torům za pěknou akci.
 Mgr. JANA FERDOVÁ

Orel jednota Staré Město

Vystoupení k svátku 
matek ve Starém Městě
V neděli 11. května od 14.30 hodin pro-
bíhal na sportovním a kulturním centru 
ve Starém Městě Den matek – pásmo 
vstoupení pro maminky, kterou pořádá 
Město. Přítomné na úvod přivítal staros-
ta města Josef Bazala, který celý pořad 
moderoval. Sál sokolovny se do posled-
ního místa zaplnil rodiči a prarodiči, kteří 
se přišli podívat na děti. Na úvod zahráli 
mladí žáci ze Základní umělecké školy, 

poté se všichni podívali na balet a už 
vystupovala Křesťanská mateřská ško-
la s pásmem „Večerníček“. Mateřská 
škola Rastislavova vystoupila s hezkých 
pásmem „Berušky a mravenečci“. Jed-
nota Orla se představila třemi vystou-
peními. Jako první vystoupil s pásmem 
básniček a říkanek oddíl rodičů s dětmi 
s ukázkou rozcvičky s míči pod vedením 
starostky Dagmar Zálešákové. Oddíl 
cvičení a pohybové hry I pod vedením 
Mgr. Jany Ferdové předvedl námořnic-
kou rozcvičku s kroužky na písničku Míši 
Růžičkové „Kapitáne …“ a pohybové 
hry II pokračovaly v námořnickém stylu 
norským námořnických tancem letkis. 
Poté vystoupily děti z Klubíčka, Základní 
umělecké školy, Dolinečka a cimbálová 
muzika Bálešáci, cimbálová muzika Zá-
kladní umělecké školy a celý bohatý pro-
gram uzavírala Dolinečka II s cimbálovou 
muzikou Bálešáci a pásmem „U mlýna“. 
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Mezi jednotlivými vystoupeními vyzval 
starosta Josef Bazala děti, aby přišly na 
pódium říct básničku nebo zazpívat pís-
ničku. Měli jsme velkou radost, že mezi 
nimi byli i děti z Orla Adámek Bukvald, 
Edošek Procházka, Rostik Procházka 
a Nikolka Benedíková, která zvítězila 
na orelské recitační soutěži Zlatá réva 
v Kunovicích. Děti svými vystoupeními 
udělaly všem velkou radost.

Bc. BARUNKA HALODOVÁ
Orel jednota Staré Město

Den rodiny  
ve Starém Městě
Letošní 11. květen – svátek matek poprvé 
ve Starém Městě provázela akce nazvaná 
1. Den rodiny aneb aktivně spolu, kte-
rou organizovalo Středisko volného času 
Klubko a Město Staré Město. V 9.00 
hodin mnoho dětí i rodičů začínalo ne-
děli mší svatou v kostele sv. Michaela, 
kterou sloužil místní duchovní správce 
P. Miroslav Suchomel za rodiny. Při ní 
zazpívaly děti ze Scholičky a ke konci 
mše svaté vystoupila Křesťanská mateř-
ská škola s vystoupením pro maminky 
a babičky, které také dostaly přáníčka  
a dárek. 
Od 9.30 hodin pak probíhaly na náměstí 
Hrdinů před radnicí hry, soutěže, cvičení 
a tvoření, kterou organizovalo Středisko 
volného času a jednota Orla. Orel měl 
tři stanoviště. Součástí byla také výstava 
a prezentace „Jak s dětmi trávit volný čas 
na Staroměstsku a okolí“. Děti si mohly 
na osmi stanovištích zasoutěžit a prově-

řit své dovednosti a znalosti spolu s ro-
diči a utkat se v netradiční soutěži rodin  
„O pohár starosty“, ten nakonec získa-
li Halodovi z jednoty Orla a na druhém 
místě se umístnili Spáčilovi. Děti si také 
mohly vyrobit narcisky a motýlky z papíru.

Bc. BARUNKA HALODOVÁ

Domanínský slavíček 
Děti z jednoty Orla Staré Město se zú-
častnily tradiční pěvecké soutěže Orelský 
slavíček v Domaníně. Je to soutěž ve zpě-
vu jednotlivců bez doprovodu hudebních 
nástrojů, která se každoročně koná v do-
manínské Orlovně.
Na úvod všechny přivítal místostarosta 
Orla ČR ing. Antonín Zelina, který dětem 
popřál hodně zdaru a představil tříčlen-
nou porotu ve složení: Miroslav Frelich, 
Mgr. Marie Sýkorová a Mgr. Antonín Ha-
loda. A už se slova ujala místostarostka 
obce Domanín Monika Trlidová, která od-

poledne uváděla. Na úvod si s ní a s Marií 
Klempířovou děti zazpívaly několik oblí-
bených písniček jako Kluci kočičí a další.
Všechny děti postupně předvedly svoje 
nacvičená vystoupení a zatímco se poro-
ta radila, bylo pro děti i rodiče připraveno 
občerstvení. Při čekání na vyhodnocení 
si s Monikou Trlidovou a Marií Klempí-
řovou zazpívaly a zatancovaly populární 
ukazovací písničky, jako Hlava, ramena, 
Beruško půjč mi jednu tečku, Tancuje-
me pongo a další. To mělo samozřejmě 
u dětí velký úspěch.
Poté porota vyhlašovala výsledky. Všech-
ny děti byly spokojeny a nezbývá než po-
děkovat pořadatelům, dětem i rodičům. 
Už se těšíme na další ročník!

Bc. BARUNKA HALODOVÁ

Orelské prapory  
ke cti svatého papeže 
Pia X. 
U příležitosti 100. výročí úmrtí svatého 
papeže Pia X. (zemřel 20. 8. 1914) byla 
v sobotu 9. srpna 2014 slavena pontifi-
kální mše svatá s asistencí v cisterciáckém 
klášteře Vyšší Brod u Českého Krumlova. 
Mši sv. v klášterním chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie sloužil Josef Vollberg, 
O. C. S. O., opat trapistického opatství 
Mariawald v Německu (cisterciáci přísné 
observance). 
Orelští praporečníci drželi během slavnos-
ti stráž s prapory a účastnili se zároveň 
liturgického mešního procesí i průvodu 
kléru k soše P. Marie, která byla posvěce-
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na po mši sv. v atriu kláštera. Na této vý-
znamné duchovní slavnosti ke cti sv. Pia 
X. orelskou župu Kozinovu s historickým 
praporem sušické jednoty reprezentoval 
br. Petr Schiller z Plzně a za Svatováclav-
skou župu se s historickým praporem 
jednoty Čs. Orla Praha-Libeň dostavil br. 
Stanislav Vejvar z jednoty Dobříš. 
Svatý papež Pius X. proslul jako bojovník 
proti bludu modernismu v církvi a jako 
obhájce čistoty katolické víry a liturgie. 
Jednalo se rovněž o papeže význam-
ně se zasazujícího o práva věřících v li-
berálních státech (tehdy zejm. Francie, 
Portugalsko), které svévolně porušovaly 
práva a svobodu církve. Nadto se tento 
papež angažoval v sociální otázce, snažil 
se z pozice hlavy církve o zlepšení sociál-
ní situace dělnictva a zabýval se otázkou 
uplatnění katolíků ve veřejném životě 
a v politice. 
Pětičlenná orelská skupina přijela na pouť 
z úcty k osobnosti sv. Pia X. Orlové svou 
účastí projevili zároveň solidaritu s cis-
terciáckým řádem, s jehož klášterem ve 
Vyšším Brodu udržují přátelské vztahy. 
Svatý Pie X., oroduj za nás! Matko Boží 
Vyšebrodská, oroduj za nás!
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, 
 vedoucí orelských poutníků

iBoccia je sport,  
nejen pro handicapované
Boccia je jediným paralympijským 
sportem, který nevzešel ze sportů 
pro zdravé sportovce jako jsou napří-
klad atletika, plavání, či hokej nebo 
lyžování. Tato hra je obdobou Petan-
gue, jen s tím rozdílem, že na místo 
kovových koulí ji hráči hrají s kožený-
mi míčky a vždy v tělocvičně. Hrají ji 
děti, ženy i muži, kteří jsou upoutáni 
na vozíčku. 
 Aby se však do hry mohli společně 
zapojit i lidé bez postižení, rodinní 
příslušníci, přátelé a ostaní příznivci, 
byla založena Asociace integrovaných 
sportů. V rámci této asociace vznikla 

i Liga integrované Boccii. Na Moravě se 
hraje Liga iBoccii SPP CZ od počátku roku 
2014. Její průvodní myšlenkou je setká-
vání sportovců bez rozdílů postižení za 
účelem nejen sportovních výsledků, ale 
i společenská poznávání navzájem. 
Vznikají zde nová přátelství mezi lidmi 
různých profesí, vzdělání a zájmů, kteří 
si mají co říci. Pohodová atmosféra tré-
ninků i turnajů dává možnost, alespoň na 
chvíli, zapomenout na zdravotní problé-
my, každodenní starosti a přináší i pocit 
vítězství nad vlastní pohodlností. 
Tohoto poslání iBoccii se začíná úspěšně 
dosahovat nejen v oddílech z Brna, ale 
i pod křídly tělovýchovné jednoty Orel 
Vyškov, kde za pomoci bratra Jaromíra 
Zbořila, byl také založen oddíl iBoccii. Za 
vytváření kvalitních podmínek mu moc 
děkujeme. Na tréninky do tělocvičny na 
Orlovně se však může každý přijít podí-
vat. A pokud ho tato hra zaujme, rádi 
ho mezi sebe přijmeme. Na mobilu 737 
86 87 79 každému zájemci podrobnější 
informace rád podá pan Antonín Peč.
 Závěrem bych chtěl prozradit, že přes-
tože oddíl iBoccii ve Vyškově funguje 
teprve od ledna tohoto roku, dosáhl 
již prvního sportovního úspěchu. Druž-
stvo Orel Vyškov ve složení, kapitánka 
Šárka Chaloupková, první hráčka Karin 
Bučková a hrající trenér Antonín Peč, ve 
druhém kole soutěže Liga iBoccii SPP CZ 
2014, 15. března 2014 obsadilo první 
místo. Doufáme, že družstvo Orel Vyš-
kov, již posíleno o nové příznivce a hráče 
si povede stejně dobře i v dalších kolech.
 ANTONÍN PEČ
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23. ročník

Ústřední orelská soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

 sobota 4. října 2014 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 26. 9. 2014.

Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel.cz, nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
Možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava v 8.45 hod (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 min pěšky).

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

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

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2014.

✿ zúčastnit se mohou autoři, kteří letos dovrší 7 let
✿  literární práce musí být novinkou, která se dosud 

neúčastnila žádné soutěže a nebyla nikde publikována
✿ maximální rozsah 2 strany formátu A4
✿  příspěvky do soutěže prosíme zasílat poštou na adresu  

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

✿ uzávěrka soutěže je 15. 10. 2014
✿  přihlášením do soutěže autor souhlasí s možným 

zveřejněním vybraných prací a použitím  
pro účely Orla

✿  u soutěžní práce musí být uvedeno  
jméno, příjmení, adresa a věk autora

Soutěž bude probíhat 
ve třech kategoriích:

1. kategorie 7–10 let
2. kategorie 11–18 let
3. kategorie 19 a více let

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Stáří se dnes „nenosí“, není „in“. Moderní je být mladý a výkonný. 
Rok 2014 je rokem rodiny. Starý člověk je součástí rodiny i společnosti, má v ní své nezastupitelné 
místo. Tak, jak se my nyní chováme ke starému člověku, tak se jednou budou mladší chovat k nám. 
Znáte ve svém okolí příběh, který by mohl být dobrým příkladem úcty ke stáří?

Kulturní rada Orla vyhlašuje

Literární 
   soutěž na téma: Stárí

^



 

ze žup a jednot

31OREL 3–14www.orel.cz

Wellness hotel IRIS*** 

Lužní 215, 692 01 Pavlov 

Telefon: 519 515 310  www.hotel-iris.cz
Mobil: 775 307 292   e-mail: hotel.iris@vasstav.cz

Firemní akce, školení večírky, teambuilldingy  
Rodinná dovolená  l  Wellness pobyty

  Relaxace, romantika  
 Kulinářské speciality  l  Turistika, cyklistika

Vinohrady a vinné sklípky v okolí  

V krásném prostředí Pálavy, s téměř rodinnou péčí.



Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2014

•  vyhodnocení výtvarné soutěže
•  informace z ústřední rady
• zajímavosti ze setkání rodin na Bukovině 
•   reportáže z ústředních turnajů  

v badmintonu, atletice dětí, stolním  
tenise, závodů horských kol

                 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


