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Velehrad – návrat ke kořenům  5

Přijali jsme pozvání a společně s KDU-ČSL na Velehradě vzpomněli na naše-
ho společného zakladatele Mons. Jana Šrámka. Starosta Orla u této příleži-
tosti přitloukl na žerď exilového praporu Svatováclavské župy štítek s jeho  
jménem.

Divadelní dílna v Boleradicích  8–9

„Jestli bude dílna i příští rok, určitě pojedeme zase, jestli to Majka přežije. Jirka  
a Radek byli bezva, mohl by s nimi příští rok zase být i Jurka a třeba režisér Strach“….
říkají účastníci semináře.

Vážený bratře starosto,
upřímně blahopřeji k výstavě Orel v promě-
nách času uspořádané v Senátu Parlamentu 
České republiky.
Je to příležitost vzpomenout na celé generace 
členů Orla, na jejich nadšení, obětavost a věr-
nost, s níž budovali orelskou rodinu, vychová-
vali další generace jako dobré křesťany a ob-
čany, z nichž se mnozí osvědčili i v nejtěžších 
dobách, jako byly světové války či komunistic-
ká diktatura.
Je to příležitost poděkovat všem, kteří se za-
sloužili o obnovu Orla, i těm, kteří dnes svou 
angažovaností pokračují ve službě orelské 
rodině a mají podíl na výchově další orelské 
generace.
Je to příležitost popřát současným členům stej-
né nadšení, obětavost a věrnost při formaci 
lidí a budování křesťanských hodnot, na nichž 
naše společnost stojí.
K tomuto úsilí Vám i všem členům vyprošuji 
Boží pomoc i radost z orelského života a všem 
ze srdce žehnám.

+ JAN GRAUBNER
duchovní rádce Orla



editorial

3OREL 2–16www.orel.cz

 

Ze žup a jednot  25–35

Zajímavá výstava byla ke shlédnutí v Kojetíně, Den orla župy Velehradské v Polešovicích, 
na mnoha místech se předávala orelská vyznamenání, úspěchy atletů z Vyškova i aerobiku 
v Dobříši, kulturní akce, poutě a sport napříč celým českým krajem…

Ze života jednoty Kněžice 22–23

V roce 2015 získala naše jednota investiční dotaci z MŠMT na rekonstrukci střechy Bylo 
to díky připravenému projektu a díky doporučení ústředí Orla, kdy výkonné předsednictvo 
dalo žádost naší jednoty, z deseti orelských žádostí v pořadí důležitosti, na první místo.

Pozvání na Hostýn…  18–19

Jako desítky minulých let, i letos vás zveme na Orelskou pouť na svatý Hostýn. Ve dnech  
20. a 21. srpna, hlavní mši sv. celebruje Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. 

SENÁT. Místo pro radu starších, místo pro mou-
dré muže a ženy. Snad. Určitě důstojné místo 
pro výstavu „OREL V PROMĚNÁCH ČASU“. 
Projít recepcí, vyjít po schodech a jako včeličky 
nachystat několik Roll Up bannerů, které vypa-
dají jako polepená zrcadla. Díky vám včeličky 
na čele s Mílou Mackovou. Díky za „polepená 
zrcadla“ ve kterých se zrcadlí OREL.

Třikrát zabitý. Třikrát znovuzrozený. 
I. světová válka
Nacismus
Komunismus

To vše jsme překonali. Odvahou, láskou k vlas-
ti a ještě větší láskou k Bohu. Otevíráme výsta-
vu o nás. Je nás zde několik desítek. Máme tři 
prapory a ten nejdůležitější drží 85 letý bratr 
Božetěch Kostelka. Ukazuje nám stovky štítků, 
které tam přitloukli vzácní lidé. Třeba kardi-
nál Beran. Pak vystupuje náš společný příběh: 
Začínáme před I. světovou válkou, ale nemů-
žeme jí zabránit. Ti první Orli umírají ve válce 
a jejich jména jsou na pomníčcích v každé ves-
nici. Hned po válce s nadšením a modlitbou 
budujeme novou republiku. Přichází druhá 
válka. Nezůstáváme stranou. Naši hrdinové 
úspěšně dokonávají atentát na Heydricha 
a nacisté zavírají orlovny. Po válce znovu do 
práce. Zase jsme se neztratili. Pouť na Svatý 
Hostýn. 100 000 modliteb letí vzhůru. Vzá-
pětí nenávist komunistů zavírá jednoho Orla 
za druhým. Stále se utíkáme k Panně Marii 
Svatohostýnské. Matko Orlů, přimlouvej se 
za nás! A další obnova. Znovu žijeme. Jenom 
s velkým nadechnutím. 
Orel je sport. Orel je kultura. Orel je modlitba. 
Jsme tady a střídáme se u praporu. 85letý muž 
jej předává malému děvčátku. A my přítomní jí 
pomáháme nést prapor Orla do budoucnosti. 
Zpíváme „Živijó“ bratru Kuldovi k devadesá-
tinám a jsme vděčni 
za dívenku z Kladna, 
která svůj věk ješ-
tě nepočítá. Žijeme 
a bojujeme. Nevzdá-
me to. Neopouští 
nás víra, odvaha ani 
láska.
Zdař Bůh!

 STANISLAV JURÁNEK, Orel

Výsledky fotosoutěže  10–11

I když letošní zima vyhlášenému tématu moc nepřála, přesto nám na ústředí bylo za-
sláno do soutěže 87 snímků od 27 autorů. Vítězům gratulujeme a věřím, že v těchto 
letních dnech bude pro vás přehlídka vítězných zimních snímků příjemným osvěžením.
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Pochod se konal s podporou našich bis-
kupů a pod záštitou prezidenta republi-
ky. Účelem této každoroční manifestace 
je pozvednout hlas na obranu nenaro-
zeného života a s tím i tradiční rodiny 
a přirozených hodnot a práv Božích ve 
společnosti. Hlavním smyslem pochodu 
je upozornit na stále přetrvávající praxi 
zabíjení počatých dětí před narozením 

Orlové na Národním pochodu 
pro život 2. 4. 2016 v Praze 

a vyslovit požadavek na změnu legisla-
tivy i smýšlení lidí.
V 10.00 hod. pražský arcibiskup Domi-
nik kardinál Duka sloužil pro účastníky 
pochodu pontifikální mši sv. v katedrá-
le sv. Víta. „Děkujeme těm, kteří mají 
odvahu v místech, kde je to zapotřebí 
hájit lidský život. Nebude-li nové gene-
race, nebude-li rodin, nebude ani český 
národ, ani církve v této zemi“, přivítal 
kardinál Duka několik tisícovek účastní-
ků pochodu. 
Od 12.00 hod. probíhal v Praze na Klá-
rově nápaditý program pro rodiny s dět-
mi. Konečně ve 14:00 hod. začal samot-
ný pochod z Klárova přes Mánesův most 
na nám. J. Palacha, ulicí Křižovnickou 
na Národní třídu až na Můstek a k soše  
sv. Václava na Václavském náměstí. 
V čele celého průvodu šli arcibiskup  
D. Duka a odstupující plzeňský biskup  
F. Radkovský. Pod sochou sv. Václava za-
zněly závěrečné projevy pořadatelů a zá-
stupců církve a iniciativ vystupujících na 
obranu nenarozeného života. Poutníkům 
požehnali arcibiskup D. Duka a biskup  

F. Radkovský. Jejich osobní přítomnost 
na pochodu znamenala posilu pro 
všechny účastníky. Pastýři skutečně fy-
zicky vedli svůj lid ulicemi Prahy. Jako 
orlové oceňujeme jejich osobní nasazení 
pro pochod pro život. 
Orel se k pochodu připojil jako spoluor-
ganizátor. Pozvánku jsme šířili do našich 
žup a jednot. V početném průvodu vlály 
také orelské vlajky. Doporučujeme sest-
rám a bratrům účast na této důstojné 
a hezké akci příští rok! 
Svatý Václave, chraň život svého národa 
a nedopusť, aby zahynul! 
Zdař Bůh!

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

Skupina orelských poutníků se 2. dubna 2016 zúčastnila XVI. Ná-
rodního pochodu pro život v Praze. S počtem 7 tisíc účastníků byl 
pochod mohutnou veřejnou manifestací věřícího lidu a obhájců tra-
dičních hodnot v České republice. Jeho pořadatelem bylo Hnutí pro 
život ČR. Většinu účastníků tvořili mladí lidé, mladé rodiny a děti. 
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Uskutečnila se v neděli 10. dubna 2016 na 
Velehradě, v místě odpočinku Jana Šrámka, 
katolického kněze, československého politi-
ka, státníka, zakladatele Orla, Českosloven-
ské strany lidové, ale také předsedy exilové 
vlády v Londýně. V letošním roce si připomí-
náme šedesátileté výročí od jeho úmrtí.
Pouť začala v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metoděje slavnostní mši 
svatou, kterou celebroval arcibiskup a metro-
polita moravský Jan Graubner, duchovní rád-
ce Orla. Po jejím skončení se vydal početný 
průvod, vedený našimi vlajkonoši a dechovou 
hudbou ze Vnorov, ke hrobu Jana Šrámka na 

místě s velehradským „číslem posledním“. 
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a mís-
topředseda české vlády zde ve svém projevu 
připomenul život a dílo jedné z největších 
osobností české a československé politiky. 
„Jsem bytostně přesvědčen, že se máme 
k čemu vracet. Dnes nejsme na Velehradě 
jenom kvůli Janu Šrámkovi, ale abychom si 
vzpomenuli na všechny další, kteří mu pomá-
hali, na ty, kteří pro tyto hodnoty trpěli, byli 
vězněni, mučeni a zavražděni,“ připomenul 
předseda KDU-ČSL účel celonárodní pouti, 
která byla příležitostí připomenout si křesťan-
ské a evropské hodnoty.

Starosta Orla u této příležitosti přitloukl na 
žerď exilového praporu Svatováclavské župy 
štítek se jménem Mons. Jana Šrámka, zakla-
datele Orla – in memoriam. Připojil tak štítek 
našeho zakladatele k dalším 252 takovým 
osobnostem jako např. arcibiskupové Karel 
Otčenášek a Jan Graubner, kardinálové Jo-
sef Beran, František Tomášek, Miroslav Vlk 
nebo Dominik Duka. Nejvzácnější je štítek se 
jménem, který do žerdi zatloukl Svatý otec 
Jan Pavel II.
Tato neděle byla sice chladná a pochmurná, 
ale počasí naštěstí neubralo nic z dobro-
srdečnosti a hřejivosti z některých setkání. 
Děkujeme praporečníkům i všem ostatním 
za vzornou reprezentaci Orla. Zvláště pak 
hlavnímu koordinátorovi Jožkovi Častulíkovi.
 MILUŠE MACKOVÁ

Návrat ke kořenům, takový název nesla celonárodní konfe-
rence spojená s poutí několika stovek členů strany lidové, 
Orla a věřících. 

Kněz, politik a státník JAN ŠRÁMEK 
může být vzorem i dnes
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V sobotu 4. 6. 2016 se na brněnském 
výstavišti uskutečnil Den KDU-ČSL. Pro 
účastníky byly připraveny farmářské trhy 
s ochutnávkou vín, pro děti soutěžní sta-
noviště, skákací hrady, divadélko, malo-
vání na obličej nebo fotokoutek. Zvída-
vým návštěvníkům byl umožněn cenově 
výhodný vstup do oblíbeného poznáva-
cího VIDA centra. Největším lákadlem  
bylo vystoupení písničkáře Pavla Helana.
Na oficiálním zahájení starosta Orla Sta-
nislav Juránek přednesl zdravici. Vyzdvi-

hl význam spolupráce Orla a KDU-ČSL  
na ústřední úrovni i v jednotách. Na 
akci se Orel prezentoval i svým pro-
pagačním stánkem a těm nejmenším 
jsme nabídli nafukovací překážkovou 
dráhu. Po celou dobu byla plná dětí. 
Bylo to pohodové odpoledne plné pří-
jemného setkání. A možná, že se ko-
nečně podaří zaplnit místo na mapě 
v Karlovarském kraji a vzniknou jednoty  
Orla i tam… 
 M. MACKOVÁ

Den KDU-ČSL
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n  VP/110/8 VP doporučuje ÚR ke schválení změnu termínu  
konání společného zasedání VP a OR na jaro 2017. 

n  VP/112/8 VP doporučuje ÚR k odsouhlasení změny v Sou-
těžním řádu. 

n  VP/113/8 VP schvaluje příspěvek pro účastníky Ficep her ve 
Francii ve výši 2500,- Kč.

n  VP/120/8 VP pověřuje ÚRK provedením kontroly hospodaření 
v jednotě Uherské Hradiště a společnosti, zřízené jednotou. 

n  VP/122/8 VP schvaluje Darovací smlouvu, kterou dárce Spo-
lek pro postavení a udržování Orlovny ve Šlapanicích u Brna,  
IČ 49458213, převádí pozemek p.č. 273 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 859 m2, jehož součástí je stavba č.p. 223, 
stojící na pozemku p.č. 237 v k.ú. Šlapanice, vedeném na LV 295,  
pobočnému spolku Orel jednota Šlapanice, IČ 65265726.

n  VP/123/8 VP navrhuje na jednání ÚR dne 23. 4. 2016 před-
sedajícího br. Juránka, členy pracovního předsednictva ses. 
Mackovou, Kellerovou, Škvařilovou a br. Brhela,do mandátové 
komise br. Gazárka a Kočího, do návrhové komise br. Čápa. 

n  VP/124/8 VP navrhuje ÚR ke schválení průběžné plnění roz-
počtu roku 2015. 

n  VP/125/8 VP navrhuje ÚR předložit ke schválení změny ve 
Směrnicích a Jednacím řádu.

n  VP/126/8 VP doporučuje předložit ÚR návrh na vystoupení ze 
ZELENÉHO OSTROVA z.s.

n  VP/127/8 VP uděluje Čestné uznání Rudolfu Dočkalovi a Ji-
římu Vítovi z jednoty Rakšice, Josefu Častulíkovi z jednoty  
Drnovice, Miroslavu Bartákovi a Miroslavu Drápalovi z jednoty 
Pozořice a Janu Matulovi z jednoty Lubina. 

n  VP/128/8 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla Josefu Častu-
líkovi z jednoty Drnovice a Janu Matulovi z jednoty Lubina. 

n  VP/129/8 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Bronzové 
medaile „Za zásluhy“ Františku Hudečkovi. 

n  ÚR/2/1 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve 
složení br. Juránek (předsedající), ses. Macková, ses. Kellerová, 
ses. Škvařilová a br. Brhel. 

n  ÚR/2/11 Ústřední rada schvaluje vystoupení spolku Orel  
z Občanského sdružení ZELENÝ OSTROV z.s., IČ: 26628821. 

n  ÚR/2/12 Ústřední rada schvaluje úpravu soutěžního řádu dle 
návrhu. 

n  ÚR/2/14 Ústřední rada vyzývá župy, které mají námět a nabíd-
ku kulturního programu na zahajovací a ukončovací ceremoniál 
FICEP campu. 

n  ÚR/2/21 Ústřední rada schvaluje výsledky hospodaření, účetní 
závěrku a výroční zprávu za rok 2015. 

n  ÚR/2/22 Ústřední rada schvaluje přerozdělení dotací MŠMT 
programu III. a IV. podle směrnice č. 10.

n  VP/130/8 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné 
medaile „Za zásluhy“ in memoriam Bc. Barboře Halodové. 

n  VP/132/8 VP schvaluje půjčku ve výši 200.000,- Kč jednotě 
Orel Přelouč a pověřuje ses. Mackovou podepsáním smlouvy 
za podmínek splátek ve výši 5000,- každé čtvrtletí. 

n  VP/133/8 VP bere na vědomí stav příprav akce dne  
10. 4. 2016 na Velehradě u příležitosti výročí Mons. Šrámka. 

n  VP/134/8 VP souhlasí s uzavřením memoranda o spolupráci 
s KČT. 

n  VP/141/9 VP schvaluje přijetí dotace a s tím spojených zá-
vazků pro Orel jednotu Vyškov, Hřbitovní 6, 682 01 Vyškov, 
IČO 61731358, z rozpočtu JMK ve výši 5 000 tis. Kč na in-
vestiční akci Rekonstrukce sportoviště Orla jednoty Vyškov, 

n  VP/142/9 VP ukládá jednotě Vyškov informovat VP  
k 30. 9. 2016 o stavu investiční akce a k 31. 1. 2017 zaslat 
kopii finančního vypořádání celé dotace. 

n  VP/147/9 VP schvaluje přijetí dotace a s tím spojených 
závazků pro Orel jednotu Židlochovice, Cukrovarská 738,  
667 01 Židlochovice, IČ 70955999, z rozpočtu JMK ve výši 
2 000 tis. Kč na provoz jednoty Židlochovice. 

n  VP/148/9 VP ukládá jednotě Židlochovice zaslat kopii  
finančního vypořádání celé dotace k 31. 1. 2018. 

n  VP/149/9 VP schvaluje startovné OFL na sezónu 2016/2017 
podle přílohy č. 1. 

n  VP/150/9 VP schvaluje smlouvu o budoucí nájemní smlouvě 
na pronájem hřiště s výší nájemného 100 Kč/hod. a na dobu 
určitou do 31. 12. 2018. 

n  VP/151/9 VP uděluje Čestné uznání sestrám Anně Kolůcho-
vé, Zdeňce Dřínkové, Miluši Bezděkové, Ludmile Petrželkové 
a Miladě Náplavové. 

n  VP/152/9 VP pověřuje RS vypracováním dokumentace  
k historickému kroji. 

n  ÚR/2/23 Ústřední rada schvaluje příjem dotace z JMK ve 
výši 1 500 tis. Kč. 

n  ÚR/2/24 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 4 
n  ÚR/2/25 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 9 
n  ÚR/2/26 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 1 
n  ÚR/2/27 Ústřední rada schvaluje upravený Jednací řád 
n  ÚR/2/28 Ústřední rada uděluje bronzovou medaili „Za zá-

sluhy“ br. Františku Hudečkovi. 
n  ÚR/2/29 Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za záslu-

hy“ in memoriam ses. Barboře Halodové. 
n  ÚR/2/30 Ústřední rada schvaluje dotaci 100.000,- Kč župě 

Pospíšilově na spolufinancování studie proveditelnosti Spor-
tovního centra v Praze 12. 

Výpis usnesení, přijatých na Výkonném předsednictvu 

Výpis usnesení z jednání 2. ÚR ze dne 23. 4. 2016
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Lektoři Radek Mezuláník a Jirka Šindýř si 
pro účastníky dílny připravili velice zají-
mavý program. V pátek byl pro děti při-
pravený seznamovací večer se spoustou 
her a zábavy. V sobotu ráno po vydatné 
snídani se děti rozdělily do dvou skupin. 
Jedna se vydala hledat vhodný prostor 
pro práci v exteriéru a ta druhá pracova-
la v divadle na jevišti. Děti měly za úkol 
připravit si několik krátkých etud na ur-
čené téma a využít vhodným způsobem 
prostor, ve kterém se nacházejí. Měly tak 
možnost vyzkoušet si jak se hraje venku, 
kde je otevřený prostor a v divadle v pro-
storu uzavřeném.
Na neděli si pro nás děti pod vede-
ním obou lektorů nazkoušely noto-
ricky známou pohádku Tři oříšky pro 
Popelku v moderním pojetí, tak jak ji 
vidí dnešní děti a nazvaly ji „Tři mobi-
ly pro Popelku“. Na představení po-

Divadelní dílna 2016

zvaly všechny účastníky nedělní mše 
a tak měly děti možnost zahrát si před 
obecenstvem, které čítalo několik de-
sítek diváků. Odměnou jim byl srdečný  
potlesk.
Zda se nám Divadelní dílna povedla, po-
známe vždy nejlépe z reakcí, které nám 
pošlou sami účastníci. 

Reakce dětí z Blažovic:
Chodíme do dramatického kroužku, 
a když nám Majka řekla, že můžeme jet 
zase na divadelní dílnu, ani na chvilku 
jsme nezaváhali. Dokonce kvůli tomu 
dospělí přeložili první svaté přijímání. 
Z Blažovic nás jelo asi osmnáct, pak tam 
bylo několik děcek z Telnice a dvě holky 
nevíme odkud. Divadelní dílna byla jako 
loni v Boleradicích v divadle. Čekali jsme 
veselého lektora Jurku, který s námi loni 
hrál hodně srandovních her (kdo je tady 

debil…a tak). Ale místo Jurky tam byla 
Káťa. Ale taky byla dobrá, v pátek hrála 
s námi hry. V sobotu to bylo jiné. Přišli 
takoví starší pánové a ti s námi pracovali 
až do neděle. Řekli nám, že jsou režiséři. 
Jmenovali se Radek a Jirka. Rozdělili nás 
na skupiny. 
Dopoledne jsme byli venku, říkali tomu 
exteriéry, a zkoušeli jsme, jak se točí film. 
Škoda, že jsme ho fakt nenatočili. Jedna 
skupina točila zavraždění svatého Václava 
a druhá o tom, jak se pastýřům zjevili an-
dělé v Betlémě.
Odpoledne jsme začali připravovat diva-
delní představení, pohádku Tři mobily pro 
Popelku. Byla to docela zábava. Režisé-
ři vymysleli pro každého aspoň nějakou 
malou roličku. Některý štvalo, že menší 
děcka mají větší role než starší. Ale pak 
to stejně bylo dobrý. Večer nás pozvala 
Hanka do divadla na komedii Na letním 
bytě. Byla to sranda. Nejlepší byla paní Ka-
pičková a byt s mezaninem. To je hláška, 
která nás už asi neopustí. 
V neděli jsme šli zase do divadla a vybrali 
si kostýmy pro naši pohádku. Pak jsme 
šli do kostela a pan režisér pozval lidi na 

Poslední dubnový víkend proběhla už tradiční „Divadelní 
dílna“, kterou pořádala jako každý rok Jednota Orel Bole-
radice ve spolupráci s ústředím Orla a Divadelním spolkem 
bratří Mrštíků Boleradice. Letos to byl již 12. ročník. Dílny se 
zúčastnilo 24 dětí z Blažovic, Telnice a Boleradic. 
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naše představení. Přišlo jich celkem dost. 
Hrálo se nám dobře a lidi fakt tleskali. Byli 
jsme překvapení, že za jedno odpoledne 
dokážeme nacvičit divadlo. I Jirka říkal, 
že tomu zpočátku nevěřil. Pak jsme do-
stali pamětní list a ještě hráli nějaké hry. 
Po obědě jsme uklidili ve škole a jelo se 
domů.
Ubytovaní jsme byli ve škole, stejně jako 
loni v tělocvičně a to je prostě paráda. 
Když bylo volno, hráli jsme si s balónem 
a dost jsme se vyblbli. Každý večer nám 
Majka četla horor, ale ani trochu jsme se 
nebáli. Snídaně jsme měli v divadle, super 
koláčky! Obědy a večeře v restauraci. Jídlo 
tam bylo lepší než loni. 
Jestli bude dílna i příští rok, určitě poje-
deme zase, jestli to Majka přežije. Jirka 
a Radek byli bezva, mohl by s nimi pří-
ští rok zase být i Jurka a třeba režisér 
Strach. Děcka z Blažovic

A nyní odpovědi  
na otázky z malé ankety
1.   Co Tě na Divadelní dílně nejvíc zaujalo, 

oslovilo?
2.   Jak hodnotíš nové lektory – Radka  

a Jirku

3.   Napiš 3 slova, která Tě napadnou, když 
se řekne Boleradice – DD 2016 

4.   Doporučil/a bys Divadelní dílnu i ostat-
ním? Přijel/a bys i Ty sám znova? Pokud 
ano, proč?
A.  Nejvíc mě zaujalo, že jsem se mohla 

podívat do opravdového divadla.
B.  Noví lektoři byli hodní a věnovali se 

nám.
C.   Sranda, pohoda, učení
D.  Divadelní dílnu bych doporučila 

ostatním. Moc se mi tam líbilo, tak-
že bych tam jela klidně znova. Přije-
la bych tam proto, protože jsme se 
něco naučili a byl bezva kolektiv.

 VERČA ŠKAROUPKOVÁ

1.  nejvíce mě zaujalo, že jsme nacvičili 
divadlo na 15 minut za „cca“ půl dne.

2.   lektoři byli dobři, líbili se mi, ale nemů-
žu moc dobře hodnotit, protože jsem 
tam minulý rok nebyl...

3. divadlo, dobří herci, velké divadlo.
4.    divadelní dílnu bych doporučil všem.
    Přijel bych znova, protože se mi tam 

velice líbilo, lektoři byli super, hry byly 
super.

 LUKÁŠ ZAVŘEL

Reakce lektorů:
Pěkný den do Boleradic,
vstoupili jsme oba do neznámé řeky, ale 
překvapení z dětských herců bylo veliké 
a pozitivní. 
Pomineme-li nevázanost a problém s po-
zorností malých herců, pak vše ostatní 
bylo téměř pozitivní. Jejich kreativita při 
vymýšlení dialogů na určenou scénu bylo 
velmi zajímavé.
Pro příští ročník doporučujeme možnost 
natáčení všech etud a zaměření na jevištní 
řeč, které jsme měli v plánu již letos, ale 
bez znalosti všech okolností.
Pro příště bychom si vyčlenili více času na 
přípravu předem v Boleradicích a případ-
ně s vedoucími skupinek.
1.   Co Tě na Divadelní dílně nejvíc zaujalo, 

oslovilo? – Zájem účastníků o divadlo.
2.  Napiš 3 slova, která Tě napadnou, když 

se řekne Boleradice – Div. dílna 2016 – 
Velký potenciál do budoucna

3.  Doporučil/a bys Divadelní dílnu i ostat-
ním? Přijel/a bys i Ty sám znova? Pokud 
ano, proč? – Ano, na příště pozveme 
další účastníky. Chtělo by to rozšířit 
i pro starší a pokročilé.

RADEK MEZULÁNÍK a JIŘÍ ŠINDAR
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I když letošní zima vyhlášenému tématu moc nepřála, přesto nám na ústředí Orla 
bylo zasláno do soutěže 87 snímků od 27 autorů. 

Porota ve složení: Miluše Macková, Petr Brhel, Jana Jedličková, Zdenka Dřínková, František Severin a Oldřich Gardáš rozhodla následovně:

Kategorie do 15 let – do vyhodnocení zařazeno 7 snímků

Vyhodnocení fotografické soutěže

POD ROUŠKOU ZIMY

Kategorie 15–18 let – do vyhodnocení zařazeny 4 snímky

2. místo Anna Ferdová, Staré Město

3. místo Anna Ferdová, Staré Město

1. místo Markéta Kosíková, Domanín

1. místo Michaela Máčalová, Kuřim   2. a 3. místo neuděleno
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1. místo Petr Dujka, Prostřední Bečva

Podmínkou zařazení snímků do vyhodno-
cení, bylo splnění jediné podmínky, zaslání 
snímku v kvalitě min. 2,5 MB. Vzhledem 
k tomu, že mezi čtyřiceti snímky, kte-

ré nesplnily tuto podmínku, byly hezké 
a zajímavé záběry, porota se rozhodla 
udělit zvláštní ceny bez rozdílu, do které  
kategorie byly snímky zaslány.

Vítězům gratulujeme a posíláme odměny. Věřím, že v těchto letních dnech 
bude pro vás přehlídka vítězných zimních snímků příjemným osvěžením. 
 MILUŠE MACKOVÁ

Kategorie dospělí – do vyhodnocení zařazeno 36 snímků

2. místo Jan Rybníček, Silůvky

3. místo Radek Hůrka, Podolí

1. místo Ladislav Matucha, Polešovice

2. místo Barbora Svobodová, Blučina 3. místo Jan Rybníček, Silůvky
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Osvědčená vedoucí ses. Marie Hlavicová při-
pravila jako vždy bohatý program. 
Tři mše svaté s modlitbou růžence, sedm 
duchovních přednášek zaměřených k roku 
Božího milosrdenství (P. P. Dujka, P. P. Kopec-
ký, P. A. Kodeda), přednáška br. B. Kostelky 
o historii Orla, křížová cesta, již s nově obno-
veným 8. zastavením.
Jednu část programu připravila ses. M. Pach-
tová, která malým dárkem odměnila některé 
členy, kteří se aktivně podíleli na pohodové 

atmosféře těchto setkání. Pak proběhlo pro-
mítání filmů br. Kostelky – 1. část Vzpomín-
ková slavnost v kostele sv. Michala v Brně na 
počest umučených v koncentračních tábo-
rech a 2. část výstavy Život ve stínu šibenice.
Svou návštěvou nás poctil též br. starosta 
Orla ČR ing. Stanislav Juránek, který hovořil 
o významu poutí, (předány poutní knížky), 
o získávání mladých lidí do Orla, o sbírce na 
obnovu 8. zastavení křížové cesty, ke které 
se za Orel zavázal na loňské orelské pouti. 

Sbírka probíhá ve formě prodeje papírových 
cihliček v hodnotě 50,- Kč. Sto kusů, které 
sebou přivezl, bylo beze zbytku prodáno. Za 
přítomnosti br. starosty bylo předáno z rukou 
místopředsedy ústřední duchovní rady br. Ko-
čího ústřední vyznamenání – stříbrná medai-
le ses. Maňasové z Domažlic za dlouholetou 
aktivní a obětavou práci pro Orel.
I když jsme většinu času, kromě křížové cesty, 
strávili uvnitř poutního domu, vnímali jsme 
krásné slunné počasí s bezvětřím, neobvyklé 
pro tuto hostýnskou horu. 
Další popis této Bohu milé akce si můžete 
přečíst zveršovaný bratrem Františkem Pav-
kou z jednoty Vnorovy.
 E. ZEMÁNKOVÁ, župa Velehradská

Duchovní obnova orelských seniorů
Letos od 4. do 6. dubna proběhlo již 17. Setkání seniorů, po 
delší době opět na Sv. Hostýně. Tato duchovní obnova se těší 
čím dál většímu zájmu. U Panny Marie svatohostýnské se nás 
sešlo 85 ze všech koutů republiky.

V pondělí je hodně sluníčka
vítá nás Boží Matička,
s ježíškem, úsměvem  
  na tváři,
kde byli poraženi Tataři.

Na Hostýně návštěvu tvoří
tři dny orelští senioři.
Hned každý z nás pozdraví
Královnu Orlů a Moravy.
Pak najít si svůj pokojíček
a pročíst také jídelníček.
Obědvat se nám již chtělo
bylo vepřo knedlo zelo.

Programu už je domluva,
začíná Pátra Dujky promluva.
O sedmero svátostí
k naší spáse a radosti.
Nesmíme na žádné  
  zapomínat,
ale všechny používat.
Také o marnotratném synu,
který uznal svou vinu
a všeho upřímně litoval,
otec se nad ním smiloval.
Nesmíme nikomu spílat,
ale jenom napomínat.

K večeři jsme nešli hned,
jídlo bylo jako led.
Snědli jsme to přec
a už začíná růženec.
Pak mše svatá večerní
a přednáška poslední.
A už každý vesele
běží na své postele.

V úterý ráno v kostelíčku
na růžence modlitbičku.
Potom oběť mše svaté běží
celebrují čtyři kněží. 

Pěkně je dnes venku,
jdeme snídat na stravenku.
Následuje Pátra Kopeckého  
  promluva,
jaká má být s dětmi domluva. 
Jak rodiče je vychovávají
a jak se děti chovají.
Co jim říci máme
a jak my se zachováme.

Modlitba je polední
a následuje krmení.
Modlíme se křížové  
 cesty zastavení,

kterou vykonal Ježíš  
   pro naše spasení.
Řeč je o milosrdenství zase,
jak je nutné ke spáse.
Nesmíme je jen očekávat,
ale i my je prokazovat.
Radost nastala velká,
přijel Božek Kostelka.
Vzpomíná na všechny  
  odboje,
jak Orlové šli do boje. 
Že Drbola a Bula Orlové byli
komunisté je zavraždili.
A už půjdem hned
do jídelny večeřet.
K přednášcejsme pospíchali,
na talířích jsme nic nenechali.
Po večeří s námi sedí
sám starosta z ústředí.

O všem nás informuje
a také nás povzbuzuje.
Křížové cesty osmé zastavení,
Orli zaplatí jeho postavení.
Sestra Maňasová dostává  
  vyznamenání,
přidáváme se k blahopřání.
Než skončí program celičký,

bratr Paďour přednáší  
  své básničky.
Sestra Pachtová povstává,
malované obrázky rozdává.
Nakonec orelské akce
sledujeme na obrazovce.

Ráno zvonů hlas
na růženec volá zas.
Ve mši svaté se Kristus obětuje, 
Tělem svým nás posiluje.

Předseda duchovní rady
se objevil u nás, tady.
Páter Alvares Kodeda
duchovně nás pozvedá.
Jak Maria žila,
jak Alžbětu navštívila,
a jak Ježíš dorůstal
než se spasitelem stal.

Končíme vše modlitbou. 
Všichni k obědu už jdou.
Už se domů stěhujeme,
za všecko moc děkujeme.
Dobře bylo u Hostýnské Matičky,
bylo to ale kratičký. Zdař Bůh.
 FRANTIŠEK PAVKA 
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25. ročník

Ústřední soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

 sobota 22. října 2016 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 14. 10. 2016.

Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel.cz, nebo e-mailu 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).

Pořádá Kulturní rada Orla a Jednota Lubina

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. 2016.

 
23. 7. – 29. 7. Ficep camp, Velehrad
13. 8. Horská kola, Valašské Klobouky
20. 8. Běh k Božímu hrobu, Sv. Hostýn
21. 8. Orelská pouť na Sv. Hostýn
27. 8. Nohejbal, Ratíškovice

27. 8. Horská kola, Bořitov
10. 9.    Sportovní odznak Bedřicha Kostelky, Vyškov
17. 9.   Stolní tenis – jednotlivci, Ostrožská Nová Ves
17. 9. Horská kola, Dobříš
24. 9.  Cross po lyžařských tratích, Česká Třebová

Zveme Vás na následující ústřední akce

Na Katolické charismatické konferenci ve dnech 7.–9. 7. 2016 bude mít 
Orel svůj prezentační stánek s nafukovacím „skákadlem“. Hledáme dob-
rovolníky, kteří by zajistili služby. Od čtvrtka do soboty včetně je potřeba 
vykrýt čas cca od 9.00 do 18.00 hod na BVV v Brně. Služba by spočívala 
v dohledu u skákadla a příp. rozdávání informačních orelských materiálů.

Kontakt a bližší informace M. Macková mob. 775 307 292 nebo mackova@orel.cz

Brno, výstaviště BVV, 6.–10. 7. 2016

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ

KONFERENCE

VÝZVA



sport

14 OREL 2–16

V boji o Orelský volejbalový trůn 
žen pro rok 2016 se v sobo-
tu 9. dubna opět sjela družstva 
do areálu Univerzity obrany do  
Brna-Králova Pole. Byla hlavním 
rozhodčím Ing. Lukášem Dostá-
lem rozlosována do tabulky, kdy 
systém hry byl určen na dva ví-
tězné sety a to „každý s každým“ 
dle pravidel ČVS. Poprvé v historii  
a nutno říci, že zaslouženě, vyhrá-
ly ženy ze Stěbořic. 

Konečné pořadí  
v turnaji žen:

1. Stěbořice 

2. Letohrad „A“

3. Letohrad „B“

4. Zlín 

5. Brno-Bohunice

O týden později na témže místě 
sehrály svoje zápasy o titul týmy 
mužů. Loňské vítězství obhájilo 
družstvo z Mramotic, když v ce-
lém turnaji nenašlo přemožitele  
a neztratilo ani jeden set.

Konečné pořadí  
v turnaji mužů:

1. Mramotice

2. Letohrad 

3. Pozořice 

4. Křenovice

 JAN MOTL

Ústřední akce ve volejbale 
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O mistrovský titul bojovalo 28 nejlepších 
žákyň z celé republiky. Soutěžilo se o dvě 
sady medailí. V sobotu byla na programu 
disciplína 100 hodů sdružených, v neděli 
se dívky utkaly ve sprintu. Titul mistryně 
ČR pro rok 2016 získala Veronika Horko-
vá z klubu Kuželky Holýšov, nedělní sprint 
ovládla Kristýna Košuličová z SK Baník Ra-
tíškovice. Celé dvoudenní akci byl přítomen 
člen výkonného výboru ČKA Jiří Jančálek, 
povzbudit dívky přišel i starosta města Mi-

lan Buček. K vidění byly výborné sportovní 
výkony a úžasná atmosféra, kterou děvčata 
dokázala na kuželně vytvořit, za což jim pa-
tří velké uznání. Celá akce byla organizačně 
náročná, kromě přípravy samotné kuželny 
musela být pro dívky a jejich doprovod za-
jištěna strava a nocleh. Z nadšených ohla-
sů zúčastněných osob vyplývá, že klub Orel 
Ivančice zvládl celé mistrovství výborně 
a potvrdil, že je schopen připravit akce re-
publikového typu na vysoké úrovni.

Kromě výše popsaného mistrovství repub-
liky žákyň se letos na jaře na kuželně KK 
Orel Ivančice uskutečnily i jiné významné 
kuželkářské akce. Šlo zejména o kvalifikaci 
na mistrovství republiky dvojic, kdy na orel-
skou čtyřdráhu zavítali kuželkáři a kužel-
kářky z celé republiky a celostátní ústřední 
orelský turnaj. Kuželna v Ivančicích je jedi-
nou čtyřdráhovou orelskou kuželnou v re-
publice, takže zatímco v letech minulých 
hledali orelští kuželkáři pro své přebory azyl 
na jiných drahách, letos je přivítala poprvé 
domácí orelská kuželna. 
V přátelské atmosféře poměřilo síly osm 
orelských družstev. Z celkového vítězství 
se radoval Orel Kelč před Orlem Ivančice 
a Orlem Hranice. Turnaj ozdobil hráč vítěz-
ného družstva Dalibor Tuček, který dosáhl 
skvělého výkonu 526 kuželek na 100 hodů 
sdružených, čímž vytvořil rekord ivančické 
kuželny. 
Projekt ivančické kuželny se uskutečnil díky 
státním dotacím, pomoci města Ivančice, 
Jihomoravského kraje, orelského ústředí, 
Župy Sušilovy a samozřejmě obětavé práci 
svých členů.

Za KK Orel Ivančice MARTIN BUBLÁK

Orelská kuželna v Ivančicích 
centrem pozornosti
Ve dnech 23.–24. dubna proběhlo na kuželně KK Orel Ivančice 
Mistrovství České republiky starších žákyň v kuželkách. Jedná 
se o historicky první přebor republiky v kuželkách, který se  
kdy v Ivančicích konal. 
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Závody zahájili starosta Orla ČR br. Stani-
slav Juránek a starosta městyse Mgr. Zdeněk 
Peša. Za krásného slunného počasí si nejdří-
ve zazávodily děti a po té se vydali na delší 
tratě ostatní. Kompletní výsledky najdete na 
www.orel.cz.
Tento ústřední orelský běh nese jméno prof. 
Leopolda Benáčka. Pamětní deska z čer-
né leštěné žuly s nápisem: „O postavení 
této budovy Katolického domu – Orlovny 
(1925–1926) se zasloužil olešnický farář, 
v době totality pronásledovaný a vězněný  
P. Leopold Benáček *14. 11. 1901 v Martín-
kově † 9. 7. 1977 v Nosislavi,“ je umístěná 
na budově Orlovny a byla posvěcena bisku-
pem Karlem Otčenáškem 10. listopadu 2001.
Leopold Benáček (1901–1977) byl roku 
1924 biskupem Norbertem Kleinem vysvě-
cen na kněze. V duchovní správě působil 
v Dolních Loučkách u Tišnova, pak trvale 
v Olešnici jako kooperátor, od roku 1934 
jako farář a v roce 1947 byl jmenován 
bystřickým děkanem se sídlem v Olešnici. 
P. Leopold Benáček se ihned po příchodu 

do Olešnice zapojil do práce v Orlu, kde vy-
konával v letech 1925–1931 funkci starosty 
a v následujících letech pak funkce poklad-
níka a vzdělavatele. Byl také členem obecní-
ho a okresního zastupitelstva. Jeho zásluhou 
byl Orel v Olešnici zachován i po okupaci až 
do konce roku 1941, po jeho rozpuštění 
pracovali členové Orla pod hlavičkou Spo-
lečnosti Katolického domu.
P. Benáček byl v září 1950 internován v želiv-
ském klášteře. V roce 1951 byl spolu s dal-
šími kněžími převezen do kláštera v Hájku 
u Prahy, někteří byli následně odsouzeni. 
Leopold Benáček na šest měsíců nepodmí-
něně. Trest odpykával v Kutné Hoře, po am-
nestii 4. května 1953 byl propuštěn. Praco-
val jako skladník nebo průvodčí tramvaje. 
V roce 1963 mu byl vrácen státní souhlas 
k výkonu kněžské služby a nastoupil jako 
kněz do farnosti Nosislav u Židlochovic. Do 

Do Olešnice na Moravě se sjeli v sobotu 21. 5. 2016 
běžci z šestnácti jednot, aby poměřili svoje síly na bě-
žeckých tratích různých délek od 50 m až po 5 km.  
Na trať se vydalo 47 dětí a 56 dospělých.

Výsledky kategorií

Kategorie 1: benjamínci H
1 Zejda Matyáš Brno-Obřany
2 Hladký Mikuláš Brno-Židenice
3 Štupla Max Brno-Obřany

Kategorie 2: benjamínci D

1 Kambová Alexandra Vísky
2 Halasová Anežka Vyškov
3 Škorpíková Veronika Olešnice n. M.

Kategorie 3: atletická školka H
1 Čapek Matyáš Vyškov
2 Topor Vilém Vyškov
3 Krais Metoděj Vyškov

Olešnice, kam zavítal 
na krátkou návštěvu 
až v roce 1968 v době 
pražského jara, se 
vrátit nesměl. Po smr-
ti 19. července 1977 
mu bylo splněno jeho přání a byl pochován 
na olešnickém hřbitově. Na jeho počest se 
v Olešnici každoročně v květnu koná Me-
morial P. Leopolda Benáčka, celostátní orel-
ský závod v přespolním běhu.
 MILUŠE MACKOVÁ
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Kategorie 4: atletická školka D
1 Pešková Natálie Příchozí
2 Grácerová Vendula Jiříkovice
3 Dořáčková Michaela Vyškov

Kategorie 5: minipřípravka H
1 Vincenec Oliver Vyškov
2 Hůlka Jakub Vyškov
3 Horák Tomáš Silůvky

Kategorie 6: minipřípravka D
1 Bohuslavová Eva Vyškov
2 Tomanová Stela Vyškov
3 Pichalová Krystýna Domanín

Kategorie 7: přípravka H
1 Koudelka Petr Žatčany
2 Halámek Tomáš Olešnice n. M.
3 Tichý Adam Brno-Obřany

Kategorie 8: přípravka D
1 Šťastná Sára Brno-Židenice
2 Jančová Jolana Příchozí
3 Lužová Karolina Žatčany

Kategorie 9: mladší žáci
1 Sobotka František Olešnice n. M.
2 Vychron Martin Vyškov
3 Čača Alexandr Vyškov

Kategorie 10: mladší žákyně
1 Tereza Pijáková Brno-Obřany
2 Svobodová Barbora Brno-Obřany
3 Trojancová Iveta Vyškov

Kategorie 11: starší žáci
1 Limburský Jan Brno-Obřany
2 Vysložil Jakub Příchozí
3 Kánský Tomáš Olešnice n. M.

Kategorie 12: starší žákyně
1 Kolegarová Aneta Brno-Židenice
2 Kolegarová Anna Brno-Židenice
3 Halasová Veronika Šitbořice

Kategorie 13: dorostenci
1 Halas Pavel Šitbořice
2 Novotný Josef Olešnice n. M.

Kategorie 14: dorostenky
1 Tichá Kateřina Brno-Obřany
2 Limburská Eliška Brno-Obřany
3 Kuncová Monika Vyškov

Kategorie 15: junioři
1 Nováček Ondřej Kuřim
2 Škorpík Jaroslav Olešnice n. M.
3 Štěpánek Radek Brno-Obřany

Kategorie 16: juniorky
1 Paulíková Kamila Brno-Obřany
2 Novotná Markéta Olešnice n. M.

Kategorie 17: muži A
1 Adamec Milan Vyškov
2 Juránek Stanislav ml. Brno-Židenice
3 Zejda Jiří Brno-Obřany

Kategorie 18: muži B
1 Weis Josef Příchozí
2 Jílek Ladislav Příchozí
3 Horák Petr Silůvky

Kategorie 19: muži C
1 Žila Miloš Příchozí
2 Skyba Martin Brno-Židenice
3 Scherrer Jaroslav Mor. Budějovice

Kategorie 20: muži D
1 Čáp Bohuslav Hradec Králové
2 Sedláček Pavel Brno-St. Lískovec
3 Juránek Stanislav st. Brno-Židenice

Kategorie 21: muži E
1 Bubelík Jiří Vyškov

Kategorie 22: ženy A
1 Zachariášová Alice Brno-Židenice
2 Zdařilová Zuzana Brno-Židenice
3 Zejdová Eva Brno-Obřany

Kategorie 23: ženy B
1 Horáková Šárka Silůvky
2 Tomanová Lenka Vyškov
3 Hladká Klára Brno-Židenice

Kategorie 24: ženy C
1 Slabáková Lenka Brno-Židenice
2 Málková Anna Vyškov
3 Jurošková Miluše Brno-Židenice

Soutěž o pohár krajského hejtmana
Maximální počet započtených závodníků: 10

Poř. Název jednoty 
Počet

bodů účastníků
 1. Vyškov 105 34
 2. Brno-Židenice 103 17
 3. Brno-Obřany 102 22
 4. Olešnice na Moravě  92 15
 5. Příchozí  90 22
 6. Jiříkovice  63 13
 7. Domanín  46  6
 8. Silůvky  36  5
 9. Šitbořice  25  3
10. Všelidový muži  23  7
11. Všelidový ženy  22  5
12. Žatčany  20  2
13. Vísky  11  1
14. Kuřim  11  1
15. Hradec Králové  11  1
16. Brno-Starý Iískovec  10  1
17. Moravské Budějovice  9  1
18. Blučina  8  1
19. Dolní Dobrouč  7  2
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 na Svatém Hostýně

se koná ve dnech              20. a 21. srpna

Program sobota 20. srpna 2016
14.00 hod.      

16.00 hod.  

18.00 hod.  

20.30 hod. 
21.30 hod. 
21.50 hod. 

Program neděle 21. srpna 2016
 9.30 hod. 
10.00 hod.  

11.30 hod. 
13.30 hod. 
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Celkem přijelo do Žatčan soutěžit 59 dětí. 
Sobotní dopoledne si všichni moc užili. 
V disciplínách se předháněli jak velcí, tak 
i ti nejmenší.
Gymnastické hry nebyly klasické gymnas-
tické závody, kde se kloubí krása gymnas-
tických prvků s obtížností. Byly to závody, 
kde se rozhodovalo o všeobecné pohybové 
obratnosti, která se dělala na čas. Vyhrá-
val ten, kdo to uměl správně a rychle. Špl-
halo se na laně, skákalo se přes švihadlo, 
podlézal se 2x tunel, dělaly se 3x kotouly 
vpřed a skákali se 3x tam a zpět žabáci. 
Nechyběl přechod po kladině s holubičkou 
a dřep s otočkou o 360°, či hvězda a pro-

vaz stranou, ale i hluboký předklon. Nejlépe 
se všem vedlo na kladině a nejméně oblí-
bený byl šplh. Kupodivu i on měl ale svoje 
příznivce. Některé děti šplhaly jako malé 
opičky. Nejmladším dvouletým dětem se 
velmi zalíbilo válení sudů a nechtěli se ani 
zúčastnit dalších disciplín. Největším oříš-
kem bylo skákání přes švihadlo. Tady jsme 
se my dospělí jednotně shodli, že děcka 
mají co dohánět.
Po skončení sportovního zápolení se mohli 
všichni občerstvit párkem v rohlíku a čekalo 
se na vyhlášení výsledků. Za svoje výkony si 
zasloužili odměnu všichni. Každý dostal jak 
věcnou cenu, tak sladkosti.

Výsledky:
benjamínci: 
1 Marek Koudelka, Jiříkovice 
2 Dominik Hanák, Jiříkovice 
3 Jakub Všetula, Vnorovy

1 Eva Machálková, Pozořice 
2 Mája Tomanová, Vyškov 
3 Denisa Pavelková, Žatčany

kategorie 7–8 let
1 Jakub Přibyl, Vnorovy 
2 Václav Hoch, Vnorovy 
3 Roman Šmehlík, Vnorovy

1 Petra Machálková, Pozořice 
2 Monika Trojancová ,Vyškov 
3 Aneta Baráková, Žatčany

kategorie 9–10 let
1 Jan Běhal, Vnorovy 
2 Gabriel Provazník, Vyškov 
3 Vojtěch Buchta, Jiříkovice

1 Stela Tomanová, Vyškov 
2 Eva Bohuslavová, Vyškov 
3 Michaela Kalvodová, Žatčany

kategorie 11–13 let
1 Tomáš Bohuslav, Vyškov 
2 Alexandr Čača, Vyškov 
3 Tomáš Grácer, Jiříkovice

1 Anna Halasová, Vyškov 
2 Magda Harvánková, Žatčany 
3 Soňa Strachotová, Vnorovy

Gymnastické hry
Letošního již dvanáctého ročníku gymnastických her se zú-
častnili orlíci ze 6 jednot: Jiříkovic, Žatčan, Drnovic, Vnorov, 
Vyškova a Pozořic.

Těšíme se na další ročník a ještě více na 
skvělé sportovce.
Jen tak dál Orlíci! Gymnastické základy jsou 
v atletice, ale i v ostatních sportech nesmír-
ně důležité.

Za Orel Žatčany ZDENKA DOKOUPILOVÁ
Za Orel jednotu Vyškov ANNA MÁLKOVÁ 
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Začaly prázdniny a je jasné, že jste se 
těšily. Učebnice a sešity budou klidně 
odpočívat a vy také. Zahrajte si s námi 
na detektivy. Nedávno jsme slavili svá-
tek sv. Patra a Pavla. Co o nich víme? 
Petr (dříve Šimon) byl rybář, byl velice 

Nejkrásnější  
pes

Miloš Kratochvíl

„Jezevčíku,“ ptal se pudl,
„pročpak jsi tak dlouhý?
Proč máš tělo jako roura
za vsí na dně strouhy?“

„Byl jsem ze všech nejkrásnější,
už když jsem byl malý,
vás si lidi nevšímali
a o mě se prali.

Při téhleté tahanici
největších psích fandů
mě natáhli o půl metru
jako starou kšandu.“

„Ubožáku,“ vzdychl pudl,
„jistě ti to vadí…“
„Už ne. Pes je přece šťastný,
když ho někdo hladí.

A já s tím svým dlouhým tělem
jsem na tom teď úžasně,
vždyť mě klidně může hladit
sedm lidí současně!“

Na Svatováclavské révě 2015  
recitovali  
František Holub (I. kategorie)  
a Anastázie Kudělková (I. kategorie)  
ze ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 

horlivý a když se stal Ježíšovým učední-
kem, dokázal v situaci strachu a obav 
o život třikrát zapřít Pána Ježíše. Ale 
přesto mu Pán svěřuje klíče od králov-
ství nebeského. A Pavel? Určitě víme, 
že jméno měl také původně jiné – Saul 

(Šavel). Neúprosně pronásledoval křes-
ťany a po setkání s Ježíšem, při krátko-
dobém oslepnutí a opětovném prozře-
ní prodělal úplné obrácení. Vydával se 
na nebezpečné plavby a stal se z něho 
hlasatel a šiřitel Božího slova. 
Pro sv. Petra je symbolem klíč, pro  
sv. Pavla by mohla být symbolem loď-
ka. Dnešní obrázek tyto symboly ukrý-
vá. Najdete je všechny?
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Úvodem pár čísel
Jednota byla založena v roce 1930 a zno-
vuobnovena v roce 1990. Nové orlovně bylo 
požehnáno v roce 2000. K dnešnímu dni 
je v jednotě evidováno 119 členů, z toho 
52 dětí. 
Jednota Kněžice je organizačně zařazena 
do župy Kubišovy. Župa získala název podle 
člena Orla kpt. Jana Kubiše z Dolních Vilé-
movic u Třebíče, který provedl atentát na 
Heydricha. V současné době má župa 10 
aktivních jednot. 4 jednoty již ukončily svou 
činnost. Je škoda, že je mezi nimi i Třebíč 
a Jihlava. 
Většina župních akcí probíhá v orlovně 
v Kněžicích a je organizována místní jed-
notou. Jedná se např. o zasedání župního 
předsednictva a tělovýchovné rady, jednání 
župního sjezdu, župní turnaje ve florbale 
a ve stolním tenise. 

Z historie
Čs. Orel byl v Kněžicích oficiálně založen  
28. 9. 1930 (jako pokračovatel Sdružení 
venkovské omladiny) se zahájením stavby 
orlovny. Členové Orla v čele s P. Františkem 
Švábem ručili za půjčku na zbudování or-
lovny (dnešní kino). Úsilím členů byla bě-
hem jednoho roku postavena. První film 
byl promítán 28. 9. 1931. Orel cvičil v sále 
Svatováclavského domu, jak byla orlovna 
pojmenována. P. Fr. Šváb dal připsat dům 
do vlastnictví spolku Ludmila, farní odbor 
Charity. Členská základna Orla a spolku 
Ludmila byla totožná. Např. v roce 1937 měl 
Čs. Orel 132 členů. Mimo sportovní činnosti 
byla plodná i činnost kulturní a duchovní. 
Je s podivem, že bylo nacvičeno a sehráno 
členy Orla (Sdružení venkovské omladiny) 
od 17. 9. 1933 do 4. 11. 1945 celkem  
37 představení.
Za války byla činnost Čs. Orla zakázána. 
Orlovna a její kino byly v Kněžicích v čin-
nosti i za německé okupace jen díky tomu, 
že majitelem byla vedena Charita, která 
nebyla za války zrušena. Po válce byl Orel 
obnoven, ale v roce 1948 komunisty opět 
zrušen a přišel o všechen svůj majetek. Or-
lovnu převzal do svého majetku v r. 1973 

nu, halu a 2 tenisové kurty. Budova orlovny 
je využívána i ke společenským událostem. 
Probíhají zde schůze, rodinné oslavy, před-
nášky, besedy, setkání mládeže apod.

Rekonstrukce provozní budovy 
orlovny
V roce 2015 získala naše jednota investič-
ní dotaci z MŠMT na rekonstrukci střechy 
Bylo to díky připravenému projektu a díky 
doporučení ústředí Orla, kdy výkonné před-
sednictvo dalo žádost naší jednoty z deseti 
orelských žádostí v pořadí důležitosti na prv-

místní národní výbor. Do roku 1980 se zde 
hrálo kino. Po generální rekonstrukci byl 
provoz kina zahájen r. 1986. K obnovení 
činnosti Orla došlo až po pádu komunismu 
v r. 1990. Tohoto roku byla zaregistrována 
i naše orelská jednota. Orlovna nebyla vrá-
cena v rámci restitucí, protože při zabavení 
majetku byl uveden jako majitel spolek Lud-
mila, farní odbor Charity. P. František Marek 
obnovil registraci spolku Ludmila a ten ná-
sledně převedl vlastnická práva na jednotu 
Orla, aby mohla být budova vrácena. Zákon 
o navrácení majetku v parlamentu neprošel 
a orlovnu se nepodařilo získat zpět ani hla-
sováním místního zastupitelstva. 
V listopadu 1990 proběhla zahajovací schů-
ze a do registru orelských jednot na minis-
terstvu vnitra byla zapsána 14. 12. 1990. 
Nejvíce členů (155) měla jednota v r. 2000, 
kdy měla již vlastní orlovnu. 

Nová orlovna
Pomocí dotací z ústředí Orla a několikale-
tého pracovního nasazení členů jednoty se 
podařila vybudovat nová orlovna na farské 
zahradě. Nové orlovně požehnal brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle 28. 9. 2000 po mši 
sv., kterou sloužil na parkovišti u orlovny.
Tenisové kurty byly zbudovány až v další 
etapě. Orlovna je nyní využívána nejen čle-
ny Orla, ale i ostatními občany Kněžic. Za 
sportem dojíždí i sportovní nadšenci z okol-
ních obcí. Zájemci mají k dispozici posilov-

Orel jednota Kněžice 

ní místo s přihlédnutím technickému stavu 
střechy a podkroví. 
Od začátku září začaly přípravné práce, aby 
ihned mohla nastoupit firma, která vyhrála 
výběrové řízení. Až do konce prosince pra-
covali brigádníci ve svém volném čase na 
orlovně, aby se stíhala rekonstrukce podle 
harmonogramu firmy. Byly odpracovány 
stovky brigádnických hodin. Po zdlouha-
vém jednání s ministerstvem došla podepsa-
ná smlouva koncem října a peníze na účet  
2. listopadu. 17. 12. měla být stavba zko-
laudována a do konce roku vyúčtována mi-
nisterstvu. Pán Bůh byl při nás. Počasí nám 
přálo, stavba byla v termínu zkolaudována 
a řádně vyúčtována. Za jednotu měl největší 
zásluhu na realizaci rekonstrukce Ing. Josef 
Kalčík. Bez jeho dlouholetých zkušeností 
ve funkci starosty obce, bychom se do tak 
náročné rekonstrukce těžko pouštěli. Od za-
dání projektu přes výběrové řízení, jednání 
s úřady, se stavební firmou, řízení a účastí 
brigádnických akcí až po vyúčtování mini-
sterstvu věnoval Orlu mnoho svého času.
Děkujeme ústředí za podporu. Dále děku-
jeme všem členům i nečlenům, kteří pomá-
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hali při rekonstrukci, při finiši před kolau-
dací i při úklidu prostranství kolem orlovny, 
aby zde mohl být sehrán 20. prosince Živý 
betlém.

Naše aktivity 

Hlavní náplní jednoty je sportovní činnost, 
nejoblíbenějším sportem je florbal. Žáci 
a muži se zapojili v předešlých letech do celo-
státní Orelské florbalové ligy (OFL). Nyní hrají 
elévové a mladší žáci Ligu Vysočiny v rámci 
České florbalové unie. Někteří starší žáci, 
junioři a muži hrají celostátní ligu za PSKC 
Okříšky-Kněžice. V místní orlovně se mimo 
florbalových turnajů pořádají i tradiční turna-
je ve stolním tenise (Mikulášský a Velikonoč-
ní). Hráči mohou hrát na sedmi stolech. Nej-
početnější zastoupení bývá v kategorii mužů. 
Dále je hala využívána na nohejbal, volejbal, 
fotbal, badminton, cvičení žen apod. Členy 
Orla i širokou veřejností je navštěvována ne-
jen hala, ale i posilovna a 2 tenisové kurty. 
Tradiční akcí mladých Orlů se stalo pořádání 
letního stanového tábora pro děti z Kněžic 
a Třeště. 
Orel pořádá každoročně v září v areálu 
orlovny ve spolupráci se sdružením JiTTrO 
sportovní hry pro mládež z Kněžic a široké-
ho okolí pod názvem Podzimní přespolní 
JiTTrO hry (PPJH). První ročník POH - Pod-
zimních olympijských her (původní název, 
později zakázaný Českým olympijským vý-
borem) se uskutečnil již v roce 1991 na hřišti 
u základní školy v Kněžicích za účasti velké-
ho množství sportovců z děkanátů Jihlava, 
Telč, Třebíč a okolí. Sportovalo se i ve školní 
tělocvičně a v kulturním domě. Nejvíce za-
stoupeným sportem bývala malá kopaná. 
Časem se snížil počet disciplín i účastníků. 

v Brně v nemocnici i jeho příbuzná Veroni-
ka Dlabalová z Velkých Popovic u Prahy. Její 
sestra bojovala o život v jihlavské nemocnici. 
Díky Pánu Bohu přežila velice těžká zranění. 
Z iniciativy členů Orla byl zbudován po smr-
ti Vojty a Veroniky kříž na místě tragické  
události. 

Běh alejemi v Kněžicích
Na přelomu srpna a září pořádáme již od 
roku 2003 sportovní akci Běh alejemi. Ju-
bilejního X. ročníku se zúčastnilo 151 zá-
vodníků od předškoláků po seniory. Loni byl 
tento rekord překonán a závodilo již 174 
běžců. Běh je součástí Pohár běžce Vyso-
činy. A od roku 2009 je zahrnut i do Orel-
ské běžecké ligy. Díky tomu se k nám do 
Kněžic sjíždí Orli z různých částí republiky. 
Jsme rádi, že zájem o běh stoupá, zejména 
v dětských kategoriích.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kdo 
se jakýmkoliv způsobem na činnosti Orla 
v Kněžicích podílí. 

PharmDr. JITKA KALČÍKOVÁ, 
sekretářka jednoty 

Sportování se přizpůsobilo menšímu areálu 
u orlovny a zavedly se i nové disciplíny – 
např. pétanque a KUBB (švédská národní 
hra) vedle tradičních disciplín – volejbal, 
badminton, nohejbal, čtyřboj, štafeta. 
Kromě sportu se Orel věnuje i kultuře. Mezi 
tradiční kulturní akce, které byly nebo jsou 
pořádány, patří ples, adventní nebo vánoční 
koncerty, Vánoční nebo Tříkrálová besídka, 
popř. Besídka k svátku matek ve spolupráci 
s pěveckým sborem ZŠ. V posledních letech 
místo besídek v kině pořádá Orel ve spolu-
práci se ZŠ Kněžice Živý betlém u orlovny.

Memoriál Vojtěcha Koreše – 
florbalový turnaj žáků 

Turnaj se koná každoročně v červnu od r. 
2001 jako vzpomínka tragické smrti našeho 
člena Vojtěcha Koreše, který zahynul blízko 
Kněžic 11. 6. 2000 při autonehodě ve věku 
nedožitých 20 let. Byla to velká tragédie ne-
jen pro rodinu, příbuzné, Orla, ale pro ce-
lou obec. Auto řídil Vojtěchův osmnáctiletý 
kamarád, narazil do stromu a dobrosrdeč-
ný Vojta náraz nepřežil. Druhý den zemřela 
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Dne 11. dubna byla otevřena v Městském kulturním 
centru v Kojetíně výstava Tělovýchova v Kojetíně 
a Československu. Jednalo se především o soukromé 
fotografie Františka Riegla ze spartakiád, olympiád 
a sletů všech organizací, které se věnovaly masovému 
sportu. Orel mezi ně rozhodně patří. Podstatná část 
byla věnovaná působení Orla ve Vyškově a Kojetíně. 
Výstava byla otevřena a do 20. května a za tu dobu 
ji shlédlo nespočet návštěvníků.
Bylo zde k vidění i několik zajímavostí a jistě by 
stálo za oslovení samotného autora a doplnit si 
tak archiv jednot.
 JAROSLAV BĚLKA, 
  zastupitel města Kojetín za KDU ČSL
  člen Orla Vyškov
 
 

Výstava 
v Kojetíně
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Z činnosti žup a jednot
Mistrovství české 
republiky žáků a žákyň 
v chůzi

Tříčlenná skupina atletů z Orla Vyškov 
byla nominovaná a vybraná na Mistrov-
ství ČR žáků a žákyň v chůzi. Závody se 
uskutečnily 14. února v Atletické hale 
Otakara Jandery v Praze. V 11 hodin na 
trať dlouhou 3000 metrů jako první vy-
startovaly žákyně. Pro děvčata, to byl 
křest na takových velkých závodech, ale 
i velká zkušenost, protože na správnou 
chodeckou techniku dohlíželi zkušení  
rozhodčí. 
Tereza Račanská, jako nejmladší závodni-
ce z celého startovního pole, bojovala, co 
mohla a vybojovala si 18. místo. Druhá 
chodkyně Leona Hanulíková si vylepši-
la osobní rekord a skončila na 19. mís-
tě v republice. Po nich nastoupili na trať 
žáci. Martin Vychron po nemocech, které 
ho před startem doprovázely, čistým sty-
lem bez terčíků, obsadil 8. místo. Všichni 
tři mají ohromné odhodlání na sobě 
dále pracovat, aby se mohli příští rok na 
Mistrovství republiky znovu nominovat. 
Mají na to. 

ANNA MÁLKOVÁ

Společné rodinné 
domanínské lyžování
V pátek 26. února odjela naše 31 členná 
výprava vstříc lyžování, běžkování a zimní-
mu dovádění. Útočiště nám poskytl rodin-
ný penzion Kosanda v údolí říčky Branné 
pod hradem Kolštejnem v obci Branná, 
která je považována za vstupní bránu do 
Jeseníků. Sněhová peřina nás sice nevítala, 
ale předpověď pánů meteorologů byla 
docela slibná.
V sobotu jsme zahájili prázdninový pobyt 
společným lyžováním na sjezdovce v Ram-
zové, kde jsme se zúčastnili akce rádia Ev-
ropy 2. WooXUP je hudební fesťák na lyžích 
a snowboardu a je to akce pro každého, 
kdo si chce pořádně zajezdit a otestovat 
lyže a zimní vybavení. Pobavili jsme se při 
soutěžích s programem pro dorost i odrost, 
zakousli sladkou wafli, či zdravou tyčinku. 
V neděli Kosíkovi, Michal Tříska s Anet-
kou a Lucka Kuchařová vyrazili na běž-
kový výšlap z Červenohorského sedla 
na Švýcárnu a zpět. Ostatní lyžovali buď 
v Ramzové, nebo na Červenohorském 
sedle. V ostatní dny jsme všichni brázdili 
sjezdovky na Červenohorském sedle, přišlo 
i očekávané sněžení a děti si u penzionu 
postavily sněhuláka. Kdo chtěl, mohl pro-

Župní setkání seniorů 
v Křenovicích
V polovině ledna 2016 jsme dostala 
pozvánku na setkání seniorů vyškovské 
župy P. Štěpána Klapila, které připravila 
na poslední lednovou neděli jednota Orla 
v Křenovicích u Slavkova.
Pozvání mě potěšilo. Nic jsem nemuse-
la připravovat, zařizovat, stačilo jen se 
zvednout a jet. Tak jsem se zvedla a jela. 
Setkání se konalo v křenovické orlovně. 
Byla jsem překvapena, kolik se nás sešlo. 
A nejen to, že se sestry a bratři senior-
ského věku sešli, ale co všechno bylo pro 
ně připraveno. Vyzdobená klubovna, 
zajímavý kulturní program, dobré pohoš-
tění. To všechno obětaví členové křeno-
vické jednoty pro nás připravili v čele se 
starostou bratrem Kratochvílem. Program 
zahájil křenovický pan farář promluvou 
nad obrazem Milosrdného otce. Orelská 
drobotina a mládež náš potěšila kultur-
ním programem. Písničky a básničky se 
střídaly jedna za druhou. Děti překonaly 
ostych a bylo veselo. Sestra Emilie Drá-
palová připravila se svými vnoučaty píseň 
Černé oči jděte spát a to už se přidali ke 
zpěvu všichni přítomní. Hudebními čís-
ly obohatila program i schola. Na závěr 
setkání přednesl bratr z Křenovic báseň 
Jaroslava Seiferta „Kytička fialek“. Během 
pohoštění jsme vzpomínali na naše dět-
ství a mládí v Orlu. Připomněli jsme si je 
orelskými písněmi „Naše barva modrobí-
lá“ a „Mládí naše mládí je jak jarní květ“. 
Z DVD, které přinesl bratr Kostelka jsme 
sobě i naší mladé orelské generaci při-
pomněli radostné i smutné období naší 
orelské historie.
Orelští senioři z Drnovic, Letonic, Křeno-
vic a Vyškově s vděčností děkují bratřím 
a sestrám z Křenovic za to, že jsme se 
mohli sejít i za to, že věnovali svůj čas 
nám seniorům. Přejeme orelské činnos-
ti hojnost Božího požehnání a dobrému 
dílu „Zdař Bůh!“

MARIE PACHTOVÁ
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hřát a zrelaxovat své tělo v sauně. Podařilo 
se nám na sjezdovce v Branné uspořádat 
závody dětí i dospělých ve slalomu. Každý 
závodník byl odměněn medailí, diplomem 
a děti pak i drobnou maličkostí a sladkým 
bonbónkem. Ve středu jsme se rozdělili 
a Kosíkovi vyjeli na běžkách v upravené 
stopě z Ostružníku na Císařskou a odtud 
na Palaš. Projeli okruh Pralinka, na chatě 
Paprsek se posilnili polévkou a zpět zamí-
řili přes Černý potok do Petříkova k autu. 
Čajkovi, Bruštíkovi a Huvarovi strávili do-
poledne v Pradědově dětském muzeu 
v Bludově. Je to dům plný atrakcí a hraček, 
které je možno si osahat, nebo k nim při-
vonět. V dřevěných domečcích vybavených 
různými artefakty našly děti například ho-
kynářství, kuchyň plnou Jeseníků nebo 
nádraží Bílý potok. Rodina Bohunských 
a Hřebíčkových si naplánovala na středeč-
ní den dovádění v unikátním termálním 
aquaparku ve Velkých Losinách. Z vodních 
atrakcí si vyzkoušeli 2 tobogány, divokou 
řeku, vodní jeskyni, chrliče i skluzavku.
Během čtvrteční noci napadlo na hřebe-
nech Jeseníků 10 cm nového sněhu a my 
si užili lyžování naplno. Týden prázdnin 
dospěl ke svému závěru a stejně tak i náš 
pobyt v tomto krásném koutě Jeseníků. Ti 
nejmenší z nás stáli před týdnem poprvé 
ve svém životě na lyžích a my jsme mohli 
celých šest dní pozorovat, jak si trpělivě 
osvojují umění tohoto krásného zimního 
sportu. Ti co už lyžovat uměli, využili pří-
ležitosti si své dovednosti prohloubit a vy-
zkoušet i nové techniky jak při sjezdovém, 
tak i běžkovém lyžování. Byl to příjemně 
prožitý týden a jsem přesvědčena, že ještě 
dlouho po návratu do všedních kolejí bu-
deme nad fotografiemi a videi rádi vzpo-
mínat na vše, co jsme prožili.
  Ses. KOSÍKOVÁ

Orlíci z Vyškova 
v Ostravě
Ve středu 2. března 2016 se zúčastnili 
čtyři naši Orlíci Krajského přeboru pří-
pravek, (ročník 2005 a 2006) v nové 
atletické hale v Ostravě-Vítkovice. Naše 
výprava byla malá: Vašek Hanulík, Filip 
Křížek, Anežka Kraisová a Zuzanka Kří-
žová, ale úspěšná. Ve velké konkurenci 

jsme se vůbec neztratili, ale naopak, bylo 
nás hodně vidět. Zejména tehdy, když na 
stupínek vystupoval a medaile sbíral a to 
3x Vašek Hanulík. Máme v Orlíku velkého 
borce. Ocenění talent Vyškova 2015 mu 
náležitě patří.
Všichni závodníci zaslouží velikou po-
chvalu za zlepšující si výkony, za bojov-
nost a chuť závodit. Zvládli to opravdu 
skvěle. Zuzka a Filip byli na takových zá-
vodech poprvé. Za dopravu musím podě-
kovat Aleně Hanulíkové, ve které je vidět 
nadšení pro náš oddíl a hlavně nadšení 
pro své děti. A taky Leonce Hanulíkové, 
která se v roli pomocné trenérky stálé víc 
osvědčuje. ANNA MÁLKOVÁ

Ministrantský turnaj 
P. Václava Drboly 
v Moravských 
Budějovicích 

V sobotu 12. března 2016 se v Morav-
ských Budějovicích konal Ministrantský 
turnaj P. Václava Drboly, babického fa-
ráře, který byl nespravedlivě popraven 
komunistickým režimem. 
Pořadateli byli babická, moravskobudě-
jovická a telnická farnost ve spolupráci 
s Orlem Moravské Budějovice. V tělo-
cvičnách základní školy na Havlíčkově 
ulici se celkem devět družstev utkalo ve 
fotbale a florbalu o dva putovní poháry. 
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Turnaje se kromě domácích zúčastnili 
i chlapci a dívky z Jakubova, Litohoře, 
Babic, Telnice a Sokolnic. Skóre bylo 
velice těsné. Soutěžilo se ve třech věko-
vých kategoriích, z nichž tu mladší ovlá-
dl složený tým Jakubov-Litohoř-Babice, 
ve starší si prvenství vybojovala Telnice  
a v nejstarší kategorii zvítězila také Telni-
ce. Vše probíhalo v přátelské atmosféře 
za povzbuzování fanoušků (za zmínku 
stojí i bouřlivé povzbuzování domácích 
fanynek), kterou doplnilo vystoupení tel-
nických a sokolnických roztleskávaček.
Doprovod a zájemci se mohli zúčast-
nit prohlídky místního Muzea řemesel 
a masných krámků. V orlovně byl pak 
pro všechny hráče, účastníky a dobro-
volníky připraven výborný oběd v podo-
bě řízku s bramborovým salátem. Toto 
zázemí si všichni pochvalovali, protože 
tu bylo spoustu možností, jak si zkrátit 
dlouhou chvíli.
Spokojenost byla vidět na tvářích všech, 
od hráčů až po dobrovolníky, takže akce 
se vydařila. Snad se příští rok sejdeme 
ještě v hojnějším počtu.

ANEŽKA JIČÍNSKÁ

Softtenis v Kladně
V sobotu 12. 3. 2016 proběhl v Klad-
ně jubilejní X. ročník Orelského turnaje 
v softtenise čtyřher. Ve finálovém klání 

se utkalo o celkové prvenství šest dvojic, 
které změřily své síly a um.
Základní část probíhala stylem, kdy se 
každá soutěžní dvojice utkala vzájemně 
mezi sebou – tudíž každý s každým, čímž 
se určil vítěz základní části turnaje. Záro-
veň se tak podle dosažených výsledků ur-
čily výchozí pozice pro play-off. Vítěznou 
dvojicí po základní části se stali br. Pavel 
Krešne a Jan Krešne.
Ve finále se spolu nakonec utkala dvo-
jice br. Pavel Rajchrt a br. Josef Polan-
ka, kterým dlouho úspěšně vzdorovala 
dvojice bratrů Josef a a Jakuba Filipen-
ských, ale prvenství si vybojovali Pavel  
s Josefem.  STANISLAV VEJVAR 

Zlatá réva
V sobotu 2. dubna 2016 se ve Farním do-
mečku v Kunovicích uskutečnil 24. ročník 
již tradiční recitační soutěže Zlatá réva, kte-
rou uspořádala místní jednota Orla. Jednalo 
se o župní akci, proto se jí kromě kunovic-
kých zástupců zúčastnily také jednoty ze 
Starého Města a Slavičína.
Soutěž byla zahájena orelskou modlit-
bou a novým starostou jednoty Kunovice  
br. T. Bartoněm.
Děti přednášely básně v několika katego-
riích a nechyběla odborná porota ve slo-
žení Mgr. Andrea Olbertová, Mgr. Hana 
Drštičková a Mgr. Eva Pěchová. V kategorii 
předškolních dětí zvítězily Anna Ferdová ze 
Starého Města s básní Sýkorka a Veronika 
Novotná ze Slavičína s básní Jarní koncert. 
Ve druhé kategorii, kde byly zastoupeny 
děti z 1. třídy, porota zvolila za vítězku 
Magdalénu Novotnou ze Slavičína s básní 
Červená karkulka. Ve třetí kategorii, kde 
soutěžily děti ze 2. a 3.třídy, byla na prvním 
místě Linda Drštičková z Kunovic. Ve čtvrté 
kategorii, tj. 5. třída a 6. třída, byl vítězem 
Ondřej Novotný ze Slavičína s básní Telefon. 
Zvláštní cena za interpretaci byla udělena 
Nelly Olbertové z Kunovic.
Ocenění za odvahu a účast si zasloužili 
všichni, kdo se soutěže zúčastnili. Každý 
obdržel diplom a hezké ceny – praktické 
školní potřeby, za které mnohokrát děku-
jeme jednotě Orla Kunovice.
Sobotní odpoledne ukončila ses. Habartí-
ková. Povzbudila děti k tomu, aby příští rok 
opět dorazili na již 25. ročník Zlaté révy. 
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Úspěch staroměstských 
Orlů
V sobotu 9. dubna 2016 odjela malá deví-
tičlenná skupina na župní orelské závody 
v plavání do Zlína, na „Velikonoční cenu 
2016“. Staroměšťané si zaplavali, porov-
nali své plavecké schopnosti a změřili síly 
s ostatními amatérskými plavci. Závod byl 
otevřen všem i nečlenům Orla, věkově ne-
omezen. Naši zástupci si vedli výborně. Ve 
velké konkurenci nakonec domů přivezli 
celkem 5 zlatých a 2 bronzové medaile. 
O mimořádný úspěch celé výpravy se za-
sloužil v kategorii minibenjamínci Marek 
Bednařík, v kategorii mladší žáci Martin 
Čožík, v kategorii dorostenci František Bla-
žíček, v kategorii veteráni Miroslav Slovák.
A nakonec v konkurenci 9 štafet v katego-
rii „čtyřgenerační štafeta“ 4x25m si naše 
„Torpéda“ ve složení Blažíček František, 
Čožík Martin, Rössler Michal, Rösslerová 
Eliška vyhrála pohár a přidala poslední zla-
to naší výpravy.
Všem zúčastněným závodníkům gratulu-
jeme a děkujeme za pěknou reprezentaci 
nejen jednoty Orla, ale i Města Staré Město.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starostka jednoty

Orel jednota Kněžice – 
70 let starosty jednoty.
10. 4. 2016 se dožil významného jubilea 
bratr Jan Pejchal – dlouholetý starosta naší 
jednoty. Starostou byl zvolen na ustavující 
schůzi v r. 1990, opakovaně byl volen na 
další období. Ve funkci zůstává i po posled-

a péčí o ně. Bratr Pejchal má pět vnoučat.
Narozeniny oslavil na orlovně s rodinou, 
příbuznými a kamarády. Od spoluhráčů ve 
stolním tenise dostal ručně vyřezávaného 
malého orla.
Do dalších let přejeme starostovi hodně 
zdraví, hojnost Božího požehnání a po-
moci. 

J. KALČÍKOVÁ, sekretář jednoty

Rok 2016 byl na Dobříši 
úspěšně zahájen

Tradiční ples, kde tančí  
celá rodina

První velkou akcí, kterou v únoru uspo-
řádal oddíl aerobiku Orla Dobříš, byl ples 
aerobiku. Již 7. ročník reprezentačního 
plesu se stal tradicí i díky své výjimečnosti. 
Na plese jsou totiž vítáni nejen dospělí, ale 
i děti. Program byl doslova nabitý skvělými 
vystoupeními, mezi kterými nechyběly ani 
závodní týmy dobříšského aerobiku. Po-
zvání na ples přijal také taneční pár Daniel 
Drda a Eliška Mrázová z tanečního klubu 
Music Art Praha a také skupina tanečnic 
Zářící ženy. Jedinečný večer ve společ-
nosti rodičů a dětí se tak stal úspěšným  
večerem.

S maminkami a dětmi jsme  
zažili zábavu a dobrodružství

Během dubnového víkendu 22.–24. 4. se 
vydaly lektorky z orlovny spolu s dalšími 
na „Expedici Apalucha“, která byla určena 
pro maminky s dětmi, které si chtějí nejen 
odpočinout, ale také zasportovat, poznat 
nové přátele a zažít nové zážitky. Tento-
krát se víkend konal v příjemném prostředí 
v Kožlí u Orlíka, a tak si všichni nemohli 
nechat ujít výlet na zdejší zámek, při kterém 
děti stopovaly maminky. Během víkendu si 
všichni užili spoustu legrace, maminky i děti 
si zasportovali a cestou zpátky domů ještě 
stihli zajímavou exkurzi ve vodní elektrárně 
Orlík.

Závodní týmy slaví první 
úspěchy z letošních závodů

V březnu náš závodní oddíl úspěšně zahájil 
novou závodní sezónu 2016. V letošním 
roce reprezentuje Orel Dobříš na závodech 
po celé České republice celkem 7 závod-

ní volební výroční schůzi, která se konala 
27. 2. 2016. I ve svém věku hraje dvakrát 
týdně stolní tenis a často poráží i mladší 
hráče. Rád jezdí na kole.
Vychovali s manželkou 4 syny a všichni 
jsou členové Orla. Obě snachy vedou stří-
davě cvičení žen mezi očekáváním miminek 
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Z turnaje ve stolním tenise v Semilech

ních týmů, jedna sportovní dvojice a jedna 
sólistka ve sportovním aerobiku. Naše zá-
vodnice během první části jarní sezóny vy-
bojovaly již přes 12 cenných medailí a další 
skvělá umístění, která jsou ve velké kon-
kurenci závodnic skvělými výsledky. Závod-
nicím gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci. 

 KAMILA PAULOVÁ

Atletika v Semilech
V sobotu 16. dubna 2016 proběhlo v Se-
milech kvalifikační kolo lehkoatletických 
závodů. Dopoledne, za mírného deště, se 
nás sešlo jedenáct. Bohužel počasí nám 
moc nepřálo, přesto do bojů o výsledky 
dali závodníci všechno, i když věděli, že ve 
své kategorii nemají konkurenci. Účastnily 
se členové Orla Semily a Turnov i nečleno-

vé. Všichni výherci obdrželi pohár, diplom 
a drobnou cenu. Všichni pak diplom a slad-
kou odměnu. 

Vítězové v jednotlivých 
kategoriích:

atletická školka – Anna Marie Hušková, 
Orel Semily 
starší přípravka – Pavel Baránek
mladší žáci – Martin Hujer – Orel Semily
mladší žákyně – Eliška Balcarová – Orel 
Semily
starší žákyně – Bohdana Tichá – Orel Se-
mily
junioři – David Tichý – Orel Semily
ženy – Růžena Tichá – Orel Semily
veteráni A – Vít Jůza – Orel Turnov
veteránky B – Bohdana Tichá – Orel Semily

 VÍT JŮZA

Děti v krojích roztančily 
sídliště na Jižních 
Svazích ve Zlíně na 
dětském folklorním 
festivalu Májíček
Lidová říkadla, hry, muziku, tance a hlav-
ně spoustu zábavy přinesl opět po roce 
dětský folklórní festival Májíček. Sedmým 
ročníkem akce, které se účastní jak čes-
ké, tak i slovenské soubory, ožilo v so-
botu 21. května odpoledne prostranství 
před kostelem Panny Marie Pomocnice 
křesťanů na zlínských Jižních Svazích. 
Hned na úvod jsme mohli v krátkém prů-
vodu, doprovázeném L´udovou hudbou 
souboru Radosť z Trnečína, vidět všech 
děvet zúčastněných souborů. Za Zlínský 
kraj všechny vystupující i přítomné hosty 
přivítal Mgr. Miroslav Kašný, za Orel jed-
notu Zlín Jaromír Schneider a organizá-
torka festivalu Marcela Sousedíková. Pak 
už jeviště patřilo jen dětem. Na podiu 
se postupně před zraky desítek diváků 
představily dětské folklórní soubory ze 
Slovenska – DFS Gerulata z Bratislavy, 
DFS Stupavjánek ze Stupavy, DFS Ra-
dosť z Trenčín a z České republiky – DFS 
Demižónek ze Strážnice, DFS Holubinka 
z Ostravy, DFS Klimentek z Osvětiman, 
DFS Malá Vonica ze Zlína, DFS Vizovjánek 
z Vizovic a v neposlední řadě domácí sou-
bor DFS Trnečka ze Zlína. Mladí muzikan-
ti, zpěváci a tanečníci ve věku od tří do 
osmnácti let se předvedli publiku v tom 
nejlepším světle. Jak těm nejmenším, kte-
ří se teprve první taneční krůčky učí, tak 
i starším, kteří už jsou schopni předvést 
propracovaná pásma přibližující folklor 
svých regionů, se aplaudovalo nesčet-
někrát. Již potřetí byla součástí festivalu 
zpěvácká soutěž „O Májíčkového slavíč-
ka“, které se zúčastnilo patnáct zpěváčků 
ze zúčastněných souborů. 1. místo puto-

valo do České republiky a to k Teodoře 

Osuchové z DFS Hlubinka a Pavlu Polá-

chovi z DFS Vizovjánek, 2. místo patřilo 

Samuelovi Tulekovi z DFS Gerulata z Bra-

tislavy a 3. místo Emmě Ďuríkové z DFS 

Radosť z Trenčína. Všechny přítomné děti 

se také mohli zúčastnit výtvarné soutěže 

na téma „Zvířátka na dědině“ a samo-
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zřejmě nechyběly ani soutěže, hry pro 

děti, výtvarná dílnička a trampolína.
Stěžejní myšlenkou Česko-slovenského dět-
ského folklórního festivalu Májíček je snaha 
o přiblížení folkloru nejen dětem, ale i širší 
veřejnosti. Oživit okolní šedé stěny pane-
láků a vytáhnout jejich obyvatelé ven, na 
prostranství před kostel na Jižních Svazích.
Dalším výrazným motivem festivalu je pak 
vzájemné prolínání a poznávání českého 
a slovenského folkloru. Možnost podívat se 
s ním i za hranice. Důležité je i odstraňování 
vznikající jazykové bariéry.
Za finanční podporu patří díky Zlínskému 
kraji a Statutárnímu městu Zlín, za sponzor-
ské dary firmě Vitar s.r.o., Podravka – Lagris 
a.s. a Váhla a spol s.r.o.. V neposlední řadě 
také patří velké díky Farnosti Panny Marie 
Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních 
Svazích za spolupráci při organizování 
festivalu.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ
Orel jednota Zlín

Štředočeští orlové  
na pouti u svého patrona 

Orelská župa Svatováclavská uspořádala 
16. dubna 2016 svůj II. ročník obnovené 
pouti do rodiště sv. Václava ve Stochově 
u Kladna. Svatý kníže Václav je patronem 
středočeské župy, a proto jsme se rozhodli 
začít poutní sezónu v župě právě putová-
ním do památného Stochova, kde se roku 
903 sv. Václav narodil. Pouť začala mod-
litbou, zpěvem, recitací a projevem orlů 
u Svatováclavského dubu poblíž kostela. 

Podle starého zvyku jsme přednesli orelský 
slib, v němž jsme si připomněli smysl a úko-
ly Orla. Procesím jsme pak došli do kostela 
sv. Václava, kde župní duchovní rádce P. 
A. D. Nohejl sloužil ke cti sv. Václava mši 
svatou. Pouť přivedla do poutního místa na 
80 poutníků. Přijeli nejen orlové, ale i další 
sympatizující skupiny a jednotlivci. Uvítali 
jsme také dvoučlennou delegaci pražských 
sokolů a zástupce mysliveckého řádu sv. 
Huberta. 
Všichni jsme se posílili přítomností sv. Vác-
lava, mší svatou a společenstvím dobrých 
lidí, kteří se shromáždili na naší župní pouti 
v požehnaném svatováclavském kraji. 
Svatý Václave, kníže náš, shlédni k nám – 
zahynouti nedej nám! Zdař Bůh!

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

Orelský den v Polešovicích

V neděli 1. 5. 2016 pořádala jednota Orla 
Polešovice orelský den župy Velehradské. 
Zahájen byl mší svatou ve farním kostele. 
Po mši se všichni sešli v areálu za školou. 
Slavnostní odpoledne zahájil místostaros-
ta župy velehradské a předseda kulturní 
rady br. Petr Brhel písní „O zdroji pravdy, 
dobra všech krás“. Po orelské modlitbě 
přivítal vzácné hosty- starostu Orla ČR 
br. Ing. Stanislava Juránka, starostu župy 
Velehradské br. Josefa Častulíka, mís-
tostarostu župy Ing. Antonína Gazárka, 
starostu městyse Polešovice Ing.Michala 
Zapletala a starostu jednoty Polešovice 
br. Víta Bartošíka. Starosta Orla br.Juránek 
pozdravil přítomné a předal vyznamenání 
starostovi župy br. Častulíkovi za vynikající 
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práci pro Orla. Následoval bohatý kulturní 
a sportovní program. Zahájení si připravili 
děti z Polešovjánku pod vedením p. Mi-
chaely Otrusinové s pásmem Na dvorku 
v doprovodu cimbálové muziky Oskoruša. 
Vystoupila i polešovská scholička Hrozen-
ky, kterou vede p. Mgr. Jitka Střižíková. 
Děti měly velký úspěch. Celý pořad, kte-
rý uváděl br. Brhel, byl koncipován na 
téma Láska. A jelikož děti měly vyhláše-
nu výtvarnou soutěž na téma Srdce pro 
Tebe, vkládal mezi jednotlivá vystoupení 
duchovní promluvy o Lásce. K prvnímu 
máji, měsíci lásky, nechyběla ani známá 
báseň Máj v podání ses. Marie Verbíkové. 
Současně s kulturou probíhaly sportovní 
dovednosti, jednota Valašské Klobouky 
organizovala soutěž v letním biatlonu, 
jednota Vnorovy fotbalové dovednosti 
a na závěr odpoledne se odehrál volejbal 
Slovácko versus Valaši. Na pódiu probíhala 
další kulturní vystoupení jednot Kunovice, 

Domanín a Moravský Písek. Jednota Staré 
Město si připravila cvičení s dětmi a tak 
chtěla popřát maminkám k nastávajícímu 
svátku. Největší účast měla jednota Zlín, 
která předvedla ukázky aerobiku, vystou-

pil soubor Trnečka a také schola z Jižních 
Svahů z kostela Panny Marie Pomocnice 
křesťanů. Jednota Vnorovy předvedla 
sportovní gymnastiku na žíněnkách, mezi 
gymnasty byl i mistr republiky v gymnas-
tice, jehož krásné výkony jsme obdivo-
vali. Slavičín a Valašsko zastoupil soubor 
Slavičínské cérky, které zazpívaly známé 
lidové písně. Byla vyhodnocena župní vý-
tvarná soutěž, které se zúčastnilo 71 dětí. 
Bylo těžké rozhodovat o vítězích, protože 
srdíčka byla všechna pěkná, ať kreslená, 
háčkovaná, z vosku nebo jiných materiálů 
a technik. Závěrem, než zazněla orelská 
hymna „Vzhůru Orle slovanský“, poděko-
val místostarosta župy br. Brhel a starosta 
župy br. Častulík, domácí jednotě za or-
ganizaci dne, otci Petrovi za odslouženou 
mši svatou, Městysi Polešovice, sponzo-
rům, účinkujícím a samotným divákům 
za účast.

 Zdař Bůh ses. MARIE VERBÍKOVÁ
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V Kuřimi jsme 
poděkovali maminkám
Počasí vyšlo na výbornou a také díky 
němu se stala oslava Svátku matek po-
hodovou.
Od druhé hodiny odpolední jsme v so-
botu 7. 5. 2016 čekali na první návštěv-
níky ve sportovním areálu kuřimského 
Orla. V letošním roce jsme přizvali jako 
spolupořadatele akce „Děkujeme mamin-
kám“ kuřimské skauty. Vzali si na starost 
soutěže a hry pro děti. Všichni zájemci si 
mohli vyzkoušet skautské disciplíny jako 
řezání dřeva, zatloukání hřebíků, pozná-
vání květin, běh s těžkým batohem na zá-
dech a mnoho dalších. Za splnění každé-
ho úkolu děti dostaly razítko a za všechna 
pak i malou odměnu.
Na hřišti nám k tomu hrála folková ka-
pela „Uši přejetý sáňkama“ a nechyběla 
ani možnost se po vyčerpávajícím boji 
s disciplínami občerstvit. Komu zbyla ještě 
trocha energie, mohl ji vyskákat na nafu-
kovací překážkové dráze.
O kulturní vložku se postarala orelská 
dětská taneční skupina Move Around. 
Děti předvedly své vystoupení jak na hři-
šti, tak i na podiu na přilehlém zámec-
kém nádvoří. Zde byl hlavní odpolední 
program nejen pro maminky. Ještě před 
zahájením koncertu Hany a Petra Ulry-
chových se skupinou Javory beat, předal 
starosta Orla Stanislav Juránek s Mílou 
Mackovou vyznamenání našim senior-

kám. Oceněné byly Marie Tyblová, Marie 
Štěpánková, Božena Pavelková a Anna 
Luzarová, a to za dlouholetou práci 
pro Orla, přízeň a významným životním 
jubileím. Na koncert dorazilo více jak  
400 vděčných posluchačů.
Naše díky patří nejen maminkám, ale 
i všem skautům a skautkám, kteří se do 
příprav a samotné akce zapojili. A také 
rádi děkujeme týmu orelské jednoty Ku-
řim za organizaci tohoto krásného odpo-
ledne.
Za finanční pomoc Městu Kuřim, Jihomo-
ravskému kraji a firmám Kampos a Studio 
bydlení.  KAMILA MACKOVÁ

STAROLÍSKOVECKÉ 
MLADÉ HODY 2016
Při svátku patrona našeho kostela sv. Jana 
Nepomuckého se ve Starém Lískovci konají 
dvoudenní hody. Letos byly již sedmnácté 
a tradičně je organizuje Orel jednota Starý 
Lískovec. Letos veškeré hodové veselí pro-
bíhalo v krásném venkovním areálu DTJ 
na Klobásově ulici. Zázemí pro nácviky 
tanečního kroužku dětí a také pro stárky 
jsme našli v budově ZŠ Elišky Přemyslovny 
ve Starém Lískovci. O výuku České besedy 
stárků se postaral Mirek Kroutil z Omic. 
Děti z orelského tanečního kroužku nacvi-
čovaly pod vedením Zuzky Jaňurové 4 tan-
ce z Brněnska. Hlavním stárkem letošních 
hodů byl zvolen Petr Novotný a hlavní stár-
kou Terezka Břicháčková.

Nejdříve stárci poctili návštěvou vinné 
sklípky Dolních Kounic, aby si vybrali zá-
soby vína na další dny. Hodový běh jsme 
odstartovali týden před vlastními hody 
předhodovou zábavou, kterou uspořádali 
stárci za účasti místní skupiny Eu!burg 
v sokolovně ve Starém Lískovci. Hlavní ho-
dový týden začal středečním „žádáním“, 
kdy každý stárek žádá rodiče své stárky 
o povolení účasti jejich dcery na hodech. 
Někdy po smlouvání, jindy po splnění za-
daných úkolů, ale nakonec přece jen dali 
rodiče svým dcerám souhlas, a tak se letos 
sešlo všech 20 párů. Ve čtvrtek odpoled-
ne vyjeli stárci pro břízky – májky. V pátek 
ráno pak pro hlavní symbol hodů, vysoký 
smrk – máju. Za pomoci hasičů a za pod-
pory městské policie ve Starém Lískovci ji 
stárci šťastně dopravili do Starého Lískov-
ce. Mája byla tažena koňským spřežením 
pana Rudolfa Pazourka. 
V pátek odpoledne za velkého zájmu 
dětí, mládeže a dospělých byla nazdobe-
ná mája dopravena na nové místo určení 
– nedaleko kostela. Stárci letos (poučeni 
loňskými patáliemi) předvedli při stavění 
máje velkou vůli a zručnost. Starolískovec-
ké hody byly oficiálně zahájeny v sobotu 
14. května odpoledne požehnáním hodům 
a vínu v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Před kostelem předal starosta naší MČ 
stárkům hodové právo. Průvod začal pod 
zamračenou oblohou, ale ani ta neodra-
dila spoustu návštěvníků, kteří se spolu se 
všemi stárky, muzikou i pořadateli nako-
nec dočkali sluníčka. Čelo průvodu tvoři-
li zástupci SDH a Orelské jednoty a nesli 
prapory naší městské části, SDH a Orlů. 
Na jednotlivých zastávkách se postupně 
připojovaly všechny stárky. Průvod ukon-
čili stárci položením kytice k soše sv. Jana 
Nepomuckého. Hodové veselí se přesunulo 
v sobotu večer do areálu DTJ. K tanci hrála 
dechovka Ištvánci a areálem zněl po celý 
večer zpěv stárků i návštěvníků. Příjemnou 
atmosféru hodového večera navíc obohatili 
stárci o Českou besedu. Hody pokračovaly 
v neděli dopoledne slavnostní mší v našem 
kostele za účasti krojovaných stárků. Od-
poledne si mohli všichni přijít zazpívat a za-
tančit s cimbálovou muzikou Mladí Burčáci. 
S napětím se čekalo na vystoupení malých 
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tanečníků z našeho tanečního kroužku, 
kteří se stali s pásmem lidových tanců 
z Brněnska ozdobou nedělního podvečera. 
O tom, že Starolískovecké mladé hody jsou 
významnou společenskou událostí v naší 
obci s vysokou kulturní úrovní, svědčí také 
účast několika významných osobností - sta-
rosty MČ Vladana Krásného, místostarosty 
MČ Jiřího Dvořáčka, místostarosty Nového 
Lískovce Jana Privarčáka, duchovního otce 
Pavla Opatřila a zástupců SDH.
Na závěr se ještě sluší poděkovat všem, 
kteří pro nás tento krásný zážitek, jímž 
bezesporu mladé hody ve Starém Lískovci 
jsou, připravili. Zejména Orelské jednotě 
ze Starého Lískovce, která za podpory 
statutárního města Brna a městské části 
Starý Lískovec tuto akci uspořádala. Dále 
všem stárkům i stárkám, dětem a každé-
mu, kdo se svou pomocí a prací a účastí 
na letošních hodech podílel. Poděkování 
patří i našim partnerským organizacím, 
a to SDH Starý Lískovec, Sokolům a Orlu 
Bohunice, městské policii a vedení ZŠ Eliš-
ky Přemyslovny.
 Hlavní stárci – Terezka Břicháčková a Petr 
Novotný
 JOSEF JAŇURA – Orel Starý Lískovec 

Vašek Hanulík si splnil 
svůj sen

Uběhl rok, co si Vašek Hanulík vyběhal ve 
finále na Zlaté tretře v Ostravě 5. místo. 
Tehdy Vašek vyslovil přání – vrátit se za rok 
a vyhrát. Uběhl rok, Vašek s lehkosti, teď 
napoprvé vyhrál čokoládovou tretru ve Vy-
škově a nominoval se na finále do Ostravy. 
A jak to pokračovalo? Pojďme popořádku.

V Ostravě měl Orel Vyškov dva zástupce. 
Ev ička  Bohus lavová s tar tova la  na 
tretře poprvé. Přesto bojovala statečně 
a v rozběhu skončila na krásném 3. místě. 
Rozběhy byly dva a ten druhý byl rychlejší 
a tak klesla na 10. místo. Její běh jsem 
neviděla. Potkaly jsme se, když jí maminka 
vedla po běhu. V jejích očích jsem viděla 
nadšení, jakoby pořád nevěřila, že běžela na 
Zlaté tretře před tolika lidmi. Že by se i v její 
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hlavě rodili stejné myšlenky: „Za rok….?“ 
U Vaška jsem měla to štěstí, že jsem ho do-
provodila na místo, kde se začali shromaž-
ďovat kluci na toto finále. Kluci si prohlíželi 
jeden druhého, chovali se přirozeně, kama-
rádsky, i když trochu nervózně. Fotili se jed-
notlivě, ale i skupinově, pózovali skromně, 
ale i v póze Usaina Bolta, aby dali najevo, 
že každý chce vyhrát. Jenomže vyhrát může 
jenom jeden. Když už bylo všech 19 pohro-
madě, odvedli si je organizátoři na stadion 
a já jsem spěchala do hlediště, abych ho 
viděla. Hlavou se mi honily myšlenky, jako: 
„Splní se Vaškovi sen? Vašek je sprinter, 
300 m nemá rád. Dá to? Dá to!!!!!“
Usadila jsem se ke skupince Vyškováků, 
kteří přišli naše Orlíky podpořit a povzbu-
dit. Vašek měl běžet v prvním rozběhu. 
Závodníci stáli na startovní čáře. Výstřel! 
Kluci běží, Vašek je asi na třetím místě, to 
je dobrý začátek, blesklo mi hlavou. Jenom 
se drž! 100 m do cíle a Vašek začíná před-
bíhat. Adrenalin stoupá, zatínám pěsti, tak 
silně mu držím palce. 50 m a Vašek běží 
na prvním místě. Pět metrů do cíle a Va-
šek stylem Bolta už závěr vítězně vypouští. 
NÁDHERA. Děkuji ti Vašku za takový krásny 

zážitek, poděkuji Vaškovi v myšlenkách na 
dálku a jdu se obejmout se všemi, kteří sdílí 
tuto radost se mnou. Co na tom, že se ještě 
běžel druhý běh, my věříme Vaškovi. Druhý 
běh byl pomalejší. Vašek Hanulík je vítěz 
v běhu na 300 m a časem 45:68 s si udělal 
osobní rekord.
V Ostravě se ještě budeme dívat na závody 
nejlepších světových atletů (Bolta, Hejno-
vou, Masláka…), ale my už teď jsme napl-
něni štěstím a krásou této Zlaté tretry.

ANNA MÁLKOVÁ

Chodci z Vyškova 
závodili v Olomouci

Olomouc – to je město, kde si moravští 
chodečtí závodníci mohou otestovat svoje 
výkony před hlavní halovou sezonou, kdy 
bude Mistrovství České republiky v chůzi.
Nepohrdli jsme touto možností a do Olo-
mouce odjelo 12 chodců z Orla Vyškov. 
A mohlo nás být i víc, kdyby nebylo chřipky 
některých nadějných talentů, které Orel má. 
V očích rozhodčích jsme dělali dobrý do-
jem, protože nás nešetřili chválou a to nám 
dává velkou chuť do dalšího trénování a zá-
vodění.

Z Orlíku 4 se na 3 km dráhu postavila 3 sta-
tečná děvčata. Nejlépe si vedla Terezka 
Račanská, která vyhrála svojí kategorii. 
Druhá byla Iveta Trojancová. Obě jsou 
v kategorii mladších děvčat. V kategorii 
starších děvčat závodila Leona Hanulíko-

vá, která si vychodila 3. místo.
Z Orlíku 2 a 3 jsme měli větší zastoupení 
a to 8 děvčat a 1 chlapce. Všichni šli 1 km 
a vedli si skvěle. Výsledky: 1. Pavlína Vese-
lá, 2. Stela Tomanová, 3. Barbora Sirotko-
vá, 4. Eva Bohuslavová, 5. Silva Hanulíková,  
6. Anežka Kraisová, 7. Monika Trojanco-
vá, 8. Ema Nezdařilová. 1. Čeněk Topor. 
Nestydím se říci, že atletická disciplína – 
chůze, je moje srdeční záležitost. Proto 
jsem na své chodce – závodníky velice pyš-
ná. Moc jim děkuji za reprezentaci a blaho-
přeji k výsledkům. ANNA MÁLKOVÁ

Tanec v Kelči
Ráda bych Vám napsala o tanečním sou-
boru jednoty Orla v Kelči (župa Bauerova). 
Před deseti lety v říjnu roku 2005 jsme 
s manželem René Hegarem založili v Kelči 
soubor country tanců Ruty Šuty Kelč. Sešla 
se asi desítka dětí a čtyři páry dospělých 
tanečníků. Jak už to bývá, dospělí začali 
postupně odpadat a dětí přibývat. Brzy nás 
bylo asi padesát. Začali jsme s moderními 
tanci Line dance, kde tančí každý sám. Až 
se děti trochu poznaly a přišli i kluci moh-
li jsme začít nacvičovat klasické country 
tance. Začali jsme jezdit na workshopy, 
soutěže a také u nás v Kelči jsme pořádali 
v rámci poutě sv. Petra a Pavla na konci 
června Country neděli. Tanečníci byli ši-
kovní a tak náš soubor začal s náročným 
stylem country tanců a tím byl clogging-s-
tep. Tento styl je velice náročný na fyzičku, 
rytmus a cit pro hudbu. Pravidelné a pocti-
vé tréninky přinesly své ovoce. V listopadu 
2008 jsme na Mistrovství České republiky 
ve Znojmě získali třetí místo v kategorii 
country schow za choreografii Hej pane 
šenku. Byl to veliký úspěch dosud nezná-
mého souboru z malého města. Tímto 
prvním úspěchem začala úspěšná kariéra 
tanečního souboru. Mnoho pohárů máme 
ze soutěže O moravský country pohárek, 
z celostátního Setkání dětských tanečních 
souborů v Táboře. Vážíme si každoroční-
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31. 7.–13. 8.   Letní tábor, Nedrahovice u Sedlčan  

(jednota Praha 12)

27. 8.  Turnaj smíšených družstev ve volejbale,  
Studenec u Horek

3. 9. Letní orelský bál, Studenec u Horek

4. 9.     Atletický čtyřboj, jednota Brno-Židenice,  
hřiště Biskupského gymnázia Barvičova 85, Brno

10. 9.   Kvalifikační turnaj ve stolní tenise,  
Lomnice n. Popelkou

18. 9. Stiga hokej, jednota Těšany

POZVÁNKY NA AKCE ŽUP A JEDNOT

ho pozvání na mnoho plesů, akcí v blíz-
kém i dalekém okolí. Ale největší akcí, na 
kterou směřujeme nácvik choreografií je 
festival Starý dobrý western na přehradě 
Bystřička. Tady vystupujeme již osm let 
a vždy se snažíme vymyslet něco nového. 
Pořádající skupina Gympleři ze Vsetína nás 
už má jako staré dobré známé. Taky nám 
k jedné písničce napsali hudbu a manžel 
René napsal slova - Sedm statečných. 
Spolu se zástupci této kapely zatančili loni 
v srpnu tanečníci i v televizi v Dobrém ránu 
z Ostravy. Byla to upoutávka na tento ve-
liký festival. A na tomto festivalu byl loni 
v srpnu náš soubor přijat do řady uměl-
ců doslovně - MAIN SCENE OF COUNT-
RY MUSIC za ukázkový přínos tanečního 
umění na scéně country music, skvělou 
choreografii v klasickém i moderním pro-
vedení, seriózní jednání a solidní úroveň 
vystupování na veřejnosti. Toto ocenění 
nám předal prezident asociace country 
hudby. V pořadí 44 ocenění bylo poprvé 
předáno tanečnímu souboru. Byl to pro 
nás neskutečný zážitek a také ocenění de-
setileté práce s dětmi nyní už s dospělými 
tanečníky. V této době už zase tanečníci 

chystají novou choreografii na letní fes-
tivaly a vystupování. Já osobně si těchto 
„dětí“ velice vážím, protože tancovat de-
set let to už je pořádný kus života. Vytvořili 
partu a snad se tohle podaří i s malýma, 
jak jim říkáme «pimprlata», aby šli ve sto-
pách svých starších kamarádů. Tato parta 
tanečníků jezdí i závod Dračích lodí, mají 
stánek s prodejem na Kelečských slavnos-
tech. Společně se snažíme dát dohromady 
orlovnu aby mohli zkoušet kdykoliv a ne-

byli vázání na městské prostory, které musí 
uvolnit, když je tam akce. Věřím, že s Boží 
pomocí se nám to podaří.
Napsala jsem Vám o mladých lidech, 
kteří dělají poctivě svůj koníček. Zvládají 
zkoušet, vystupovat, učit malé tanečníky, 
studovat na vysokých školách a chodit do 
práce. Věřím, že to tak půjde dál dalších 
deset let. 

Děkuji JITKA HEGAROVÁ, 
bývalá vedoucí



Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2016

•  Orelská florbalová liga 2015 / 2016  
má už svoje mistry

• na Velehradě opět s Antonínem Panenkou 

• letošní cyklo putování do Banátu

•  na Hostýně si převezme vyznamenání  
stoletý František Hudeček

• prázdninové aktivity v župách a jednotách

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


