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Mistrovské tituly OFL 2014/2015 rozdány  12–17
V květnu proběhly poslední zápasy 8. ročníku Orelské florbalové ligy, ve které bylo 
zapojeno 104 týmů. Partner tohoto ročníku Florbalife.cz zajistil pro družstva přes 
350 míčků a dárkové předměty. Pro nejlepší hráče finálových turnajů dárkový po-
ukaz. Během ročníku florbalová komise Orla uspořádala školení pro trenéry ve 
spolupráci s extraligovým družstvem Bulldogs Brno, které dodalo zkušené lektory. 
Pokračovala také spolupráce s ČFBU. 

Grand Prix Bohunice, atletické hry dětí    20–21
Již 9. ročník tohoto závodu se uskutečnil 17. května. Pořadatelsky ji zajišťo-
vala bohunická orelská jednota. Příjemným překvapením byl rekordní počet   
závodníků. 

Orelský sjezd
Ústřední sjezd Orla je mimořádnou slav-
ností orelské rodiny. Je důležitým za-
stavením na cestě, je rozhodováním na 
křižovatce. Neznamená to, že na každé 
křižovatce se mění směr, ale každá křižo-
vatka se prochází s jasným vědomím cíle 
a třeba s nevyslovenou otázkou, jdeme-
li správně. Ne každá cesta je přímá a bez 
komplikací. Někdy se objevují překážky 
a jsou nutné objížďky. Tím více je třeba se 
orientovat či sledovat navigaci.
Z mnoha impulzů bych rád položil dvě 
otázky. Ministr školství mluví o špatné tě-
lesné připravenosti a zdatnosti mládeže 
zvláště na venkově, jak prý ukazují prů-
zkumy. Jsme sportovní organizací, která 
působí především na venkově. Neplyne 
z toho pro nás úkol? V období mezi vál-
kami se Orel aktivně zapojil do řešení pro-
blému branné připravenosti mládeže. Není 
dnešní problém výzvou pro nás? Nemáme 
se hlásit k odpovědnosti? Neměli bychom 
někde změnit či rozšířit nabídku sportů?
Orel je katolickou organizací, která se 
podílí na křesťanské formaci mládeže 
a budování křesťanské kultury. Kultura 
národa se stává postkřesťanskou. Žije sice 
z některých plodů křesťanského myšlení 
a tradic, ale vesele přijímá pohanské myš-
lení a morálku, dokonce pracuje na sebe-
zničení. Roste strach, ale zároveň naivní 
snaha zavírat oči. Bůh nemá ve společnos-
ti místo, nepočítá se s ním, nebere se na 
něj ohled. Orel patří k organizacím, které 
existují proto, aby pomáhaly národu bu-
dovat křesťanskou kulturu, je křesťanskou 
výchovnou organizací. Stačí Orelská pouť? 
Neměli bychom nově koncipovat projekt 
naší výchovy? Bez uvědomělé víry a bez 
pravdivého života s Bohem nemůžeme 
čekat křesťanské hodnoty, jako na suché 
stromy nechodíme hledat zdravé plody.
To vidím jako úkol nejen pro ústřední 
sjezd, ale i pro jednotlivé župy a konkrét-
ní jednoty, pro orelské rodiny.

+ JAN GRAUBNER
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Pouť Orla ke hrobu sv. Jana Nepomuckého  32
Orel opět nechyběl na jedné významné duchovní a společenské akci. 15. května 2015 se naši 
členové zúčastnili slavné pouti k hrobu sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha v Praze. V minulých letech se této věhlasné pouti účastnili orlové jako jednotlivci, 
letos ve stejnokrojích a s prapory z župy Šilingrovy a Svatováclavské.

Dobříšský Orel se nenudí 24
V dubnu jsme se vydali na naši oblíbenou akci, pořádanou pod názvem „Expedice 
Apalucha“. Víkendový pobyt pro maminky a děti na chatě Doubravce se nám opět 
povedl. Sportovali jsme, vozili se na koních, hráli hry, tvořili i poznávali nádhernou 
okolní přírodu…

Na začátku byl koberec…a na konci 50 nových členů 33
Děti znají pohádku o kouzelném koberci. Umí létat, plnit přání a nepotřebuje navi-
gaci. Ten koberec, o kterém vám chci napsat, sice nic takového neumí, ale pro naši 
jednotu má stejný význam jako kouzelný koberec z pohádek. Byl první vlaštovkou 
našeho snažení, kdy jsme coby stárnoucí Orlové chtěli nalákat do jednoty nové 
členy……Z župy Velehradské nám byl  zapůjčen badmintonový koberec.

Milá orelská rodino,
18. června je náš den.
ALE SKORO NIKDO TO NEVÍ.
Neví to ani většina těch,
kteří si v tento den
přicházejí ke kostelu svatých
Cyrila a Metoděje v Praze
vzpomenout na hrdiny.
Na ty, kteří v době nacismu
ukončili život tyrana Heydricha.
Ví o nich, že bojovali za svůj národ.
Ví o nich, že byli dobří vojáci.
Ví o nich, že prošli ve Velké Británii
skvělým výcvikem.
Ví o nich, že položili svůj život za naši vlast.
Velitel vojáků letos dokonce vzpomněl,
že jeden z nich chtěl být „farářem“.
ALE SKORO NIKDO TO NEVÍ.
Skoro nikdo neví, že to byli stateční ORLI,
naši bratři.
Naši spolubratři z Prahy
také položili jeden věnec,
který je mezi těmi slavnými věnci
od významných představitelů
docela nenápadný.
Tak jako celý OREL
zvedněme svůj hlas
a spojme se v motlitbě:
„Děkujeme ti Bože
za naše orelské parašutisty,
přijmi je do své náruče
a dej nám jejich lásku k Tobě,
jejich lásku k vlasti a statečnost,
abychom i my byli odvážnými Orly. 
Amen.“

I já jsem Orel.
ALE SKORO NIKDO TO NEVÍ.

 STANISLAV JURÁNEK
 starosta
 OREL
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Manželům Kratochvílovým se tak podařilo 
shromáždit neuvěřitelné množství doku-
mentace osob a rodin, pronásledovaných 
oběma totalitními režimy, aktivně bojujících 
se zbraní v ruce v armádním svazku, nebo 
přispívajících k porážce fašistické diktatury 
odbojovou činností. Expozice předkládá tra-
gické osudy lidí a jejich rodin, kteří bojovali 
proti fašistické koalici a po uchopení moci 
komunisty, končili na popravištích, ve věze-
ní, pracovních táborech nebo v exilu. Právě 
ona zrůdná bestialita sebestředné moci, 
postihla u nás všechny vrstvy společnosti, 

všech věkových skupin a všech zájmových 
uskupení. Dokazuje, že po ukončení světo-
vého válečného konfliktu místo svobodou 
zářícího radostného života, nastal u nás 
dlouhý čas třídní socialistické krutosti kři-
voústých. Pro svou výjimečnou autentičnost 
je realizovaný projekt bezkonkurenční.
V hluboké pokoře a velkou úctou k utrpení 
obětí obou režimů, byla vedena 7. května 
2015 v chrámu sv. Michala v Brně tryzna 
na úvod slavnostního otevření této výstavy, 
umístěné v prostorách Křižové chodby 
Nové radnice MMB. Chrámový prostor byl 
doplněn zvláštním závěsem, kde byla po-
stupně zapalována téměř stovka svící při 
předčítání míst bolesti, utrpení a poprav. 
Primátor města Brna pan Petr Vokřál ná-

sledně na nádvoří Nové radnice otevřel ex-
pozici. Před zahájením prohlídky pozdravil 
přítomné shromáždění také J.E.kardinál 
Dominik Duka a poděkoval autorům za 
nevšední zpracování tématu pro trvalou 
připomínku bolestné části naší historie.
Potěšující byla účast dvaceti praporů spol-
ků, společenských organizací, čestného 
útvaru České policie a vojenské historické 
skupiny, dekorativně doplňující program 
zahájení výstavy. Orelské zastoupení tvořily 
prapory jednot Ratíškovice, Šardice, Kobylí, 
Brno-Bohunice, Starý Lískovec, Dolní Kou-
nice a exilové prapory z Chicaga a Sydney.
Výstava bude ukončena 26. 6. 2015 a je 
doporučeným lékem proti ztrátě paměti.
 BOŽETĚCH KOSTELKA

„Život ve stínu šibenice“
Mimořádně uchopený projekt 
k 70. výročí ukončení  
2. světové války uspořádáním 
panelové výstavy, doplněné 
velkým množstvím osobních 
předmětů, rodinnou fotodo-
kumentací, vzácnou písem-
ností z lágrů, vězení, nebo 
písemná slova popravených.
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V sobotu pokračovalo jednání předsednic-
tva a kongres vyvrcholil valnou hromadou, 
na které bylo zvoleno vedení mezinárodní 
organizace na další čtyři roky. K sobotnímu 
obědu byli pozváni starostové žup. Odpo-
ledne jsme pro všechny účastníky připravili 
malou procházku Brnem, u radnice jsme 
položili květiny padlým členům Magistrátu 
města Brna za 2. světové války, mezi který-
mi byli i členové Orla a poslední zastávkou 
byla návštěva muzea… 
V odborných komisích nás zastupovali:  
v pastorační komisi P. Petr Dujka, v komisi 
mládeže br. Michal Možný, prezidentem 

této komise byl br. Ladislav Kotík a ve spor-
tovní komisi br. Josef Častulík. Na valné hro-
madě potom starosta Orla Stanislav Juránek 
a Miluše Macková, 1.místostarostka. Kromě 
důležitých termínů akcí v dalším období se 
jednalo o možnosti Orla uspořádat ve dnech 
24.–31. 7. 2016 FICEP camp s vazbou na 
Světové setkání mládeže v Krakově.
Prezidentem se stal opět Gerhard Hauer 
(A), víceprezidentkou Anne Cordier (F), 
prezidentem pro sport Manfred Castor, 
prezidentem mládeže Claudiu Roznovsz-
ky. Druhým víceprezidentem a preziden-
tem pastorační komise nebyl zvolen nikdo. 

Genrálním sekretářem byl zvolen Rainer 
Rößlhuber, zástupcem Laurence Munoz. 
S hlasem poradním byl zvolen Ladislav 
Kotík expertem pro sport. 
 M. MACKOVÁ 

Volební valná hromada 
Ve dnech 10. a 11. dubna 2015 proběhl v Brně v prostorách 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje mezinárodní kongres 
FICEP. Hostiteli i pořadateli jsme byli my – spolek Orel. Účast-
níci z devíti zemí se sjížděli již od čtvrtka. V pátek dopoledne 
proběhlo zasedání odborných komisí. Před polednem se se-
tkali prezidenti členských zemí a odpoledne pokračovalo jed-
náním předsednictva. Páteční setkání jsme zakončili slavnost-
ní mší. sv. v katedrále Petra a Pavla a společnou večeří. 



ze společnosti

6 OREL 2–15

Letos máme setkání znov – 
 po Vranově je Velehrad – Stojanov.

Není ještě celá orelská rodina,
proto už zmeškání hodina.
Díváme se na Velehrad pohledem, 
setkání začínáme obědem.

Všichni po obědě už máte, 
tak do kaple – ke mši svaté.
Páter Kopecký je celebrant hlavní,
od P. Dujky promluva zazní.
Po mši svaté přednášku máme, 
P. Dujku posloucháme.
Aby nastal v srdci klid,
máme se s každým přátelit.

Musíme dělat dosti
a plnit své povinnosti.
Každý k Bohu jinak kráčí,
Bůh mu žehná a to stačí.
U mnohých víra upadá, 
proto to tak upadá.
Někdo se chová líně,
věřících přibývá v Číně.

Další přednášku dnes
má P. Kopecký – kněz.
Eucharistie je největší dar,
proto Boha ze srdce chval,
aby sňal hříchů našich tíži,
umírá za nás na kříži.
Kristus z Eucharistie
je s námi a žije.
Na mše svaté chodíme s radostí,
přinese nám to hodně milostí.
Také kongresová témata 
probírá naše debata.

Kuchařky nás vyzývají,
večeři už pro nás mají.
Sedm sester přišlo spolu,
seděly u jednoho stolu.
Z kuchyně jdeme dál,
na přednáškový sál.
Aby nám šlo lépe školení,
hřeje nám ústřední topení.
Jak se při mši chovat máme, 
jak přijímat a kdy poklekáme.

kázání z páté kapitoly Matoušova 
evangelia. Zvláště jsme se zaměřili 
na blahoslavenství – „Blaze chudým 
v duchu, neboť jejich je království ne-
beské a blaze těm, kdo mají čisté srd-
ce, neboť oni uzří Boha.“ Celé setkání 
nezůstalo pouze u teorie, ale každý 
z účastníků dostal příležitost položit 
otci arcibiskupovi otázky, které pova-
žoval za důležité.
Na setkání na Velehrad se sjelo 25 
mladších i trochu starších ze Starého 
Města, Hostějova, Břestku, Kostelan, 
Vizovic, Strážnice, Horního Lidče, Do-
manína, Mořkova a Moravského Písku. 
Jsme přesvědčeny, že se nám podařilo 
vytvořit sice menší, ale přátelské spole-
čenství. Vlastně všem zúčastněným by-
chom chtěly poděkovat, že se aktivně 
zapojili do všech služeb, které byly tře-
ba vykonat, ať už se jednalo o hudební 
doprovod při mši, ministrování, až po 
opravdu vydařený zápis do velehradské 
kroniky. A kdo je zvědavý na náš vý-
tvor, ať si najde čas a Velehrad navštíví. 
Za všechny zúčastněné 
JANA PÍTROVÁ a ZDEŇKA DŘÍNKOVÁ

V pátek večer jsme se ztišili  
a začali meditací, kterou by-
chom nazvaly apokryfním 
podobenstvím 21. století. 

Představte si, že máte pomačkaný 
papírový sáček a svítilnu. Jaký rozdíl 
vznikne, když sáček svítilnou osvěcu-
jeme a nebo když ho prosvěcujeme? 
V prvním případě je výsledný obraz 
nehezký, upozorňuje nás na všechny 
nedostatky. Ale když sáček prosvítí-
me, záhyby sice nezmizí, ale vyvolají 
zajímavý efekt. Tak záleží i na nás, zda 
se necháme Kristem ozařovat a uka-
zujeme jen své nedostatky nebo se 
necháme Kristem prozářit tak, aby vy-
nikla Kristova moc, která využívá i naše 
slabiny.
A proč jsme náš článek nazvaly – Výlet 
na horu, když jsme se měli sletět na 
jih do doliny na Velehrad? Na horu 
nás v následujícím dni pozval otec 
arcibiskup spolu s evangelistou Ma-
toušem. Jednoduše jsme se ocitli na 
hoře Blahoslavenství a zde jsme no-
vým způsobem znovu prožili Horské 

Duchovní obnova mladých Orlů  
na Velehradě 5.–7. března 2015

Výlet na horu
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2.

Den uběhl vesele
už jdem připravit postele
a také z nás mnohý
umývá si ruce i nohy.
Ráno rychle z postele,
růženec je v kostele.
Každý na modlení chvátá,
v sedm bude mše svatá.
Potom do jídelny tiše,
ať nám nezpívá v břiše.

Dopolední přednášky všecky
má P. Pavel Kopecký.
Jsme-li u kostela blíž, 
máme udělat kříž.
V duchu se Kristu poklonit,
stále Ho v paměti mít.

Na Dušičky nesmíme zapomínat,
v modlitbě na ně zavzpomínat.
Končí přednáška poslední
a je modlitba polední.
Kongresová píseň zas
a už je slyšet z jídelny hlas.
Polévka, knedlíky s gulášem,
chutnalo to doopravdy všem.

Po obědě volno máme, 
každý se jinam vydáváme.
Do baziliky, či na hřbitov cesta,
jiní do Starého Města.

Máme radost ze sluníčka,
hřeje nás to u srdíčka.
Někteří už mají hlad,
jiní cítí únavu snad.

Někdo to řeší ibalgínem,
jiní to zapíjejí vitamínem.
A už nás hlad nutí
povečeřet s chutí.

Těšíme se velice
na muzikanty z Blatnice.
Děkujeme za hraní,
nespěcháme ke spaní.

A už přednáší krásně
bratr Paďour své básně.
Má to náboženský ráz,
nedokázal by to nikdo z nás.

3.

Na středu byl kratší spánek,
ovinul nás ranní vánek.
A už volá kaplička
sestřičku i bratříčka.

O půl sedmé chcem
zahájit den růžencem.
Při mši svaté v sedmou hodinu
vzpomínáme na orelskou rodinu
Pak se řádně nasytíme,
než vše krátce zhodnotíme.

Než všem vzdáme hold,
přednáší Paďour Leopold.
Sestra Marie Pachtová
se ujímá vedoucího slova.

Čítá, z které župy nikdo není 
a jaké mají župy zastoupení.
Než se domů rozjedem, 
skončíme to obědem.
Než odejdem ze světničky,
zazpíváme orelské písničky.

Děkujeme duchovnímu rádci,
že si dal s námi práci
a při tom křiku v sále,
přednášel nám dále.
Chceme plnit slova rádce,
ať jsme Orla i církve dobré stádce.

Také kuchařskému personálu
vzdáváme díky a chválu.
Jídlo mělo dobrou chuť,
díky všem Vám buď.

A už končí duchovní cvičení,
rozjedem se na své bydlení.
Trvalo to krátce jen,
zase bude všední den.

Zdař Bůh! 
Zprávu za všechny spokojené 
seniory podal 
FRANTIŠEK PAVKA, jednota Vnorovy

Ve dnech 13. až 15. dubna proběhlo setkání seniorů na Velehradě 

Trochu netradičním způsobem nás
informují o tom, co dělali a jak se měli 
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n  VP schvaluje technickou úpravu soutěžního řádu, kdy slova „je-
jich vítězové“ budou nahrazena slovy „postupující dle čl. IX, část 
A, odst. 3, bodu b)“

n  VP ukládá předsedovi DR napsat písemné pozvání o. biskupovi 
Malému na Orelskou pouť na Sv. Hostýně s prosbou o celebraci 
hl. mše svaté. 

n  VP schvaluje podporu aktivity církevních škol „S Orlem vzlétne-
me výš“ ve výši 10 tisíc Kč v rámci reklamy a propagace Orla. 

n  VP bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za rok 2014.
n  VP schvaluje zástupce Orla na volební valnou hromadu FICEP  

br. Stanislava Juránka a ses. Miluši Mackovou.
n  VP schvaluje zástupce Orla na jednání pastorační komise FICEP 

br. P. Petra Dujku a náhradníka br. P. Františka Krále.
n  VP schvaluje zástupce Orla na jednání komise pro mládež FICEP 

ses. Danu Tománkovou a náhradníka br. Michala Možného.
n  VP ukládá ústředí pozvat na druhý den jednání FICEP, tj. sobotu 

11. dubna 2015 na oběd a program zástupce z jednotlivých 
žup.

n  VP uděluje Čestné uznání br. Františku Slavíkovi a br. Antonínu 
Vavruškovi.

n  VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili  
br. Prof. Zdeňku Svobodovi (in memoriam) a br. Karlu Žáčkovi.

n  VP děkuje pořadatelům turnaje v kuželkách za vzornou orga-
nizaci turnaje

n  ÚR bere na vědomí plnění usnesení ÚR k 25. 4. 2015 a zprávu 
o činnosti VP od poslední ÚR.

n  ÚR bere na vědomí zprávu TVR, DR, EHR , RS, RM a ÚRK.
n  ÚR doplnění soutěžního řádu o atletické disciplíny dle přílohy.
n  ÚR bere na vědomí informace o kulturních akcích na rok 2015.
n  ÚR doporučuje odborným radám vyhradit víkend o 3. postní 

neděli duchovním aktivitám a doporučuje župním duchovním 
rádcům o naplnění tohoto doporučení 

n  ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční 
zprávu za rok 2014 

n  ÚR schvaluje návrh programu sjezdu 
n  ÚR schvaluje pracovní předsednictvo sjezdu ve složení – před-

sedající br. Juránek, sestry Macková, Tománková, Brandejsová, 
Kellerová a bratři Zelina, Kotík, Korger a Vejvar.

n  ÚR schvaluje pětičlennou mandátovou komisi sjezdu ve složení 
– bratři Gazárek, Kočí, Častulík, Veselík a Polák.

n  ÚR schvaluje pětičlennou návrhovou komisi sjezdu ve složení – 
br. Jaňura, br. Čáp, br. Husák a ostatní dva z pléna.

n  ÚR schvaluje sedmičlennou volební komisi sjezdu ve složení - br. 
Třináctý, ses. Špérová, br. Hampl, br. Brhel a ostatní tři z pléna. 

n  ÚR schvaluje pozvat na sjezd následující hosty – Mons. Do-
minika kardinála Duku, MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. MPA,  
Mgr. Petra Gazdíka, Ing. Jozefa Gálika a Ing. Jiřího Kejvala.

n  VP souhlasí se zastupováním Orla na FICEP táboře v roce 2015 
Josefem Kopeckým a Jindřichem Vampolou z jednoty Polná. 

n  VP zamítá žádost jednoty Paskov a pověřuje ses. Mackovou 
k dalšímu jednání.

n  VP bereme na vědomí a ukládá ses. Brandejsové – starostce 
župy Orlické znovu projednat s jednotou a navrhnout postup. 

n  VP schvaluje, aby jednota Orel Hronov-Zbečník (IČO 66288606) 
– jediný vlastník, prodala parcelu p.č. 540 v obci Hronov k.ú. 
Zbečník zapsané na LV 2680 o celkové výměře 4636 m2.

n  VP zamítá prodej parcely parcelní číslo 548 v obci Hronov 
(574082), KÚ Zbečník (648396), která je zapsaná na LV 2680 
o celkové výměře 1919 m2.

n  VP schvaluje postup pro rozdělení částky 200 000,- Kč župám 
na podporu podvojného účetnictví.

n  VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili Ma-
rii Gazárkové, Martině Bartákové, Miroslavu Bojanovskému  
a Ing. Janu Bezdíčkovi a Čestný zlatý odznak Orla Tomáši  
Holčíkovi, Marii Maňasové, Jiřímu Matýskovi in memoriam  
a Doc. Ing. Františku Pinďákovi in memoriam.

n  VP schvaluje příspěvek Karlu Šotolovi z jednoty Troubelice ve 
výši 15 tis. Kč na provedení reklamy na Mistrovství světa ve 
vodáckém sportu v Americe v červenci 2015.

n  VP vyjadřuje morální podporu snaze, aby neděle byla skutečně 
nepracovním dnem zvláště v obchodní sféře.

n  ÚR schvaluje zapisovatele zasedání sjezdu sestry – Komarikovu 
a Nováčkovu. 

n  ÚR schvaluje návrh volebního řádu se zapracovanými změ-
nami 

n  ÚR schvaluje návrh zřídit sjezdem následující odborné rady 
a počty jejich členů, vč. ÚRK: TVR – 9 členů, KR – 5 členů, 
DR – 5 členů, EHR – 5 členů, RM – 7 členů, RS – 5 členů  
a ÚRK – 5 členů

n  ÚR schvaluje přerozdělení prostředků z MŠMT pro rok 2015 
dle přílohy 

n  ÚR pověřuje VP zajistit v souladu s podmínkami MŠMT roz-
dělení částky 200 tis. Kč na podporu podvojného účetnictví 
župám 

n  ÚR uděluje stříbrnou medaili „Za zásluhy“ses. Zdeňce Jiříčkové 
n  ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“br. Bohumilu Zho-

fovi a br. Antonínu Pospíšilovi.
n  ÚR schvaluje příspěvek slovenskému Orlu ve výši  

2.000,- euro na úhradu poplatku FICEP
n  ÚR bere na vědomí ustavení jednoty Česká Lípa a vymezuje ji 

územní působnost do župy Trochtovy.
n  ÚR bere na vědomí návrh nových stanov br. Jůzy a pověřuje 

pracovníky ústředí rozesláním tohoto návrhu do žup spolu se 
zápisem jednání ÚR

Výpis z usnesení z 36. až 38. zasedání Výkonného předsednictva Orla

Výpis z usnesení z 8. zasedání Ústřední rady Orla
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20. 6.  Malá kopaná, Moutnice, přihlášky 

mozny@orel.cz 

20. 6.  Atletický přebor Orla, Hradec 
Králové, přihlášky castulik@volny.cz

20. 6. Knířovský běh, Knířov (OBL)

 4. 7.  Propinkejte se na Velehrad – finále, 
stolní tenis družstev

 4. 7.  Fotbalové dovednosti, Velehrad, 
od 10–12 hod. poslední kvalifikace, 
14–16 hod. finále

 5. 7.  Setkání u hrobu mons. Šrámka, 
Velehrad, před hlavní mší sv.

15. 8. Horská kola, Valašské Klobouky

15. 8. Vnorovská desítka, Vnorovy (OBL)

22. 8.  Běh na Sv. Hostýn, Bystřice pod 
Hostýnem (OBL)

22. 8. Běh k Božímu hrobu, Sv. Hostýn (OBL)

23. 8. Orelská pouť na Svatý Hostýn

29. 8. Nohejbal, Křenovice

29. 8. Vísecká desítka, Vísky (OBL)

 4. 9. Běh alejemi, Kněžice (OBL)

 5. 9.  Strážný nahoru a dolů,  
Dolní Dobrouč (OBL)

12. 9.  Sportovní odznak Bedřicha Kostelky, 
atletika, Vyškov

12. 9. Horská kola, Boskovice

19. 9.   Stolní tenis jednotlivci,  
Ostrožská Nová Ves

19. 9. Horská kola, Dobříš 

20. 9.    Burčáková šestka,  
Dolní Bojanovice (OBL)

26. 9.   Cross po lyžařských tratích, běh,  
Česká Třebová (OBL)

28. 9. Svatováclavský běh, Blažovice (OBL)

 
Podrobné informace na www.orel.cz

Zveme Vás na následující ústřední akce

Výuka sjezdového lyžování na Stupavě
Tělovýchovná rada Orla zařadila do svého plánu na letošní rok opět výuku sjezdového 
lyžování. Do redakce přišel krátký příspěvek po uzávěrce minulého čísla, ale věříme, že 
v těchto letních dnech bude krátké ohlédnutí za zimními sporty příjemným osvěžením. 

Rádi bychom několika větami zavzpomínali na akci pořáda-
nou Orlem, která se konala 14. 3. 2015 na Stupavě. Letos 
se konal již druhý ročník této sportovní akce a musíme říct, 
že opět velmi vydařené.

Letos nás přijelo přibližně 20 účastníků, tedy ještě více než 
loni. Možná to bylo i tím, že i počasí nám více přálo než 
minulý rok. Záštitu nad celou akcí letos převzal br. Zelina, 
který, s úctou k jeho věku, lyžoval s námi. Po příchodu na 
svah nás br. Zelina přátelsky uvítal a poté jsme se již roze-
šli pod vedením instruktorů z Lyžařské školy Stupava i pod 
vedením lyžařské instruktorky Orla, sl. Jitky Zelinové, ve 
skupinkách k vlastnímu lyžování. Kolem poledne jsme se 
posilnili obědem a začaly přípravy na závody ve slalomu. 
Po jeho ukončení proběhlo vyhodnocení, br. Zelina všem 
osobně poblahopřál a vyjádřil přání se tu opět příští rok, 
možná ještě ve větším počtu, sejít. Závodníci byli odměněni 
diplomy a sladkými drobnostmi. Děti, i my dospělí jsme měli 
radost z aktivně prožitého dne a budeme se těšit příští rok 
opět na Stupavě!

S poděkováním
 rodina KRATOCHVÍLOVA, Křenovice
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Turnaj se konal pod záštitou Rady měs-
ta Polná a pan starosta osobně na slav-
nostním zahájení přivítal hráče i všechny 
ostatní, popřál jim hodně sportovních 
úspěchů a samozřejmě doporučil k pro-
hlídce naše město.
Hrálo se ve 3 kategoriích - žáci, junio-
ři a muži na sedmi stolech v tělocvičně 
DDM a 3 stolech v herně stolního tenisu. 
Jednotlivá družstva měla 3 hráče + jeden 

náhradník. Žáci a junioři hráli v jedné sku-
pině, každý s každým, muži utvořili 2 zá-
kladní skupiny, ze kterých postupovali nej-
lepší 2 družstva do finálové skupiny. Hrálo 
se opravdu s velkým zaujetím a bojovalo 
se ze všech sil. K vidění tak byly náročné 
a dlouhé výměny, které stály hráče spous-
tu sil. Během turnaje bylo možné zakoupit 
si drobné občerstvení v kuchyňce DDM, 
která také sloužila jako místo, kde si mohli 

hráči i členové jejich doprovodu popovídat 
a navázat přátelské kontakty, …
Diplomy, krásné poháry a medaile pro ví-
těze věnovalo ústředí Orla Brno. Tradičně 
pro hráče na ochutnávku věnovala své vý-
robky Mlékárna Polná. Všem za jejich při-
spění ke zdárnému průběhu turnaje dě-
kujeme a doufáme, že i v příštích letech 
se budou orelští stolní tenisté do Polné 
vracet. Poděkování patří též rozhodčím 
Mgr. Jelinkovi, p. Richtterovi a br. Ing. 
Wasserbauerovi.
Za jednotu Orla Polná
Zdař Bůh L. KOPECKÁ

Jubilejní desátý ročník ústředního turnaje ve stolním tenise 
družstev pořádala 18. dubna 2015 naše jednota. Přivítali 
jsme v Polné 56 hráčů z devíti jednot z celé České republiky.

Jednota v Polné 
je spjata se stolním tenisem

Junioři Žáci

VÝSLEDKY:

Žáci 1. Brno-Židenice
2.   Ostrožská  

Nová Ves
3. Šlapanice

Junioři 1. Únanov
2. Boskovice
3. Zlín

Muži 1. Únanov
2. Zlín
3. Paskov
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V boji o volejbalový trůn mužů pro rok 
2015 se opět sjela družstva do areálu 
Univerzity obrany na Staňkové ulici v Br-
ně-Králově Poli. Přihlášená družstva byla 
rozlosována do tabulky a hrálo se sys-
témem na dva vítězné sety a to „každý 
s každým“ dle pravidel ČVS. 

Výsledky jednotlivých 
utkání:

I. kolo

Letohrad A – Pozořice 2 : 0
Mramotice – Zlín 2 : 1 

II. kolo

Letohrad B – Pozořice 2 : 0
Mramotice – Letohrad A 2 : 0

III. kolo

Mramotice – Pozořice 2 : 0
Zlín – Letohrad B 2 : 0

IV. kolo

Zlín – Letohrad A 1 : 2
Mramotice – Letohrad B 2 : 1

V. kolo

Letohrad A – Letohrad B 0 : 2
Pozořice– Zlín 2 : 1

Ve vyrovnaných soubojích pro sebe 
nakonec vítězství vybojovalo družstvo 
Mramotic, které prošlo celým kláním 
bez porážky. O druhém, třetím a čtvr-
tém místě musel rozhodnout podíl setů 
mezi Letohradem B, Zlínem a Letohra-
dem A. S jedním vítězstvím skončil na 
pátém místě tým z Pozořic. 

Konečné pořadí  
v turnaji:

1. Mramotice
2. Letohrad „B“
3. Zlín
4. Letohrad „A“ 
5. Pozořice
  JAN MOTL, ředitel turnaje

Volejbalisté se utkali 11. dubna v Brně na 
Ústředním volejbalovém turnaji mužů

Mramotice

Letohrad „B“

Zlín
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V květnu proběhly poslední zápasy 8. roč-
níku Orelské florbalové ligy, ve které bylo 
zapojeno 104 týmů. Partner tohoto ročníku 
Florbalife.cz zajistil pro družstva, která se 
účastní finálových turnajů, jako odměnu přes 
350 míčků, pro vítěze kanadského bodování 
v jednotlivých kategoriích a divizích dárkové 
předměty. Pro nejlepší hráče finálových tur-
najů pak dárkový poukaz a všichni hráči OFL 
mohli využít 15% slevu z internetových cen 
v e-shopu.

Během ročníku florbalová komise Orla uspořádala školení pro 
trenéry ve spolupráci s extraligovým družstvem Bulldogs Brno, 
které dodalo zkušené lektory. Školení se zúčastnilo přes 20 
zájemců. Pokračovala také spolupráce s ČFBU, trenéři měli 
možnost získat trenérské licence C a D. Pro rozhodčí jsme 

pořádali semináře a školení, které vedli kvalifikovaní rozhodčí 
z ČFBU.
Do dalšího již 9. ročníku bychom rádi v případě zájmu ote-
vřeli kategorii pro nejmenší – předpřípravku 2007 a mladší. 
Startovné ve všech kategoriích zůstává stejné jako v minu-
lém roce. Orelské jednoty budou moci opět využít dotační 
programy na cestovné (celkově za turnaj nad vzdálenost 
150 km) a rozhodčí (50 % nákladů za domácí turnaj 
dostanou jednoty zpět). Dále jsou připraveny příspěvky 
na startovné pro nové jednoty a pro nová družstva stá-
vajících jednot. Veškeré informace na www.orel.cz/nofl,  
dotazy na ofl@orel.cz 
Rád bych poděkoval nejen partnerům OFL Florballife.cz a ex-
traligovému klubu Bulldogs Brno, ale i hráčům, trenérům, 
rozhodčím, rodičům a všem ostatním, kteří se podíleli na bez-
problémovém osmém ročníku OFL. 
A nyní již k samotným finálovým zápasům.

Tituly Mistr Orelské florbalové 
ligy 2014–2015 byly rozdány
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Elévům dominoval Sokol Adamov
První finálový turnaj OFL patřil opět nejmenším. 11. dubna 
2015 se nejlepší družstva sešla v Moravském Písku. Organizaci 
turnaje si vzala na starost jednota Orla Domanín. Mezi šest 
nejlepších týmů se probojovala družstva:

východ – Uherský Brod, Farnost Kněždub, Domanín

západ – Sokol Adamov, TJ Bukovinka, Nové Město na Moravě

„Domácí“ Domanín přišel již před turnajem o několik klíčo-
vých hráčů, a proto hned v prvním zápase podlehl Kněždubu 

2:0. Obhájce loňského prvenství z Uherského Brodu si ve svém 
prvním účinkování na turnaji lehce poradil s TJ Bukovinka 5:0. 
První, pro někoho asi překvapivé, zaváhání přišlo v zápase 
s Novým Městem na Moravě, Brod prohrál 2:4. Druhý velký 
favorit finále Sokol Adamov odstartoval turnaj báječně, po 
první vlažné polovině proti Novému Městu a skóre 1:1 se ve 
druhé části již Adamov prosadil a vyhrál 5:1. V rozhodujícím 
zápase proti Uherskému Brodu byla k vidění velká bitva, roz-
hodla jediná branka nejlepšího útočníka turnaje Ondřeje Kose 
a Sokol Adamov stvrdil titul v kategorii elévů pro rok 
2014/2015 výhrou 1:0. Nové Město na Moravě zaváhalo 
pouze proti vítězi a po zásluze získalo druhé místo. Bron-
zové medaile připadly obhájci titulu z Uherského Brodu. 
Čtvrté místo obsadila TJ Bukovinka, pátý skončil Kněždub 
a šesté místo zbylo na Domanín. 

Nejlepšími hráči turnaje byli:

• útočník: Ondřej Kos (Sokol Adamov)
• obránce: Matyáš Polzer (Sokol Adamov)
• brankář: Michal Žváček (Nové Město na Moravě)

Tým Skóre Body
1. Sokol Adamov 23:4 15
2. Nové Město na Moravě 21:9 12
3. Uherské Brod 28:7  9
4. TJ Bukovinka 13:16  6
5. Farnost Kněždub 3:23  3
6. Domanín 5:37  0

Až nájezdy přisoudily titul  
v ml. žácích Uherskému Brodu
První květnový den se odehrálo finále mladších žáků v Ada-
mově. Nejlepších osm družstev z jednotlivých divizí bylo roz-
děleno do dvou skupin.

A – Sokol Adamov, Nivnice, Šlapanice, Boskovice

B – Vyškov, Uherský Brod, Nové Město na Moravě, Domanín

Skupina A měla favorita v domácích Sokolech. Ti své zápasy 
zvládli na jedničku a nedali soupeřům šanci. S devíti body 
a skóre 23:4 ovládli skupinu. Ostatní zápasy přinesly mno-
hem zajímavější boj. Všechny skončily rozdílem jediné branky. 
Nejlépe z nich vyšly Boskovice, které si připsaly dvě vítězství 
a obsadily druhé místo. Třetí skončila Nivnice, čtvrté Šlapanice.

Skupina B a další velký favorit turnaje - Uherský Brod. Vedl si 
stejně jako Adamov. Vyhrál všechny své zápasy a se ziskem 
devíti bodů vyhrál béčko. Druhá pozice patřila Vyškovu, který 
těsně porazil Nové Město na Moravě 2:1 a odsunul ho na třetí 
místo. Čtvrtí byli hráči Domanína.
V odpoledních vyřazovacích zápasech potvrdily finálové 
ambice týmy Uherského Brodu a Adamova. Brod postoupil 
jasně po výsledku 8:2 nad Šlapanicemi a Adamov dal ještě 
o dvě branky více a Domanínu nadělil rovnou desítku, 10:2. 
Další dvě čtvrtfinále byly mnohem vyrovnanější. Boskovice 
přetlačily Nové Město na Moravě těsně 2:1, Vyškov se do 

1. Adamov

2. Nové Město nad Metují

3. Uherský Brod
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semifinále dostal dokonce až po brance v prodloužení, díky 
které porazil Nivnici 4:3. V semifinále Uherský Brod smetl 
Boskovice 8:1, za to Adamov se s Vyškovem trápil a rozhodl 
až v závěru utkání, když odskočil na 6:4 a výsledek udržel. 
Souboj o bronz znamenal radost florbalistů Vyškova, kteří 
ve druhém poločase zaznamenali jedinou branku utkání a po 
výsledku 1:0 získali bronzové medaile, Boskovice se mu-
sely spokojit se čtvrtým místem. Finále proti sobě postavilo 
dva největší favority turnaje. Uherský Brod byl vždy o bran-
ku napřed, ale domácí se dokázali pokaždé do zápasu vrátit 
a vyrovnat. Zápas i přes pětiminutové prodloužení dospěl za-
slouženě k nájezdům. V nich se projevila nervozita útočníků 
a brankářky dominovaly. Nakonec se v nejnapínavějším finále 

posledních let radovali hosté 
z Uherského Brodu a získa-
li mistrovský titul pro rok 
2014/2015. Domácí Sokol 
Adamov bral stříbrné me-
daile. Páté místo připadlo 
Nivnici, šesté Novému 
Městu na Moravě, sedmý 
skončil Domanín a osmé 
Šlapanice.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankářka – Michaela Juráková (Uherský Brod)
• Nejlepší obránce – Luboš Bavlnka (Sokol Adamov)
• Nejlepší útočník – Marek Gerec (Vyškov)

Vyškov získal titul v kategorii 
starších žáků
Poslední dubnový víkend se sešlo osm nejlepších družstev 
z jednotlivých divizích na finálovém turnaji starších žáků 
v Kunštátě.
A – Uherské Hradiště, Kunštát, Vyškov, Brno Židenice
B – Blansko, Uherský Brod, Kněždub, Dolní Bojanovice
Ve skupině A dominovala družstva Kunštátu a Vyškova, a tak 
bylo jasné, že o první místo si zahrají ve vzájemném souboji. 
Po přestřelce vyhrál Kunštát 8:7 a ovládl skupinu A. Druhé 

1. Uherský Brod

2. Adamov

3. Vyškov 1. Vyškov

2. Kunštát

Poř. Tým

1. Uherský Brod

2. Sokol Adamov

3. Vyškov

4. Boskovice

5. Nivnice

6. Nové Město n. Mor.

7. Domanín

8. Šlapanice
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místo připadlo Vyškovu. Souboj o třetí pozici získalo pro sebe 
Hradiště po výsledku 5:1, čtvrtí skončili hráči Brna-Židenic.
Skupinu B opanoval Uherský Brod. Vítěz východní divize si po-
radil se všemi soupeři a se ziskem devíti bodů byl na čele sku-
piny. Druhé skončily Dolní Bojanovice, které prohrály pouze 
se suverénem skupiny. Třetím místo výhrou 4:2 nad Blanskem 
vybojoval Kněždub, Blansko zůstalo čtvrté.
Čtvrtfinálová utkání žádná překvapení nepřinesla. Kunštát si 
poradil s Blanskem 6:0. Uherský Brod měl postup ulehčený 
nepřijetím družstva z Židenic. Relativně vyrovnané měly být 
souboje druhých a třetích míst. Ovšem Vyškov si lehce poradil 
s Kněždubem 15:0 a Dolní Bojanovice postoupily do semifi-
nále po výhře 6:2 nad Uherským Hradištěm.
Předčasným finále byl souboj Uherského Brodu a Vyškova 
v prvním semifinále. Uherský Brod vedl 2:0 a po té 3:1, vše 
především díky fantastickému výkonu brankářky Jurákové. Vy-
škov se nevzdal a neustálým tlakem dokázal skóre necelé dvě 
minuty před koncem otočit na 4:3. Už se zdálo být rozhodnu-
to, jenže stačila jedna nešťastná teč a Brod se dočkal čtrnáct 
vteřin před koncem vyrovnání na 4:4. Šlo se do prodloužení, 
ve kterém Vyškov po necelých dvou a půl minutách vstřelil 
postupovou branku. Druhé semifinále tolik vzruchu nenabíd-
lo. Bojanovice se držely jen první poločas, který vyhrály 2:1. 
V druhé části Kunštát dominoval 6:1 a celkově se radoval 
z postupu do finále po výsledku 7:3.
V zápase o bronz vydoloval Uherský Brod zbytky sil a díky dob-
rému druhému poločasu porazil 7:3 Dolní Bojanovice. Bron-
zové medaile putovaly do Uherského Brodu, se čtvrtým 
místem se musely spokojit Dolní Bojanovice. Vyškovu se ve 
finále povedla odveta za prohru 
ve skupině. Vyškov byl po vět-
šinu utkání lepší a zaslouženě 
získal titul pro rok 2014/15 po 
výhře 6:3. Stříbrné medaile si 
na krk pověsila domácí jednota 
z Kunštátu. Páté místo obsadi-
la jednota z Uherského Hradiš-
tě, šestý byl Kněždub, sedmé 
Blansko a osmé místo patřilo 
Židenicím.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankářka – Michaela Juráková (Uherský Brod)
• Nejlepší obránce – Jan Kramář (Vyškov)
• Nejlepší útočník – Antonín Havlík (Dolní Bojanovice)

Moutnice vybojovaly titul  
v dorostencích
Šest nejlepších družstev se utkalo o titul v kategorii dorosten-
ců 2. 5. 2015 v Bystřici nad Pernštejnem. Z divizí postoupila 
družstva:
• východ – Uherský Brod, Kašava,
• západ – Nové Město na Moravě, Boskovice,
• jih – Moutnice, Dolní Bojanovice.
Hned první zápasy znamenaly boje postoupivších z jednotli-
vých divizí. V prvním zápasu turnaje Nové Město na Moravě 
porazilo 1:0 Boskovice. Hráči Moutnic si poradili 3:2 s Dolními 

3. Uherský Brod

Poř. Tým

1. Vyškov

2. Kunštát

3. Uherský Brod

4. Dolní Bojanovice

5. Uherské Hradiště

6. Kněždub

7. Blansko

8. Brno-Židenice

1. Moutnice

2. Kašava

3. Uherský Brod
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Bojanovicemi a Kašava těsně podlehla Uherskému Brodu 3:4. 
Vypadalo to, že Uherský Brod se úspěšně odrazil k obhajobě 
loňského triumfu, ale dvě zaváhání s Dolními Bojanovicemi 
(5:5) a Boskovicemi (3:6) je dostaly do složité situace. Ovšem 
i ostatní družstva ztrácela, a tak v předposledním zápasu tur-
naje se hrálo mezi Uherských Brodem a Moutnicemi o titul. 
Kdo vyhrál, byl první, poražený se musel spokojit s třetím mís-
tem. Na druhém se už jistě hřála Kašava, která po úvodním 
zaváhání s Brodem třikrát vyhrála a o titul se připravila de-
baklem 0:9 s Boskovicemi. Dorostenci Moutnic bitvu o titul 
zvládli a po výsledku 3:2 si připsali titul pro rok 2014/2015. 
Uherský Brod skočil se sedmi body třetí. Čtvrté místo pa-
třilo Novému Městu na Moravě, páté vinou horšího vzá-
jemného zápasu s Novým Městem skončily Boskovice a šesté 
Dolní Bojanovice.

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:
• brankář: David Konečný (Boskovice)
• obránce: Filip Pazderka (Dolní Bojanovice)
• útočník: Pavel Goliáš (Moutnice)

Tým Skóre Body

1. Moutnice 20:13 12
2. Kašava 14:20  9
3. Uherský Brod 21:17  7
4. Nové Město na Moravě 5:13  6
5. Boskovice 20:15  6
6. Dolní Bojanovice 13:15  4

Titul v kategorii juniorů vybojovaly 
Boskovice
Junioři ukončili svoji letošní pouť posledním turnajem 11. 4. 
2015 v Ivančicích. První místo na něm potvrdily Boskovice 
a staly se mistrem OFL pro ročník 2014/2015. Druhé místo 
patřilo Šlapanicím, které za Boskovicemi zaostaly o tři body, 
prohrály první vzájemný zápas a ve druhém ztratily nadějné 

vedení a získaný bod je vyřadil z boje o první místo. O bron-
zové medaile se svedl boj hned v prvním zápase posledního 
turnaje. Domácí Ivančice musely porazit Sokoly z Adamova, 
aby přiživily naději na třetí příčku. Adamov ovšem duel zvládl 
a výhrou 5:2 získal bronz. Nepopulární čtvrté místo zbylo 
na Chřestýše z Ivančic. Páté místo obsadila Olešnice, v je-
jímž týmu nastupoval nejproduktivnější hráč celého ročníku 
– Vojtěch Knotek (36 b). Šesté místo připadlo Žďáru nad 
Sázavou a sedmé Těšanům. 

Ženám opět kralovaly hráčky  
Brna-Bohunic
Ženy sehrály svůj poslední turnaj 25. 4. 2015 v Letovicích. 
Favoritky z Brna-Bohunic potvrdily svoji roli a čtyřmi vý-
hrami stvrdily titul pro rok 2014 / 2015. Za celou sezónu 
ztratily pouze dva body za jednu remízu. Druhé místo si 
zajistila 19 body děvčata z FBC Aligators Orel Šitbořice. 
O třetí místo a bronzové medaile se svedl velký boj na po-
sledním turnaji. Uherský Brod překvapivě ztratil s domácími 
Boskovicemi a zkomplikoval si cestu za bronzem. Vše měly 
v rukou hráčky Těšan, v posledním zápase musely ovšem 
porazit mistryně. Po první třetině to vypadalo nadějně, Těša-

3. Adamov

Společné foto
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ny vedly 3:0, Bohunice se ovšem zvedly a čtyřmi branka-
mi otočily stav na 4:3. Tento výsledek přisoudil bronzové 
medaile Fbc Lexx Orel Uherský Brod. Nevděčné čtvrté 
místo obsadily Těšany, páté Boskovice a šesté Sokol 
Bučovice. Kanadské bodování vyhrála Petra Konkolská 
(25 b.) z Brna-Bohunic.

Finálový turnaj mužů ovládl domácí 
Uherský Brod
O poslední titul v ročníku OFL 2014/2015 se utkali muži 16.–
17. 5. v Uherském Brodě. Osm družstev bylo rozděleno do 
dvou skupin. 

A – Zlín, Hranice, Těšany, Uherský Brod

B – Blansko, Dolní Bojanovice, Boskovice, Kunštát

Ve skupině A se utkal loňský vítěz ze Zlína s domácím Uher-
ským Brodem a hned v prvním zápase ztratil body po prohře 
2:6. Ostatní zápasy ovšem zvládl a dvě výhry stačily na druhé 
místo. Domácí překvapivě zaváhali s Těšany, ale i tak obsadili 
první místo. Těšany remíza s vítězem skupiny neposunula ze 
čtvrté příčky, třetí skončily Hranice.

V béčku si podobně jako domácí vedlo Blansko. Ztráta s Bos-
kovicemi po remíze 4:4 nic neřešila a Blansko vyhrálo skupinu 
stejně jako Brod se sedmi body. Druhé místo si dobrými vý-
kony a šesti body zajistily Dolní Bojanovice. Boskovice k bodu 
s Blanskem přidaly výhru nad Kunštátem a ta znamenala třetí 
příčku, čtvrtý zůstal Kunštát.
Výsledky přisoudily Uherskému Brodu do nedělního čtvrtfi-
nále Kunštát. Tým plný mladých hráčů kladl Broďanům po-
měrně dlouho odpor. Přesto konečný výsledek 6:2 hovořil 
více než jasně. V poklidném tempu postoupilo také Blansko, 
když porazilo Těšany 15:4. Třetí boj o postup mezi nejlepší 
čtyři a největší drama. Zlín musel předvést to nejlepší, aby 
přes skvěle bránící Boskovice postoupil po výsledku 2:1 po 
prodloužení. Poslední čtvrtfinále ovládly Dolní Bojanovice. 
Již první třetina jasně vyzněla pro Bojanovice 5:1, celkové 
skóre se zastavilo na stavu 12:2. První semifinále a velká bi-
tva mezi Blanskem a Zlínem. Přestože hráči Zlína vedli již o 3 
branky, šlo nakonec utkání do prodloužení. V něm se nej-
dříve radovalo Blansko, avšak pro hru vysokou holí nebyla 
branka uznána. Navíc následoval dvouminutový trest, který 
hráči Zlína využili ke vstřelení postupové branky. Druhé se-
mifinále mezi Brodem a Bojanovicemi mělo jasnější průběh. 
Brod ve druhé třetině odskočil na dvoubrankový rozdíl a ten 
si udržel až do závěrečného hvizdu. Po výsledku 4:2 vyzval 
ve finále Zlín. Souboj poražených vyzněl v dramatických ná-
jezdech lépe pro Dolní Bojanovice, které se tak radovaly 
z bronzových medailí, nepopulární čtvrté místo patřilo 
Blansku. Finále přineslo skvělou diváckou kulisu a vyrov-
nanou bitvu, která se rozhodla až ve třetí třetině. Po dvou 
třetinách bylo vyrovnáno, ve třetí části Brod skóroval jako 

první a následný tlak Zlína vedl 
pouze k nešťastné vlastní bran-
ce. Uherský Brod vedení 3:1 
již udržel a po zásluze se stal 
mistrem pro rok 2014/2015. 
Obhájci ze Zlína se museli spo-
kojit s druhým místem. Páté 
skončily Boskovice, šestou 
pozici obsadily Hranice, sed-
mou Těšany a osmé místo 
Kunštát.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankář – David Dvořáček (Zlín)
• Nejlepší obránce – David Bohun (Dolní Bojanovice)
• Nejlepší útočník – Jiří Šmíd (Uherský Brod)

1. Uherský Brod

2. Zlín

3. Dolní Bojanovice

Poř. Tým

1. Uherský Brod

2. Zlín

3. Dolní Bojanovice

4. Blansko

5. Boskovice

6. Hranice

7. Těšany

8. Kunštát

  MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL 
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Již 9. ročník tohoto závodu, organizovaného Radou mládeže, 
se uskutečnil 17. května. Pořadatelsky ji za finanční podpo-
ry MČ Brno Bohunice zajišťovala bohunická orelská jedno-
ta. Letos se závody konaly na sportovní ploše městské části  
Bohunice, nacházející se na bývalém a pěkně zmodernizova-
ném házenkářském hřišti. 

Příjemným překvapením byl velký zájem 
a zástupce vyslalo 8 jednot a počet zá-
vodníků byl rekordních 63. Dosud nej-
větší účast 40 ti závodníků byla v roce 
2013.
Po zahájení orelskou modlitbou byla 
všem závodníkům vysvětlena pravidla 
a předvedena trať závodu. Předvádějí-
cím byl Jaromír Prokop, několikanásob-
ný vítěz tohoto závodu. Poté následova-

GRAND PRIX – atletické hry dětí, 
Brno-Bohunice – 17. května 2015
Poř., příjmení a jméno (ročník)  Jednota   Body

BENJAMÍNCI – 2010 a mladší
1. Kovárníková Denisa (2010) Bohunice 67
2. Hladká Leontýnka (2010) Židenice 65
3. Tománková Lucie (2010) Křenovice 58

NEJMLADŠÍ ŽÁCI – 2007–2009
1. Hladký Tadeáš (2008) Židenice 68
2. Duraja Vojtěch (2009) Obřany 64
3. Zralý Jakub (2007) Židenice 58

 
NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ – 2007–2009

1. Valová Marie (2007) Devět křížů 68
2. Králová Šárka (2007) Žatčany 60
3. Čadová Stela (2007) Žatčany 50

 
MLADŠÍ ŽÁCI – 2005–2006

1. Fuchs Jan (2005) Bohunice 67
2. Maňoušek Jan (2005) Bohunice 64
3. Ilčík Teo (2006) Židenice 60

   
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – 2005–2006

1. Juriková Lucie (2006) Bohunice 66
2. Tománková Michaela (2006) Křenovice 58
3. Schnirchová Tereza (2005) Židenice 56

STARŠÍ ŽÁCI – 2002–2004

1. Klusák Vítek (2004) Židenice 67
2. Jurásek Tomáš (2004) Židenice 63
3. Barančík Jaroslav (2002) Děvět křížů 62

 
STARŠÍ ŽÁKYNĚ – 2002–2004

1. Harvánková Magda (2003) Žatčany 60
2. Boháčová Jana (2002) Jiříkovice 59
3. Barančíková Eva (2003) Devět křížů 59

lo treninkové kolo, které využili všichni 
startující k seznámení se s překážkami. 
Následoval vlastní závod, do kterého 
byli postupně odstarováni v 30 vteřino-
vých intervalech jednotlivci všech sedmi 
kategorií. Samozřejmě se měnila nároč-
nost některých překážek s ohledem na 
stáří, respektive mládí, startující katego-
rie. Pro zajímavost – v kategorii benja-
mínků startovali i borci ročníku narození 

Grand Prix Bohunice – atletické závody dětí
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2012 a vedli si velmi zdatně! Po ukon-
čení závodů bylo předvedeno „vzorové“ 
zdolání překážek. Mezitím rozhodčí se-
četli výsledky ( hodnotil se čas a zdolání 
překážek) a následovalo druhé kolo. Při 
určování celkového pořadí se zapoti-
li jak rozhodčí, tak i časoměřič, neboť 
v několika případech vznikla rovnost 
bodů. V tom případě rozhodoval lepší 
výsledný čas za obě kola. Nejvyrovna-
nější kategorií byly starší žákyně, kde 
rozdíl mezi prvním a šestým místem byl 
pouhé 4 body. Kompletní výsledky jsou 
k nahlédnutí na www.orelbohunice.cz.
 Počet bodů byl též rozhodující pro ur-
čení nejlepšího atleta a atletky celé GP 
Bohunice. Stali se jimi Marie Valová, 
nejmladší žákyně z jednoty Devět křížů 
a Tadeáš Hladký, nejmladší žák ze Žide-
nic. Oba získali 68 bodů, což se vítězi 
žádné jiné kategorie nepodařilo. Nej-
lepší jednotou byla vyhlášena domácí 
Brno Bohunice. Rozhodl o tom nejlepší 
poměr medailových umístění k počtu 
startujících členů jednoty. Čas potřebný 
k sečtení výsledků byl vyplněn závodem 
trenérů, doprovodů a pořadatelů. Žen-
skou i mužskou kategorii vyhráli domá-
cí, Petra Konkolská a Jaromír Prokop.
 Pevně věříme, že závod, uskutečněný 
v nezvyklých podmínkách se líbil a již se 
těšíme na jubilejní desátý ročník.
 LADISLAV KONEČNÝ
 ředitel závodu

Soutěží se v netradičních disciplí-
nách. Všichni se prošli po kladině, 
kde museli udělat holubičku a rych-
le se vrátit zpět. Šplhalo se na čas 
po laně, ti nejlepší se dotkli až stro-
pu v tělocvičně. V této disciplíně 
nebyla nouze o spálené ruce, když 
to někteří brali na čas i dolů. Ská-
kalo se přes švihadla, metaly kotou-
ly a hvězdy... Soutěžící děti hlídaly 
jednotlivé vedoucí skupinek a tak si 
maminky mohly zpříjemnit dopo-
ledne u kávy a zákusků, které pro 
ně byly připraveny. Bedlivě sledova-
ly rozpálené červené dětské tváře, 
ze kterých se dala vyčíst bojovnost 
a odhodlání.

Grand Prix Bohunice – atletické závody dětí

Gymnastické hry dětí
Žatčanská orlovna byla první březnovou sobotu naplněna 
dětmi z Vyškova, Žatčan, Jiříkovic, Pozořic, Vnorov a Drno-
vic a doslova „praskala ve švech“. Konaly se zde totiž gym-
nastické závody v nejmladších kategoriích a zájem o tyto 
dětské sportovní hrátky postupně narůstá. 

Za Orel Žatčany 
 ZDISLAVA JUREČKOVÁ

Potěšila nás účast 46 závodníků 
a jsme rádi, že se zapojují celé ro-
diny. Pokud byste si našli čas strávit 
jedno super dopoledne, bude se na 
vás příští rok zase těšit Žatčanská  
Orlovna...

VÝSLEDKY:

3–6 let 

1. Vendula Grácerová, Jiříkovice
2. Simona Sýkorová, Žatčany
3. Nela Procházková, Žatčany

1. Marek Koudelka, Jiříkovice
2. Dominik Hanák, Jiříkovice
3. Adam Zapoměl, Žatčany

7–9 let 

1. Tomanová Stela, Vyškov
2. Čadová Stela, Žatčany
3. Machálková Petra, Pozořice

1. Belán Jan, Jiříkovice
2. Grulík Martin, Vnorovy
3. Buchtela Vojtěch, Jiříkovice

9–10 let: 

1. Lůžová Karolína, Žatčany
2. Nikola Plísková, Jiříkovice
3. Jana Belánová, Jiříkovice

1. Ondřej Zapoměl, Žatčany
2. Jan Běhal, Vnorovy
3. Vít Šlesinger, Jiříkovice

11–13 let:

1. Šárka Damborská, Žatčany
2. Anna Halasová, Drnovice
3. Nikola Šlesingerová, Jiříkovice

1. Jakub Koudelka, Žatčany
2. Radim Tirizco, Jiříkovice
3. Michal Kučera, Jiříkovice
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V sobotu 16. května přivíta-
la kuželkářská hala v Blansku  
48 závodníků z dvanácticti  
orelských jednot. Svoje síly 
změřili v turnaji smíšených 
družstev. Technického uspořá-
dání se opět zhostili členové 
jednoty Hranice.

Pořadí Družstvo Jméno Celkem Plné Dorážka Celkem

 1. Kelč

Pavelka Petr st. 559 384 175 559
Pavelková Monika 470 337 133 470
Tuček Dalibor 620 400 220 620
Pavelka Petr ml. 565 374 191 565

Celkem 2214 1495 719 2214

 2. Ivančice

Zemek Jiří 577 376 201 577
Bublák Martin 511 339 172 511
Klika Milan 572 368 204 572
Sax Karel 514 366 148 514

Celkem 2174 1449 725 2174

 3. Hranice

Vinklar Dalibor st. 536 360 176 536
Vinklar Dalibor ml. 533 355 178 533
Bartoš Kamil 526 350 176 526
Klvaňa Miroslav 547 356 191 547

Celkem 2142 1421 721 2142

 4. Telnice 2085
 5. Blažovice 2077
 6. Blansko 2064
 7. Kunovice u Valašských Klobouk 2007
 8. Ratíškovice 1959
 9. Lichnov 1954
10. Bohuslavice 1867
11. Vyškov 1558
12. Chřibská 1327

Do finále se z oblastních kol dle orel-
ského sportovního řádu kvalifiko-
valo 12 týmů. Nejlepším družstvem 
se stala jednota Orel Kelč a právem 
jí tak patří titul, stříbro vybojovala 
jednota Ivančice a bronz získali Orli  
z Hranic.
Byl také vytvořen nový rekord na 
120 HS mezi muži. Jeho držitelem 
je Dalibor Tuček z Blanska s 620 
kuželkami. Ženám stále kraluje se 
svým rekordem 554 kuželek z roku 
2014 Monika Pavelková z Olo- 
mouce. 
 KAMIL BARTOŠ, ředitel turnaje

Pořadí týmů

Ústřední turnaj v kuželkách 
smíšených družstev
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Věřit v Boha neznamená jen znát obsah víry, ale je zapo-
třebí podle víry také jednat. Bible obsahuje řadu výroků, 
které se k tomuto tématu vztahují. V následující tabulce 
jsou některé upravené citáty, které pocházejí z Bible.
Věty jsou rozděleny na dvě části. Spoj správně začátek  
a konec každé věty a k číslům v tabulce připiš odpoví-
dající písmena. Tajenka obsahuje větu z listu svatého 
apoštola Jakuba, která hovoří o vztahu víry a skutků.

VÍRA A SKUTKY

Anička Budínská, 7 let, Strážnice

Lucie Herbánská,10 let, Kunovice

Tereza Račanská 10 let vyškov
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Z činnosti žup a jednot

zorganizovat a jak si vedou naše závod-
ní týmy, Vám nyní přinášíme v krátkém 
článku.
Hned v lednu jsme odstartovali rok ví-
kendovým, sportovním soustředěním 
pro naše závodní týmy aerobiku. Děti 
tak strávily pod vedením svých trené-
rek pátek, sobotu i neděli v tělocvičně. 
Trénovala se síla, rychlost, obratnost, 
flexibilita a hlavně se vymýšlely nové 
choreografie pro závodní sezónu 2015. 
Ze soboty na neděli děti v orlovně přes-
pávaly a na programu byla mimo jiného 
i motivační videa z mistrovství Evropy 
a světa v aerobiku. 
Únor se nesl ve znamení již tradiční-
ho reprezentačního plesu Orla Dob-

říš. Tento ples se pořádal již po šesté 
a mnohými návštěvníky byl označen 
jako doposud nejzdařilejší a hlavně 
ojedinělý, díky své struktuře. Prvotní 
nápad vedený myšlenkou zrealizo-
vat ples pro celou rodinu se nyní těší 
vysoké návštěvnosti a oblíbenosti. 
Děti tančící s rodiči až do pozdních 
hodin, zážitky, zábava, skvělá hud-
ba, nádherná vystoupení a bohatá 
tombola. Originální společenský zá-
žitek pro celou rodinu se letos vy-
dařil a my se již nyní těšíme na další  
ročník.
V březnu se v jednotě Orel Dobříš zaha-
jovala závodní sezóna oddílu aerobiku. 
Naše týmy poprvé vyjely se svými novými 

I. Novoveský turnaj  
O pohár starosty obce

První sobotu letošního roku zaplnili novo-
veskou sportovní halu příznivci stolního 
tenisu. Místní Jednota Orla Ostrožská 
Nová Ves za obecní podpory uspořádala 
pro milovníky celuloidových míčků pre-
miérový turnaj. Pro hráče bylo připraveno 
10 stolů. Celkový počet účastníků se za-
stavil na čísle 63, což nás mile překvapilo. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – žáci, 
ženy, muži neregistrovaní a muži registro-
vaní. Vyvrcholením turnaje byla losovaná 
čtyřhra, přičemž v každé dvojici byl je-
den registrovaný a jeden neregistrovaný 
hráč. Pro nejlepší tři v každé kategorii 
byly připraveny věcné ceny a pro vítěze 
samozřejmě slibovaný pohár. Jako v kaž-
dém jiném sportu platilo: „Sláva vítězům 
– čest poraženým!“, přesto věříme, že 
nešlo jenom o sport, ale o setkání lidí, 
kteří chtějí něco podniknout či se setkat 
s přáteli. Dle ohlasů od startujících i di-
váků doufáme, že jsme započali novou 
tradici a příští rok uspořádáme II. ročník. 

Dobříšský orel se nenudí
Pomalu se nám blíží polovina roku 2015 
a dětem velké letní prázdniny. V Dobříši 
se stále snažíme připravovat sportovní, 
kulturní i jinou zábavu nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. Co všechno se nám 
povedlo během tohoto roku doposud 
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choreografiemi, hudbou i dresy repre-
zentovat na své první letošní závody. Se-
zóna ještě zdaleka nekončí a v orlovně 
už se můžeme chlubit několika krásnými 
medailemi. 
Mimo závodů v aerobiku se také za pod-
pory jednoty Orel Dobříš, mohl uspořá-
dat 2. ročník závodu kočárků. Tento rok 
se opět soutěžilo v kategoriích děti, ma-
minky, tatínci a celé rodiny. Nádherné 
počasí, skvělá atmosféra, krásné odmě-
ny a legrace provázely celé odpoledne. 
Připojili jsme se tak k celorepublikové 
akci, která pomáhala potřebným, a celý 
výtěžek ze startovného byl darován Dět-
skému domovu Korkyně.
Měsíc duben se nám nesl pro změnu 
v duchu poznávání a výletů. Velikonoč-
ní výlet pro děti do města Písek jsme si 
všichni užili i přes nepříliš příznivé počasí 
maximálně. Cesta vlakem, návštěva Sla-
dovny a expozice „Stroj času“, výbor-
ný oběd i zábava na hřišti, ochutnávka 
dobrot v místní, vyhlášené cukrárně 
a celou dobu zábava. Výlet, z kterého si 
děti odnesly spoustu zážitků, se opravdu 
povedl.
V dubnu jsme se také vydali na naši ob-
líbenou akci, pořádanou pod názvem 
„Expedice Apalucha“. Víkendový pobyt 
pro maminky a děti na chatě Doubrav-
ce se nám opět povedl. Sportovali jsme, 
vozili se na koních, hráli hry, tvořili i po-
znávali nádhernou okolní přírodu. Nad-

šeným dětem ani maminkám se skoro 
nechtělo domů a už nyní zajišťujeme 
místo pro příští jarní víkend.
Květen je pro změnu naplněn závody 
a vystoupeními dětí z našich závodních 
i nezávodních kurzů. Všech 8 fitness 
týmů, tedy téměř 100 závodnic cestuje 
po celé České republice a snaží se vy-
dobýt nejlepší výsledky. Lektorky našich 
dětských kurzů pilně trénují a připravují 
děti na tradiční vystoupení na Májových 
slavnostech města Dobříš, kde se uká-
žeme všichni v plné síle v hodinovém 
bloku. 
Závěr školního roku v červnu tradičně 
oslavíme táborákem na hřišti orlovny ve 
středu 24. června. Ani o prázdninách 
u nás však dveře zavřené nebudou. Děti 
se mohou těšit na příměstské tábory ve 
sportovním duchu. Dospělí si mohou 
přijít zacvičit dle upraveného letního 
rozvrhu. Všem přejeme krásné léto, plné 
krásných zážitků, nových přátel i pozná-
vání. 

DENISA HAVLÍČKOVÁ

Zlatá réva

V sobotu 28. února 2015 se ve Farním 
domečku v Kunovicích uskutečnil další 
ročník již tradiční recitační soutěže Zlatá 
réva. Kromě místní jednoty se zúčastnily 
také jednoty ze Starého Města a Pitína. 
Soutěž byla zahájena orelskou modlit-
bou a starostou jednoty Kunovice br. 

J. Červenákem. Děti přednášely básně 
v několika kategoriích a nechyběla od-
borná porota ve složení Mgr. Andrea 
Olbertová, Mgr. Hana Drštičková a Mgr. 
Eva Pěchová. V kategorii předškolních 
dětí zvítězila Eliška Jarotková ze Starého 
Města s básní Sýkorka. Ve druhé kate-
gorii, kde byly zastoupeny děti z 1. třídy, 
porota zvolila za vítězku Lindu Drštič-
kovou z Kunovic a zvláštní cenu udě-
lila Marii Krejcarové ze Starého Města. 
Ve třetí kategorii, kde soutěžily děti ze  
2. a 3. třídy, byla na prvním místě Rozá-
rka Kropáčková z Kunovic. Ve čtvrté ka-
tegorii, tj. 5. třída, byla jasnou vítězkou 
Nelly Olbertová z Kunovic. Ocenění za 
odvahu a účast si zasloužili všichni, kdo 
se soutěže zúčastnili. Každý ze soutěží-
cích obdržel diplom a hezké ceny z chrá-
něné dílny paní Halamíčkové, za které 
mnohokrát děkujeme.
Sobotní odpoledne ukončil starosta jed-
noty Orla Kunovice, který povzbudil děti 
k další orelské činnosti.

 ZDEŇKA DŘÍNKOVÁ

Duchovní obnova 
mládeže

V pátek 6. března 2015 začaly Orelské 
exercicie na Velehradě. A to bychom 
nebyli my, abychom tam chyběli. Proto 
jsem v půl šesté vyrazili  ze Starého Měs-
ta směr Velehrad. 
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Po příjezdu a ubytování nás čekala ve-
čeře a po ní mše svatá, kterou sloužil 
Mons. Jan Graubner, který také celou 
obnovu duchovně vedl. Své kázání 
směřoval na obraz malíře Rembrandta 
„Návrat ztraceného syna“. Před spaním 
jsme se ještě krátce bavili o tom, jaká 
témata bychom chtěli probírat a pak už 
se šlo spát. 
Ráno nás čekala příjemná mše svatá 
a po ní bohatá snídaně. V průběhu do-
poledne jsme měli dvě přednášky, kde 
jsme se bavili o vztahu člověka s Bohem 
a o světle víry. Po obědě a siestě násle-
dovala křížová cesta a třetí přednáška 
na téma manželství. Zatím se venku se-
tmělo a byl čas na večeři. Po ní jsme se 
mohli setkat s Pánem při adoraci. Den 
jsme ukončili slůvkem na dobrou noc 
a šlo se spát.
 Ráno jsme se všichni sešli v kapli na 
ranních chválách. Po nich jsme posní-
dali a už byl čas na nedělní mši svatou. 
Stihli jsme ještě diskusi s arcibiskupem, 
po které nás čekal výborný oběd, kterým 
jsme se dostali až na samý konec tohoto 
Orelského duchovního cvičení.
 Moc se nám nechtělo odjíždět, ale 
doma nás čekaly naše rodiny. Program 
byl bohatý a přednášky velmi zajímavé 
a poučné. Všem se nám na Velehra-
dě moc líbilo a příští rok nás tam mají 
znova.
 MONIKA PLEVÁKOVÁ, Staré Město

Ohlédnutí za duchovní  
orelskou obnovou 
seniorů župy 
Velehradské

Na duchovní obnovu, která se konala ve 
dnech 13. až 15. 3. 2015 na Velehradě 
se slétli zástupci orlů z jednot Malenovi-
ce, Polešovice, Slavičína, Starého Města 
a Uherského Hradiště.
Prostředí Velehradu nás přivítalo s ote-
vřenou náručí a poskytlo vše potřeb-
né ke zpytování svědomí, vedoucí 
k řádnému přijetí svátosti smíření, pod 
vedením P.Ladislava Arvaie SJ. Vodít-
kem duchovní obnovy byly myšlenky 

sv. Ignáce. Některé nosné myšlenky – 
„Bolest v životě je potřeba vést skrze 
Krista. Uvědomit si hloubku svého ži-
vota. Představit si Krista na kříži a začít 
s ním rozmluvu o tom, co jsem udělal 
nebo neudělal pro Krista a své bližní“. 
Rozmluva má být, jako když kamarád 
rozmlouvá s kamarádem. Naše předsta-
vivost dostává nové obzory. Způsob, jak 
Pán Ježíš vykoupil člověka, je jedinečný. 
Byla též nastolena otázka, proč jsou du-
chovní cvičení důležitá pro žití každého 
z nás? Životopisy svatých nám ukazují 
jejich způsob žití ve znamení doby – 
být s Bohem. Když se Pán ptá Petra, 
máš mě rád? To je otázka i pro mne. 
Takových a podobných myšlenek bylo 
nastoleno mnohem víc. Byli jsme vybí-
zeni k tichému rozjímání nad Písmem  
svatým.
Sobotní závěr dne byl zakončen spo-
lečnou modlitbou růžence za zemřelé 
i živé členy orelské organizace. Tímto 
způsobem jsme vlastně dávali příklad 
pro budoucnost orelské myšlenky v na-
šem životě.
Na závěr je třeba vzdát dík za toto du-
chovní cvičení. Chtěl bych, aby tato udá-
lost byla od každého z nás poděkováním 
předešlé generaci za příklad uchování 
víry v praktickém životě.

 ZDENĚK VOJTEK, 
jednota Staré Město

Národní pochod  
pro život v Praze

V sobotu 21. března se v Praze konal 
Národní pochod pro život. Sešlo se nás, 
řekla bych podle velmi podhodnoce-
ného výpočtu policie, téměř dva tisíce 
- sama jsem počítala, že nás bylo o dost 
více. Nevadí. Počasí nám přálo a atmo-
sféra byla vynikající. Přijeli lidé ze všech 
koutů republiky, mnozí měli sebou vlast-
noručně vyrobené transparenty a pra-
pory. Program začal již v poledne, byly 
slouženy tři mše sv. ve třech kostelích. 
Byli jsme u sv. Jiljí, kde sloužil pan kar-
dinál Duka. Jeho promluva byla velmi 
jasná, chvílemi nás až mrazilo. Řekl na-
příklad: „Otec, matka a dítě skutečně 
vedou ze současné krize celého světa.“ 
A na jiném místě: … „pod dnem té sou-
časné krize již nic není, je pouze smrt. 
Naše křesťanství, naše církev nemůže 
existovat bez rodiny…“ „Nesmíme ml-
čet..“ Po mši sv. jsme se shromáždili ze 
všech tří kostelů na Mariánském náměs-
tí, kde krátce promluvili jak organizáto-
ři, tak někteří z podporujících politiků. 
Prošli jsme zvolna, za slušné pozornosti 
okolí, poměrně dlouhou cestou ulicemi 
až na nábřeží a Národní třídu a odtud 
na Václavské náměstí. Tam, v rámci 
duchovního programu, promluvil 
provinciál řádu minoritů otec Bogdan 
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Sikora a pan biskup Hučko, kteří nám 
se všemi přítomnými kněžími dali i po-
žehnání. Na závěr zněl po celém Vác-
lavském náměstí svatováclavský chorál. 
Scházely mi na Pochodu orelské prapo-
ry. Viděla jsem tam i členy Orla, ale byli 
to jednotlivci. Velmi se přimlouvám za 
to, aby se Orel více do této každoroční 
události zapojil. Mělo by to být pro členy 
Orla naprosto samozřejmé – vždyť jsme 
organizace pro celou rodinu, ctíme život 
od početí do přirozené smrti, rodinou je 
pro nás otec, matka a děti, manželstvím 
celoživotní svazek muže a ženy. Stejně 
to vidí a říkají pořadatelé a účastníci 
Pochodů pro život. Proč by se nemohl 
Orel více angažovat a hlavně viditelně 
přidat? Jednou za rok – je to tak moc? 
Datum Národního pochodu pro život 
pro rok 2016 budeme znát velmi brzy. 
Dostanete je na vědomí včas. Prosím, si-
tuace není vůbec růžová, je třeba spojit 
síly a bránit opravdové hodnoty, v první 
řadě počaté děti. 

SYLVA BERNARDOVÁ, 
Jihlava, župa Kubišova. 

Turnaj elévů župy 
Krekovy 
V neděli 22. 3. 2015 se uskutečnil v Bos-
kovicích závěrečný turnaj ve florbale elé-
vů župy Krekovy. Byla tak završena sou-
těžní série utkání ročníku 2014/2015. 
Turnaje se zúčastnili zástupci čtyř jednot 
Blanska, Bořitova, Boskovic a Olešnice. 
Hrálo se systémem každý s každým 
a všechny zápasy byly velmi napínavé 
do poslední minuty. Vyvrcholením ce-
lého turnaje byl závěrečný zápas mezi 
Bořitovem a Boskovicemi. V tomto utká-
ní se rozhodovalo o vítězi turnaje a rov-
něž o vítězi celého soutěžního ročníku 
2014/2015. Po dramatickém průběhu, 
kdy se úspěchy přelévaly z jednoho 
týmu na druhý, byli nakonec úspěšní 
borci z Bořitova a mohli se tak radovat 
i z celkového vítězství. Boskovice skon-
čili druhé, třetí se umístilo Blansko a na 
čtvrtém místě Olešnice. 
V závěrečném vyhodnocení celé soutěže 
poděkoval starosta Boskovice Ing. Jaro-

slav Vítek všem za účast a hráčům za 
výborné výkony, trenérům a vedoucím 
družstev za obětavou práci a také pří-
tomným rodičům a příznivcům za pod-
poru. Vyzval k účasti v nadcházející se-
zóně 2015/2016. 

Ing. JAROSLAV VÍTEK, 
jednota Boskovice

Vizovické putování 
2015
Početná skupinka mladých turistů 
z jednoty Staré Město brázdila kraji-
nou kolem Vizovic. Vybrali jsme si trasu 
vhodnou pro kočárky a malé děti. Na 
začátek turistické sezony nám stačila 
4 kilometrová trasa, která vedla chvíli 
městem a pak kopcovitou krajinou. Děti 
na začátku dostaly pracovní list. Cestou 
si hrály na detektivy a objevovaly ne-
objevené, plnily úkoly. V cíli za správně 
vyplněný list dostaly sladkou odměnu 
a diplom a my všichni jsme obdrželi pa-

mětní turistickou medaili. Počasí přálo 
a na závěr jsme si pochutnali na párku 
s hořčicí a chlebem. Děkujeme organi-
zátorům za vše!
 Mgr. JANA FERDOVÁ

Orlové ve 
svatováclavském 
Stochově 

Na šedesát poutníků se 18. dubna 2015 
shromáždilo ke cti sv. Václava ve stře-
dočeském Stochově. Pouť uspořádala 
Orelská župa Svatováclavská. Svatý Vác-
lav je jako hlavní patron českých zemí 
a orelstva hoden úcty po celý rok, nejen  
28. září. Uvítali jsme milé orelské dele-
gace z Pospíšilovy, Kozinovy a Trochto-
vy župy. Pod orelským praporem stanuli 
naši členové, stochovští farníci i poutní-
ci z Prahy, Kladna, Plzně, Chomutova, 
Loun, Nižbora, Komárova a dalších míst. 
Do zdejšího poutního místa jsme pra-
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videlně putovali mezi lety 1999–2005. 
Letos jsme tuto pouť obnovili a byli pří-
jemně překvapeni zájmem poutníků. 
Gotický kostel sv. Václava představuje 
zdálky viditelnou dominantu někdejšího 
přemyslovského hradiště Stochov. Na 
místě současného Stochova, nacházející-
ho se mezi Kladnem a Novým Strašecím, 
stávalo před více než tisíci lety hradiště 
přemyslovských knížat. Již k roku 870 
uvádí Hájkova Kronika česká hradiště 
Stochov, které tehdy kníže Neklan nalezl 
vypálené od Lučanů a následně ho nechal 
opravit. Za časů sv. Václava v 10. století 
patřil Stochov do knížecí přemyslovské 
domény spolu s dalšími hradišti: Praha, 
Levý Hradec, Libušín, Tetín, Stará Boleslav, 
Mělník a Lštění na Sázavě. Na Tetín vedly 
kroky orelských poutníků minulý rok. 
Historickým stochovským unikátem je 
Svatováclavský dub, který podle tradi-
ce sv. Ludmila r. 903 při narození svého 
vnuka sv. Václava zasadila na tehdejším 
hradním nádvoří. Uvedený kronikář 
Václav Hájek z Libočan se domníval, že 
obec Stochov byla pojmenována pod-
le sta chův, které se o svatého Václava 
staraly. Svatováclavský dub měří v ob-
vodu 782 cm a na výšku 15 m. Musel 

být vícekrát ošetřen. Už přes tisíc let 
se zelená. Věkovitý památný strom se 
sochou Knížete ve zbroji je symbolem 
životní síly českého národa, který dosud 
přestál všechny bouře, jež nad vlastí se 
snesly. O poutích, státních svátcích a po-
dobných příležitostech se zde setkávají 
občané. Orelská pouť proto začala právě 
tady, na skromné stochovské návsi, ze 
které do kraje vyhlíží mohutný dub. Po-
modlili jsme se zde, zazpívali jsme orel-
skou modlitbu Ó, Zdroji pravdy a státní 
hymnu a zarecitovali jsme básně, jimiž 
kdysi orelský pěvec Karel Dostál-Lutinov 
burcoval ze spánku katolický lid. Proce-
sím jsme odtud šli do kostela sv. Václa-
va, kde župní duchovní rádce P. Antonín 
D. Nohejl sloužil svatováclavskou mši 
sv. V jejím závěru zazněla opět orelská 
modlitba a současně s uctíváním ostatků 
patrona chrámu jsme zpívali Svatovác-
lavský chorál. 
Orlové, rytíři sv. Václava, přišli onoho 
krásného dubnového dne duchovně 
sloužit svému knížeti a pokleknout ke 
stejné mešní oběti, ke které poklekal 
on. Jeho ostatky provázeli naši orelští 
předkové r. 1929 při svatováclavském 
miléniu v Praze, stejně jako se k jeho 

poctě mnohokrát shromažďovali pozdě-
ji. Kníže orly za jejich věrnost neopustil 
a ochraňoval je jak v čase míru, tak v do-
bách války, odboje, utrpení. 
Ve Stochově, kde svatý kníže spatřil 
světlo světa, zavlál k jeho slávě orelský 
prapor a zazněly zpěv a modlitba orlů! 
Svatý panovníku českých zemí, otčinu 
chraň a žehnej svému národu! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.,  
starosta Orelské župy Svatováclavské 

Pitěnský škrpál 2015

V sobotu 25. 4. 2015 se vypravila malá 
skupinka turistů ze staroměstské jednoty 
Orla do Pitína, kde místní jednota Orla 
pořádala velmi oblíbenou akci „Pitěn-
ský škrpál“. V nabídce byly dvě značené 
trasy, a to 9 a 15km. S mapou v ruce 
jsme putovali lesem, do strmého kopce 
od orelského srubu, po lukách, polních 
cestách i přes železniční trať až ke kos-
telu sv.Stanislava. Pořadatelé měli celou 
akci velmi dobře připravenou. Na prvním 
kontrolním stanovišti jsme obdrželi razít-
ko a pokračovali dál podle mapy k dal-
šímu kontrolnímu stanovišti. Nechyběla 
ani malá zastávka na doplnění energie 
v místním hostinci v podobě zmrzliny 
a pokračovali jsme podél říčky Olšavy 
do cíle, který byl na orelském srubu. Zde 
byla pro každého účastníka připravena 
malá upomínka ze dřeva a krásný perní-
kový škrpál. Po krátkém odpočinku jsme 
odjížděli spokojeni domů. Již se těšíme 
na další „Pitěnský škrpál“.

ZÁLEŠÁKOVÁ DAGMAR, 
starostka jednoty St. Město

Pietní akt 2015
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 jsme spolu 
se zástupci spolků, organizací a Města 
Staré Město uctili památku obětem  
II. světové války položením květin u pa-
mátníku. Báseň přednesla Liduška Gie-
slová a proslov pronesli starosta města 
pan Josef Bazala a za protifašistické bo-
jovníky Zdenka Višeňková. Skauti drželi 
čestnou stráž. Za staroměstskou jedno-
tu Orla položili květy bratr místostarosta 
jednoty Ing. František Šíma a Bc. Hana 
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Slováčková. Přišli také malí orlíci s rodiči 
a vedoucí oddílů se cvičenci. Na závěr 
zazněla hymna a nechybělo ani focení 
přítomných.

Mgr.JANA FERDOVÁ, cvičitelka oddílů

Orelský den v Kašavě
V neděli 3. května 2015 se konal župní 
Orelský den v Kašavě za Zlínem. Vystou-
pit přijely jednoty z Domanína, Starého 

Města, Vizovic, Zlína a místní z Kašavy. 
Akce začala mší svatou, kterou koncele-
broval župní vzdělavatel P. František Král 
v místním kostele sv. Kateřiny. Z koste-
la šel průvod s prapory a hudbou před 
obecní úřad. Zde všechny přivítal starosta 
obce a současně starosta místní jednoty 
Orla br.Jarcovják, spolu se starostou župy 
Velehradské, br.Josefem Častulíkem. 
V pestrém programu se na podiu postup-

ně vystřídal zpěv a hra na housle, dět-
ská schola, aerobik, mažoretky, zumba, 
ukázka kruhového tréninku atletického 
oddílu a folklorní soubor Trnečka.
I přes chladné počasí vládla skvělá at-
mosféra a účinkující svá vystoupení 
předvedli s maximálním nasazením 
a soustředěním a byli po zásluze odmě-
něni jak potleskem diváků, tak i sladkou 
odměnou. Pro děti byl připraven skákací 
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hrad a vystaveny jejich kresby, které za-
slaly do župní soutěže na téma „Moje 
budoucí povolání“. V programu proběh-
lo vyhodnocení soutěže a děti obdržely 
diplomy a věcné upomínky.
Domácí jednotě Orla patří velké díky 
za bohaté občerstvení, které připravili 
nejen pro účinkující, ale i pro jejich do-
provod. Na tuto dobře připravenou akci 
budeme ještě dlouho vzpomínat.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty St. Město

Bohuničtí Orli mají 
druhé světové zlato
 Hokejové arény v Praze a Ostravě při-
vítaly na začátku května špičkové lední 
hokejisty při mistrovství světa. Ve stej-
né době, přesně od 8. do 10. května, 
proběhl v Mostě třídenní program stol-
ních hokejistů se souhrnným názvem: 
United Energy - Víkend stolního hokeje. 
Pátečním účastníkům nabídl disciplíny 
air-hockey a táhlový hokej Chemoplast. 
Sobota a neděle patřila biliard hockey, 
tedy šprtci. Této stolní hře se naši čle-
nové věnují v bohunické orlovně již od 
obnovy jednoty v roce 1990.
Orel jednota Brno Bohunice vyslala do 
350km vzdáleného místa konání 4 čle-

ny. V sobotním CZECH Open – mezi-
národním mistrovství republiky si nejlé-
pe z našich borců ve 117 členém poli 
vedl Zdeněk Majer, který se umístil na 
úžasném 5. místě. 
 Hlavní program ale čekal na naše bor-
ce v neděli, a to Světový pohár druž-
stev. Kolektiv ve složení Michal Franěk, 
Zdeněk Majer, Jakub Martinčič a Mar-
tin Vrána, se na tento pestižní turnaj 
kvalifikoval vítězstvím v Českomorav-
ském poháru družstev v roce 2014. 
A že si účast na finálovém turnaji nej-
lepších hráčů světa zaslouží, dokázali 
hned v úvodních střetnutích. Největším 
strašákem bohunických byl domácí 
Most a silný švédský Lund. Ani jeden 
z těchto týmů však nenašel na soupeře 
z jihu Moravy recept a po výhrách 1:0 
a 2:0 se bohuničtí hráči průběžně ocitli 
na prvním místě základní skupiny.
Další soupeři, kteří prověřili připravenost 
našich hráčů, byly polské týmy PTK Wod-
zislaw Slaski a UKS Sparta Czyzowice. 
Ani tady však hráči z bohunické kotliny 
nezaváhali a dvakrát shodně zvítězili 3:0. 
 Ve finále si naši borci v dramatické kon-
covce poradili s domácím týmem 6:5 na 
skóre a připsali si po úspěšném tažení 
před třemi lety v Petrohradu i letos zlatý 

vavřín světového formátu pro rok 2015, 
tentokráte na české půdě. Nejlepším 
hráčem bohunického celku byl po zá-
sluze oceněn Martin Vrána.

MICHAL FRANĚK
vedoucí odddílu stolního hokeje

Oslava Svátku matek
V neděli 10. 5. 2015 se zapojila jedno-
ta Orla Staré Město k organizaci oslavy 
Svátku matek a tak potěšila všechny 
přítomné maminky, babičky či praba-

bičky. V pestrém programu vystoupily 
děti z mateřských školek i jiných sdru-
žení. Naše jednota se prezentovala tře-
mi oddíly. Nejprve děti z oddílu Cvičení 
rodičů s dětmi se představily s krátkou 
ukázkou rozcvičky. Po nich následovaly 
děti z oddílu Cvičení a pohybové hry I, 
ze kterých se stali indiáni a zatančili in-
diánský tanec kolem totemu. Nakonec 
děti z oddílu Cvičení a pohybové hry 
II předvedly jak se pohybují mravenci 
v rytmu aerobiku.
Nedělní odpoledne v příjemné atmosfé-
ře, o kterou se postarali všichni vystu-
pující, rychle uběhlo. Mně nezbývá než 
poděkovat za krásný zážitek, který jsme 
jako kytičku k našemu svátku obdržely 
od účinkujících dětí.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty Orla
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Den matek v Blučině

V neděli 10. 5. 2015 se v Lidovém domě 
v Blučině zpívalo a tancovalo. Jednota 
Orel Blučina tam totiž uspořádala akci 
s názvem „Nedělní odpoledne nejen pro 
maminky“. Na začátku vystoupilo více 
než 60 dětí z mateřské školy, které měly 
připravené krásné pásmo písniček, taneč-
ků a říkadel. Následoval koncert blučin-
ské skupiny Fakt Jo, který všechny diváky 
naladil na májový lásky čas. Na závěr byl 
nachystán nesoutěžní závod ve sportovní 
chůzi v kategoriích: maminka a tatínek 
s kočárkem, holčička s kočárkem 
a panenkou a děti na odrážedlech.
V průběhu celého odpoledne bylo při-
praveno nejen bohaté občerstvení, ale 
i krásný květinový stánek, kde byla mož-
nost nákupu voňavého dárku pro všech-
ny maminky.
Celou akci doplnil současně probíhající 
dobročinný bazar dámských kabelek. Do 
tohoto bazaru bylo věnováno téměř 360 
různých kabelek, z nichž více než polovi-
na obohatila šatník novým majitelkám. 
Celá akce měla charitativní podtext. 
Výtěžek bude odeslaný na účet veřejné 
sbírky, založený Orlem jednotou Blučina. 
Ten je zřízen pro místní rodinu, která se 
ocitla v těžké životní situaci. Děkujeme 
všem, kdo podpořili tuto akci ať už ja-
kýmkoliv způsobem.

 JANA JEDLIČKOVÁ

Koncert nejen  
pro maminky

13. května 2015 připravila jednota 
Orel Boskovice a sdružení Internos 
v boskovické synagoze koncert nejen 
pro maminky. Na koncertě vystoupili 
studenti místní střední pedagogické 
školy a žáci umělecké školy. Mnozí 
z účinkujících předvedli vystoupení, se 
kterými uspěli na celorepublikových 
soutěžích. Koncert uvedla místosta-
rostka města Boskovice Jaromíra Vít-

ková, připomněla tradici Dne matek, 
který v předválečném Československu 
propagovala Alice Masaryková a prá-
vě probíhající Týden rodiny. Koncert, 
dramaturgicky připravený Tomášem 
Plehou, byl pestrou hudební mozaikou 
od sólových skladeb po jazzový kvar-
tet, vokální trio nebo pěvecký sbor. Pří-
tomné maminky a babičky tak v podá-
ní mladých dostaly kromě kytičky i milý 
hudební dárek. 

 JAROMÍRA VÍTKOVÁ
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Pouť Orla ke hrobu  
sv. Jana Nepomuckého 
v pražské katedrále 

Orel opět nechyběl na jedné významné 
duchovní a společenské akci. 15. května 
2015 se zúčastnil slavné pouti k hrobu 
sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V mi-
nulých letech se této věhlasné pouti 
účastnili orlové jako jednotlivci, letos 
ve stejnokrojích a s prapory z župy 
Šilingrovy a Svatováclavské. Orlové 
rovněž nesli jedna nosítka se svatoján-
ským atributem – most se znázorněnou 
postavou světce. 
Pouť začala v 18 hod. v pražské katedrá-
le, kde ke cti sv. Jana, za přítomnosti 
papežského nuncia Giuseppe Leanzy 
a řady významných hostů, sloužil mši sv. 
arcibiskup pražský a primas český Domi-
nik kardinál Duka. Orlové s prapory dr-
želi stráž u sloupů před presbytářem. Po 
mši sv. se společně vydali procesím na 
Karlův most. Zde modlitbou a zpěvem 
uctili hlavního patrona české země, sv. 
Jana Nepomuckého, jenž je zároveň pa-
tronem zpovědníků, poutníků, šťastné-

ho návratu, mlčenlivosti, lodníků nebo 
vorařů. 
Procesí působilo mohutným dojmem. 
Bylo důstojnou manifestací katolické víry 
v materialistickém světě a povzbuzením 
pro duše věřících. Otevírala jej moravská 
jízda králů. Ke cti sv. Jana šli v několika-
tisícovém průvodu také poutníci v lido-
vých krojích, členové vlastenecké obce 
baráčníků, ostrostřelci, skauti, členové 
mysliveckého řádu sv. Huberta, zástupci 
církevních řádů a kongregací, maltézští 
a svatolazarští rytíři, kněží a bohoslovci. 
Průvod uzavírali významní preláti země 
české, kteří pod vedením arcibiskupa 
D. Duky nesli ostatky sv. Jana. Orlové 
viditelně reprezentovali nejen svoji or-
ganizaci, ale především se přišli poklonit 
drahému světci a vlastenci země české, 
svatému Janu Nepomuckému, povždy 
významnému přímluvci u Boha, který ml-
čením dosáhl svatosti. Výstižná byla slova 
arcibiskupa D. Duky o tom, jak mlčení 
(resp. vážení slov) je užitečné v protikla-
du k záplavě zbytečných nebo hříšných 
řečí valících se na nás z moderního světa. 
Pouť byla zakončena bohatým kulturním 
ad. programem (závody lodí a koncert na 

Vltavě, světelné projekce se svatojánský-
mi motivy ad.). Jsme šťastní a hrdí, že 
jsme byli přítomni této významné událos-
ti a věříme, že příští rok se řady orelských 
svatojánských ctitelů rozrostou. 
Prosíme, abychom na přímluvu sv. Jana 
Nepomuckého k těm, kteří jazykem ne-
klesli, připočteni byli! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
místostarosta Orla 

Orelská pouť  
na Svatou Horu 
Ke cti Matičky Svatohorské  
a sv. Jana Nepomuckého 

Již poosmé jsme se letos shromáždili 
na Svaté Hoře, abychom se pokloni-
li Madoně Svatohorské, Divotvůrkyni 
a Ochránkyni české vlasti. Letošní pouť 
16. 5. přinesla neočekávanou změnu, 
která prověřila připravenost poutní-
ků. V týdnu před orelskou poutí zača-
ly opravy svatohorského areálu, kvůli 
nimž došlo k uzavření celého poutního 
místa veřejnosti. Bylo tudíž potřeba na 
vzniklou situaci reagovat. Jako náhrad-
ní řešení nám původně správa Sv. Hory 
nabídla liturgický prostor za Březnic-
kou kaplí. Vzhledem k výkyvům počasí 
jsme nakonec zvolili kostel sv. Vojtěcha  
v Příbrami-Březových Horách, kde nás 
velmi vlídně přijal místní pan farář. 
Na nádvoří před Sv. Horou jsme v 10 
hod. začali pouť orelskou modlitbou, 
zpěvem chorálu Ó, Zdroji pravdy a re-
citací orelských básní. Své kněžské po-
žehnání nám udělil předseda Duchov-
ní rady Orla P. Pavel Kopecký, věrný 
svatohorský poutník, který připutoval 
s maminkou a dalšími moravskými bra-
try a sestrami. Spolu s námi vyslali své 
modlitby ke Svatohorské Matičce orlové 
z Pospíšilovy, Kozinovy, Zdislaviny, Sedlá-
kovy a Trochtovy župy a další poutníci. 
Poté jsme obrátili své kroky k hornické 
Příbrami, kterou jsme prošli za zpěvu 
písní a s modlitbou. Na začátku pouti 
jsme připojili poutní úmysl – modlitbu 
za blaho církve a vlasti a zdar orelské-
ho hnutí. Každý poutník jistě v duchu 
obětoval svůj vlastní poutní úmysl. Zá-
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sluhou P. Kopeckého byla letošní pouť 
obohacena o živou dechovou hudbu, 
která procesí hezky doprovázela. 
Náboženský průvod vedl P. Kopec-
ký s křížem, spolu s ministranty 
a korouhvemi. Za nimi praporečníci  
br. P. Schiller (jednota Plzeň, župa Kozi-
nova) držel prapor jednoty Sušice a br. 
P. Divácký (župa Sedlákova) třímal pra-
por svojí jihomoravské jednoty Pozo-
řice. Následovali orlové v historických 
stejnokrojích a věřící lid. Po čtyřech kilo-
metrech jsme doputovali do kostela sv. 
Vojtěcha, kde pro nás duchovní rádce 
Svatováclavské župy P. Antonín Nohejl 
sloužil mši sv. Vzhledem k přednostnímu 

svátku sv. Jana Nepomuckého byla mše 
sv. obětována ke cti tohoto světce, 
jenž je hlavním patronem země české. 
Bohoslužbu vyslechlo na osmdesát 
poutníků. V závěru zazněl chrámem 
orelský chorál Ó, Zdroji pravdy, jehož 
vznešené tóny nadchnou vždy každého 
poutníka! Oči některých poutníků, zejm. 
orelských pamětníků, se při známé 
melodii zaleskly dojetím. Vděk těchto 
lidí je nejlepší mzdou pro orly pracující 
v současné organizaci. 
Za zdárně vykonanou orelskou pouť buď 
chvála Pánu a Svatohorské Matičce! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
starosta Orelské župy Svatováclavské

Na začátku byl koberec…  
a na konci  
50 nových členů

Děti znají pohádku o kouzelném kober-
ci. Umí létat, plnit přání a nepotřebuje 
navigaci. Ten koberec, o kterém vám 
chci napsat, sice nic takového neumí, 
ale pro naši jednotu má stejný význam 
jako kouzelný koberec z pohádek. Byl 
první vlaštovkou našeho snažení, kdy 
jsme coby stárnoucí Orlové chtěli nalá-
kat do jednoty nové členy. Bylo to ně-
kdy po roce 2010, seděli jsme na schůzi 
a diskutovali jsme, jak zapojit mladé 
lidi do naší činnosti. Nakonec nám byl 
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z Velehradské župy zapůjčen speciální 
badmintonový koberec.
Většina z nás ani nevěděla, co se s tím 
bude dát dělat. Těch pár informova-
nějších tušilo, jak se badminton hraje, 
ale potenciál na tak malém městě jako 
Slavičín jsme příliš neviděli. Velmi rych-
le se ale začalo proslýchat, že je v naší 
orlovně možnost si zahrát a začali se 
trousit první zájemci. A pak už to šlo 
jako po másle. Ani jsme se nenadáli 
a naše orlovna byla plně vytížena 
badmintonovými tréninky žen, mužů 
a dětí. Slovo dalo slovo, spojili jsme se 
s šikovnou vůdkyní hráčů badmintonu 
Alenou Jančaříkovou a nastínili jsme 
jí, jaké výhody v sobě členství v Orlu 
přináší. Díky tomu se naše členská 
základna rozrostla o neuvěřitelných 51 
osob, z čehož je osm dětí. 
Ale nejenom to! S rozvojem badmin-
tonu a novými aktivními členy se zača-
ly konat také nové akce, jako je třeba 
Mikulášský den, přednášky o zdraví, 
ochutnávky tradičních jídel apod. Zkrát-
ka Orel ve Slavičíně už není prázdným 
pojmem, ale synonymem zábavy a uži-
tečné činnosti. Máme z toho velkou ra-
dost. Zejména nás těší, že se daří naše 
duchovní poselství předávat úplně nové 
mladé generaci. Sportovní výsledky náš 

koberec zatím ještě nijak závratné ne-
přináší, ale všechno má svůj čas – pravi-
delné tréninky snad přinesou ovoce i z 
výsledkových listin. Nic z toho by ovšem 
nebylo, pokud by nám z Velehradské 
župy koberec nepůjčili. Vzkazujeme 
tedy Zdař Bůh, děkujeme a doufáme, 
že naše „pohádka o koberci“ inspiruje 
i další jednoty.

MARIE CHMELOVÁ, Orel Slavičín
(Pozn. redakce: Takových koberců bylo 
pořízeno z dotace Jihomoravského kra-
je 10. Budeme rádi, když se dozvíme 
o osudu i těch ostatních..)

Vzpomínka na Anežku 
Sasínovou.
„Když nám se nechtělo, jí se chtělo 
vždycky…“, znělo strážnickým koste-
lem při smutečním rozloučení se sest-
rou Anežkou Sasínovou. Takovou jsme 
ji všichni znali. Pracovitou, aktivní, plnou 
elánu a optimismu. Nikdy neřekla, že to 
nejde a vždy hledala cestu. Byla příkla-
dem pro mladé lidi tím jak žila, jednala 
a stavěla se k životu. Byla vzácným tvůr-
cem tradic Orla s velikým lidským roz-
měrem a nenahraditelným významem.
„Vsadím se, že až se v nebi za čas po-
tkáme, bude tam už fungovat orelská 
jednota…..“

Dejme deset minut 
denně Bohu za Orla

Chtěla bych Vás všechny pozdravit za 
radu mládeže. Na konci minulého roku 
se nám podařilo ve spolupráci s duchov-
ní radou rozjet odvážný projekt Živého 
růžence členů za Orla. Tato modlitba 
dnes spojuje přibližně jedenáct lidí na-
příč republikou a věkem. Umožňuje nám 
sdílet nejen své radosti a bolesti, ale pře-
devším se modlit za Orla, jako křesťan-
ské společenství. Chceme, aby se orel-
ská myšlenka stala cestou, která umožní 
nám i jiným přibližovat se k Bohu. Jen-
že, trochu drsně řečeno, zbožné přání 
a naše aktivity k tomu nestačí, chceme 
se jednoduše za myšlenku – Orel, jako 
nástroje evangelizace českého národa, 
modlit. Svou modlitbou vytváříme tako-
vé malé duchovní společenství. 
Jak to prakticky funguje, a co k tomu po-
třebujeme? Využíváme prostě a jednodu-
še internet a vše řešíme přes emailovou 
poštu. Okolo dvacátého každého měsíce 
požádám všechny zapojené o přímluvy, 
které potom zpracuji, aby ještě před prv-
ním dnem nového měsíce všichni obdr-
želi seznam proseb i rozpis jednotlivých 
desátků. V letošním roce jsem se roz-
hodla, že využiji materiálů připravených 
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k Národnímu eucharistickému kongresu 
a zasílám všem zúčastněným nějaké my-
šlenky z materiálů. Na základě těchto 
podnětů a osobních potřeb poté tvořím 
seznam proseb. V současné době se nás 
modlí jedenáct. Možná někdo řekne, že 
je to malý počet, ale apoštolů bylo jen 
o jednoho více a co dokázali. Nebuďme 
tedy pesimisté. Prostě stalo se to, co se 
stává. Informace na internetových strán-
kách zapadla za další aktivity, někdo si 
možná řekl, že už je to rozběhnuté a tak 
se do toho nebudu zapojovat. Také se 
mohlo stát to, co se stává často i mě sa-
motné. Aha, dobrý nápad, ale nějak jsem 
zapomněla to dotáhnout do konce. 
A tak vězte, že pokud si chcete ve svém 
dni vybojovat chvilku na jeden desátek 
denně za Orla – stále je ještě volné místo, 
vše se dá domluvit. Stačí se jen přihlásit na 
jpitrova@seznam.cz a poslat v předmětu 
heslo orelský růženec. Do přihlašovacího 
mailu napsat své jméno a příjmení (z prak-
tického hlediska bych prosila i o adresu 
v případě, že by email nefungoval). 
Na všechny odvážné se těší a případné 
další informace podá 

JANA PÍTROVÁ za radu mládeže.

Úsilí ivančických orlů 
sklízí své ovoce 
Kuželkářský klub Orel Ivančice zastupo-
vala v sezóně 2014/15 dvě družstva – 
dospělí a dorost. 
Družstvo dospělých, které hraje soutěž 
krajský přebor první třídy, vstupovalo do 
soutěžního ročníku s ambicí umístit se 
v první polovině tabulky. Toto očekávání 
bylo vysoce překonáno, když mužstvo ob-
sadilo mezi 14 kolektivy skvělé druhé mís-
to. Tím si rovněž zajistilo právo účasti na 
finálovém turnaji čtyř nejlepších družstev 
ze dvou paralelních krajských přeborů. KK 
Orel Ivančice se v silné konkurenci dokázal 
prosadit a obsadit konečné druhé místo. 
 Družstvo dorostu je účastníkem krajské-
ho přeboru – skupina sever. V konku-
renci sedmi družstev obsadily ivančické 
naděje třetí místo a vybojovaly si účast 
ve finálové skupině určené pro šest 
nejlepších dorosteneckých družstev-tři 

z krajské skupiny sever a tři z krajské 
skupiny jih. I v této konkurenci obstálo 
družstvo velmi dobře a umístilo se na 
konečném čtvrtém místě. Členkou druž-
stva dorostu je i Aneta Ondovčáková, 
která se postarala o nejvýraznější indivi-
duální úspěch v rámci KK Orel Ivančice. 
Aneta se v letošním roce stala mistryní 
Jihomoravského kraje starších žákyň 
s právem účasti na mistrovství republi-
ky. Tam v konkurenci nejlepších žákyň 
z celé republiky obsadila vynikající páté 
místo. Vzhledem k tomu, že většina čle-
nů dorosteneckého výběru ivančických 
orlů jsou věkem ještě starší žáci, je toto 
družstvo velkým příslibem pro budouc-
nost ivančických kuželek.
Kromě sportovních úspěchů je třeba též 
zmínit úspěchy na poli organizačním. 
Orelská kuželna v Ivančicích se díky své 

nově zrekonstruované podobě zařadila 
do elitní skupiny kuželen, které mají prá-
vo pořádat individuální přebory. V tom-
to soutěžním ročníku se zde konaly dvě 
významné události. Lednové mistrovství 
jižní Moravy seniorů a únorové semifi-
nále mistrovství republiky žen. Obě akce 
dopadly k všeobecné spokojenosti jak 
hráčů a hráček, tak funkcionářů a divá-
ků. Slova uznání sklidily zejména nové 
šatny, sociální zařízení a taky společen-
ská místnost. Všechny tyto atributy zajis-
tily účastníkům potřebný komfort. Díky 
úspěšné organizaci obou přeborů exis-
tuje reálná naděje pro přidělení dalších 
podobných akcí, přičemž členové KK 
Orel Ivančice věří, že semifinále mistrov-
ství republiky nemusí být pro ivančickou 
orlovnu konečnou stanicí…
 FRANTIŠEK ZEMEK 

 
21. 6. Kvalifikace fotbalových dovedností Uherský Brod
27. 6. Malá kopaná Kuřim
23.–28. 8.  Herní pětidenní – akce nejen pro táborové vedoucí  

a instruktory
12. 9.  Kvalifikační turnaj ve stolním tenise jednotlivců –  

kval. skupina G Lomnice nad Popelkou
26. 9. Turisticko-běžecký závod Syrovín

Podrobnosti na www.orel.cz

POZVÁNKY NA AKCE ŽUP A JEDNOT



Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2015

•  závěry XVII. Ústředního sjezdu Orla

•  mezinárodní tábor FICEP  
pohledem účastníka

•   představujeme mladé Orly –  
jsou talentovaní a úspěšní ve svých oborech 

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


