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Úspěch našich sportovců na Hrách FICEP-FISEC ve Francii  12–15

Děkuji sportovcům za reprezentaci Orla i naší vlasti, vedoucím za díl zodpovědnos-
ti, který na sebe vzali a rodičům za důvěru. Získali zlato, stříbro a bronz. Ani nevíte, 
jak jsem si oddechla, když se všichni v pořádku vrátili domů….

Životní jubileum Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho,  
biskupa brněnského  5

„Tak se nebojme dávat sami sebe. Dávat z toho nejcennějšího, co máme, ze svého 
života…“ to je úryvek z nové knihy Na cestě za hvězdou

Stoletý František Hudeček převzal nejvyšší  
orelské vyznamenání  8–10

Na Svatém Hostýně jsou tradičně předávána nejvyšší orelská vyznamenání me-
daile Za zásluhy, udělená ústřední radou. František Hudeček i ve svém věku 
píše rodinnou kroniku a nám věnoval svoje paměti, které loni sepsal, pod 
názvem Můj život s Orlem. A úvodní věta je úžasná. Začíná slovy… S Orlem  
žiji již 91 let…

Kultura odpuštění
V Roce milosrdenství se někdy ptáme: není 
milosrdenství proti spravedlnosti? Není. 
Spravedlnost se musí zachovat, ale milo-
srdná náklonnost k druhému ji dovede 
překročit. Odpuštění, smíření a milosrden-
ství i v bezvýchodné situaci nabízí výcho-
disko a novou budoucnost.
Jak si to představit? Bůh to dělá při ka-
ždé zpovědi, když odpouští hříchy, které 
jsou bez výjimky jeho urážkou. Spravedlivý 
trest je vykonán, ale Ježíš ho odpyká za 
nás. To je výsledek jeho náklonnosti, která 
překračuje spravedlnost. Milosrdenství do-
tahuje, co druzí dluží.
Odpuštění není věc slabosti, ale velikosti. 
Nemusí být lehké. Důležité je chtít odpus-
tit. Prvním krokem je přát viníkovi dobro, 
dokázat se za něj modlit. Před časem byl 
na internetu novinářský rozhovor s proná-
sledovanými křesťany, kteří byli vyhnáni Is-
lámským státem z Mosulu a žijí v utečenec-
kém táboře. Dojala mě desetiletá dívka, 
která na otázku, co přeje pronásledovate-
lům, odpověděla: aby poznali Pána Ježíše. 
Přála to nejlepší jim, ale vlastně i sobě, 
protože poznání Krista by je změnilo. 
Odpuštění patří mezi skutky duchovního 
milosrdenství. Kdykoliv konáme skutek lás-
ky, necháváme v sobě působit Boha, přiná-
šíme ho lidem a dáváme jim možnost se-
tkat se s ním. Do dnešního světa může Bůh 
znovu vstupovat i skrze naše skutky lásky.
Odpuštění je základním rysem křesťanské 
kultury a barometrem věrohodnosti naší 
víry. Jestli náplní Orla je nejen sport, ale 
i křesťanská kultura, máme jasný úkol. Od 
Orlů se čeká zapojení do laviny milosrden-
ství, kterou spustil Kristus.
Stojí za to, aby každý Orel prošel i Svatou 
branou milosrdenství.

+ JAN GRAUBNER
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  29–35

Dozvíte se, co připravila župa Orlická a Brynychova pro děti na své pouti v Králí-
kách, jak bylo na pouti na Svaté Hoře nebo na Svatovavřinecké pouti na Chod-
sku. Kdo máčel vysvědčení v Otavě, kolik dětí se zúčastnilo výtvarné soutěže v Bos- 
kovicích a kdo získal na MS veteránů bronzovou medaili ve stolním tenise  
ve Španělsku. 

Letošní cyklovýprava vedla do Banátu 25–27

Během cykloturistických výprav jsme, vedle sídelního Eibenthalu, navštívili na kolech 
další české vesnice: Rovensko, Gernik, Svatou Helenu a Bígr. Vynechali jsme Šumici.  
P. Petr Dujka vyhlásil před prvním výletem heslo zájezdu: Není důležité vyhrát,  
ale přežít!

POUŤ
Každý rok přichází čas svatohostýnské poutě 
k Panně Marii, která krotí blesky, která i v nej-
těžších chvílích naslouchá a pomáhá přímluvou 
i nám ORLŮM. 
Ta pouť nezačíná ani v neděli ráno přede mší, 
ani v sobotu, ani objednáním autobusu. Začí-
ná ihned po skončení poutě předcházející. Le-
tos jsem přišel cestou od Tojáku s Bauerovou 
župou a i s v vrcholnými představiteli Klubu 
českých turistů, ale to byl jen poslední kou-
síček. Ten nejdelší kus od minulé pouti jsem 
šel s Mílou Mackovou, která nesla tíhu tohoto 
roku více než já. Při různých zastaveních jsme 
se radovali. Třeba při finále florbalové ligy, při 
dětských závodech, které jsou součástí Orelské 
běžecké ligy, nebo při úspěších našich fotbalis-
tů a atletky na hrách FICEP v Paříži. Při jiných 
zastaveních jsme smutnili. Někdy při posledním 
rozloučení s Orly, kteří vzlétli do Boží náruče, 
jindy při těžkých problémech, které k nám při-
cházely z žup a jednot. Společně jsme radosti 
i bolesti položili na oltář. S mojí ženou jsme 
nesli obětní dary a spolu s nimi i dar tisícovky 
Orlů, kteří nakupovali cihličky k obnově 8. za-
stavení křížové cesty, na něž vloni spadl strom. 
Předali jsme 50 000 Kč 
a zastavení opět stojí 
a vybízí nás Orly: „Ne-
plačte nade mnou, ale 
nad sebou a nad svými 
dětmi. Pro nás to zname-
ná: „BUĎTE PŘÍKLADEM 
PRO SVÉ DĚTI.“ 
Je to výzva pro vykročení na cestu do příštího 
roku. Povzbuzení pro naši práci. Je často těžká, 
ale nebojím se. Jako letos na Svatém Hostý-
ně. Pršelo, vlastně lilo a vítr strhával provazy 
deště. Nebyla na nás nit suchá. Dešťový mrak 
prošel shromážděním Orlů a orli zůstali pevně 
stát na svém místě. Díky. Jsme odvážní a silní. 
ZDAŘ BŮH!

STANISLAV JURÁNEK, hrdý orelský starosta
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Foto na titulní straně: Markéta Macková

Devátý ročník Orelské florbalové ligy 16–20

Orel je součástí FICEPu a kromě nás je členem dalších dvanáct, nejen evropských 
států. Každé dva roky probíhají letní hry mládeže, které se letos konaly ve dnech 
8.–14. července v Beauvais ve Francii za účasti 1200 mladých lidí. 

Foto Miluše Macková
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Počasí bylo v ty dny nádherné, tak se vyda-
řily i veškeré aktivity mimo hlavní pavilon. 
Konference nabízela mše, modlitby, před-
nášky a koncerty. Dostali jsme příležitost 
k představení Orla a kromě stánku s infor-
mačními a propagačními předměty jsme 
dětem nabídli nafukovací překážkovou 
dráhu. Po celé dny byla doslova v oble-
žení. Podle mluvčí brněnského biskupství 
Martiny Jandlové, byla celá čtvrtina z regis-
trovaného počtu účastníků ve věku 4 až 15 
let a věnovali se jim dobrovolníci. Příležitost 
pozdravit účastníky měl i starosta Orla Sta-
nislav Juránek. (Prozradím, že jeho vnučku 
Anežku bylo těžké od skákací atrakce odlá-
kat). Během těchto dní jsme se také potkali 

na Katolické charismatické konferenci

se spoustou našich členů a bylo příjemné, 
že se ke stánku hlásili. Podařilo se navázat 
i několik kontaktů s lidmi převážně z Čech, 
kteří by měli o založení orelských jednot 

zájem. Atmosféra byla úžasná a troufnu si 
říct, že to pohlazení po duši, které jsem si 
z těchto dní odnesla, se významně dotklo 
i našich orelských perutí….
Ráda bych poděkovala všem členům Orla, 
kteří se zapojili do dobrovolnické práce, 
zvláště pak děvčatům na našem stán-
ku. Za pomoc děkuji do Žatčan, Kuřimi,  
Podolí a Brna-Židenic. 
M. MACKOVÁ, foto VÍTĚZSLAV NOVÁČEK

Rekordní počet návštěvníků zaznamenal letošní 27. ročník  
pětidenní Katolické charismatické konference, která ve 
dnech 6.–10. července probíhala v Brně. V médiích bylo uvá-
děno až 8000 registrovaných účastníků a počet těch, kteří 
přišli stejně jako já, jen tak, lze jen těžko odhadnout.

OREL
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Láska, to je dávání
Na začátku každého dávání je kříž. 
Není to nic moc příjemného. A Pán 
ví, že se ozve naše já. Že se nám 
nebude chtít přijmout něco, co bolí, 
co překáží, co se nám nelíbí, co 
komplikuje život. Proto říká: Zapři 
se a pojď za mnou. Následuj mne 
i v mém způsobu snášení kříže. Můj 
způsob je dávání. Dávej také a pocí-
tíš sladkost. Mé břímě je lehké, mé 

jho je sladké. Pocítíš to ale až tehdy, 
když začneš dávat.
Je to takový paradox našeho života 
– čím víc dáváš, tím také víc přijí-
máš. Jestliže se snažíš od druhých 
jen co nejvíc získat, a sám nejsi 
schopen dávat, stáváš se studán-
kou, ve které zahnívá voda. Občas 
do ní po dešti steče jen kalná a špi-
navá voda z okolí. Jestli ale chceš 
být studánkou, která bude dávat 

dobrou vodu, tak musíš tu vodu co 
nejvíce rozdávat. A k tomu nás Pán 
Ježíš vede. On se stal studánkou, ze 
které druzí čerpají. A jestli se máme 
nazývat křesťany, nemůžeme se 
chovat jinak. Měli bychom si pama-
tovat, že všechno nerozdané, bude 
nakonec ztracené. Láska, to je ve 
skutečnosti dávání.
Tak se nebojme dávat sami sebe. 
Dávat z toho nejcennějšího, co 
máme, ze svého života. Neboj se 
dávat druhému ze svého času, ze 
svého pochopení, ze svého zájmu 
o jeho potřeby, ze své radosti, ze 
svých vědomostí, ze svého humo-
ru… Kdo takto dává ze svých darů, 
obohacuje bližní. Dávat znamená 
nechat se obdarovat. Nejsvětější 
srdce Ježíšovo je vlastně rozdaná 
láska. Dávejme tedy i my z celého 
srdce, čerpejme sílu z Ježíšova lás-
kyplného srdce a nezapomeňme, 
že nakonec budeme mít jen to, co 
jsme rozdali.
Text i foto z knihy Vojtěcha Cikrleho Na cestě za hvězdou

Zpracovala M. MACKOVÁ

Dne 20. srpna oslavil svoje životní jubileum Mons. ThLic. Vojtěch 
Cikrle, biskup brněnský. Přišli jsme za nás Orly popřát vše, co se 
k sedmdesátinám přeje a ve velmi přátelské a srdečné atmo-
sféře prodiskutovali spoustu různých témat z kněžského, kul-
turního, sportovního i politického života. To, že Mons. Cikrle  
napsal několik knih jsem věděla, ale darem jsme dostali kni-
hu nejnovější „Na cestě za hvězdou“, která je plná vlastních 
krásných fotografií. Vyslechli jsme i několik příběhů, které se 
k nim vážou. Ráda se s vámi podělím…

Přišli jsme, abychom darovali  
a byli jsme obdarováni…
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Přehlídka je zařazena do ústředních kul-
turních akcí a pořadatelsky ji zajišťuje župa 
Velehradská. Všichni účastníci se sešli před 
obědem nejprve v kostele Sv. Rodiny v Lu-
hačovicích, kde mši sv. celebroval P. Fran-
tišek Král, duchovní rádce Orla župy Vele-
hradské, za hudebního doprovodu scholy 
z Val. Klobouk.
Krásné slunečné počasí i dechová hudba 
Nivničanka přilákaly na lázeňské koloná-
dě hodně posluchačů. Hosté, a to nejen ti 
lázeňští, se od oběda pěkně při dechovce 
naladili a ve dvě hodiny byla přehlídka slav-
nostně zahájena.
Moderátoři Petr Brhel a Viktor Kovařík se 
ujali svých funkcí, přivítali všechny přítomné 

diváky, účinkující a pozvali na podium hosty -  
starostu Orla župy Velehradské br. Josefa 
Častulíka a P. Mgr. Petra Dujku, člena du-
chovní rady Orla ČR, kterému br. Petr Brhel 
předal slovo. 
P. Dujka Ve svém projevu zhodnotil vý-
znam takovýchto radostných setkávání lidí 
, jejich myšlenkovou blízkost a prezentaci 
hudebního žánru trochu odlišného typu , 
než denně slyšíme ve všech mediích. Při-
pomněl důležitost vnímání krásna kolem 
sebe. Po té zazněly básně Magdalenky 
Novotné ze Slavičína, vítězky 1. kategorie 
recitační soutěže Zlatá réva v Kunovicích 
a báseň Modlitba v podání Julie Kurucové 
ze Strážnice. Krásně zazpívala úvodní píseň 

C A N T A T E 
i letos s mezinárodní účastí

Můj Jezu Magdalena Lžičařová. Po té se již 
na pódiu vystřídalo deset souborů: Scholič-
ka ze Starého Města, Malá schola Piškotci 
z Moutnic, Chór Św. Anny Kryžanovice 
z Gornyho Šlaska z Polska, Mladší schola 
z Kunovic, Fatima z Ořechova u Brna, CAN-
TAMUS DOMINO ze slovenské Skalice, SPS 
FLORIÁN z Domanína, Demižón – Dětský 
folklorní soubor ze Strážnice, Tetičky z Ku-
novic a Písečánek z Moravského Písku. Mezi 
skladbami vystoupili Radim a Ondřej Novot-
ní se svými básněmi.
Celkem vystoupilo na 250 účinkujících, 
všichni sklidili vřelý potlesk a zasluhují po-
chvalu. Na závěr br. Petr Brhel, předseda 
kulturní rady Orla ČR, poděkoval všem účin-
kujícím, moderátoru, i všem organizátorům. 
Největší dík patří ses. Marii Habartíkové. 
Zdar příštímu Cantate 2017. 
 EMILIE ZEMÁNKOVÁ

Již 26. ročník přehlídky duchovních písní se uskutečnil  
4. června 2016 v Luhačovicích, opět pod záštitou pana arci- 
biskupa Mons. Jana Graubnera.
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Dny lidí dobré vůle, které se od roku 2000 
konají v předvečer svátku slovanských věroz-
věstů na Velehradě letos připomněly Svatý 

rok milosrdenství. Svatá brána byla poprvé 
v dějinách otevřena i na Velehradě. 
Pro nás Orly ale začínají aktivity již 4. červen-
ce, kdy pravidelně v tělocvičně základní školy 
pořádáme finálový turnaj smíšených tříčlen-
ných týmů ve stolním tenise. Zatím co ten-
to turnaj je záležitostí dospělých, Soutěž ve 
fotbalových dovednostech je plně v režii dětí. 
Letos se jich na velehradském fotbalovém 
hřišti sešlo 68. Tradičně záštitu nad malými 
fotbalisty přebírá Antonín Panenka. Pořada-

OREL
a Dny dobré vůle na Velehradě

telé mají možnost zúčastnit se večerního cha-
ritativního koncertu. Celá slavnost vyvrcholila 
národní poutí a slavnostní mší, kterou sloužil 
duchovní rádce Orla olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner a kazatelem byl kardinál Do-
minik Duka. Na mši sv. chodíme pravidelně 
průvodem s prapory z velehradského hřbi-
tova, kde se tradičně setkáváme s předsta-
viteli KDU-ČSL u hrobu našeho zakladatele  
Mons. Jana Šrámka.
 MILUŠE MACKOVÁ, foto VÍTĚZSLAV NOVÁČEK
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.V sobotním závodě k Božímu hrobu se 
sešel rekordní počet účastníků. Na trať 
postupně vyrazilo celkem 128 běžců. 

Máme radost z nárůstu zájemců, letos 
nám to trošku „rozhodilo“ časový pro-
gram, ale na příští rok už máme mši 

sv. zajištěnu tak, aby se i závody daly 
zvládnout v klidu. Po mši sv. zasedalo 
výkonné předsednictvo a do začátku 

…takové bylo letošní setkání Orlů na Svatém Hostýně ve dnech 20. a 21. srpna

Radost i smutek… slunce i déšť…
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světelné křížové cesty už byly všech-
ny body projednány. Celodenní pro-
gram zakončilo zpívání na schodech. 

Sobota – to byl krásný letní sluneční  
den.
Nedělní Orelská pouť byla zkouškou toho, 
co všechno vydržíme... A určitě Orlové 
vydrží hodně. Zvony odbíjely desátou, 
zazněly první tóny ke slavnostnímu prů-
vodu praporů a z nebe se začaly snášet 
provazy deště. V závěru mše svaté i Orel-
ského shromáždění jsme pro samou mlhu 

na sebe téměř neviděli. I Mons. Franti-
šek Radkovský si posteskl, že s sebou od  
Plzně nedovezl lepší počasí. 
Na orelském shromáždění po mši svaté byla 
předána dvě nejvyšší orelská vyznamenání 
Za zásluhy. In memoriam Barunce Halodo-
vé, jejíž příběh mnozí znají. Vlna pomoci, 
která odstartovala hledání vhodných dárců 
kostní dřeně pro transplantaci stále nesláb-

…takové bylo letošní setkání Orlů na Svatém Hostýně ve dnech 20. a 21. srpna

Radost i smutek… slunce i déšť…
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ne a i když Barunka svůj boj prohrála, dala 
a stále dává naději dalším nemocným. Vy-
znamenání si převzal manžel s dcerami Olin-
kou a Barunkou. V takových chvílích není 
k čemu blahopřát a to podstatné se dá vy-
jádřit pouze stiskem ruky. Někdo je povolán 

mladý, někomu je dáno. Druhé vyzname-
nání si osobně převzal František Hudeček, 
který 15. září oslavil sté narozeniny. Ano, 
tomu chlapíkovi na fotce je opravdu 100 
let. A kdyby moderátorka neměla ve scé-
náři určitá časová omezení, historky z Orla 
vypráví snad ještě dnes. I ve svém věku píše 
rodinnou kroniku a nám věnoval svoje pa-
měti , které loni sepsal pod názvem „Můj 
život s Orlem“. Už jen úvodní věta je úžas-
ná. Začíná slovy... S Orlem žiji již 91 let.....
Na závěr poděkoval starosta všem hostům, 
kteří přijali pozvání, za zdravice a možná 
v tom dešti do rozcházejícího se davu lidí 
zaniklo poděkování i těm ostatním. Ještě 

jednou děkujeme moc všem. Emeritnímu 
biskupovi plzeňskému Františku Radkov-
skému, praporečníkům, krojovaným, všem 
kdo postupně přinášeli k oltáři obětní dary, 
Vnorovjanům, sboru Cantore Domini, mo-
derátorce, obsluze informačního stánku, 
fotografům, zvukařům a nejvíce týmu po-
řadatelů....
V neděli jsme byli všichni řádně smáčeni, 
ale posilnění a semknutí. Díky vám všem, 
kdo jste vydrželi do samotného závěru ne-
dělního odpoledne. 

MÍLA MACKOVÁ
foto VLASTIMIL VAHALA 
a MARKÉTA MACKOVÁ
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 8. 10. Horská kola, Ploština
15. 10. Florbal, jednorázový turnaj, Semily
22. 10. Plavání, Blansko

22. 10. Svatováclavská réva, Lubina
19. 11. Badminton, Polná
26. 11. Šachy, Moutnice

Zveme Vás na následující ústřední akce

n  VP/157/10 VP děkuje jednotě Hradec Králové za uspořádání 
atletických závodů.

n  VP/158/10 VP schvaluje nominaci 12ti účastníků – 7 běžkařů, 
4 sjezdaře a 1 vedoucí na zimní hry Ficep 2017 v Německu.

n  VP/169/10 VP ukládá sekretariátu zaslat informace o mož-
nostech podání žádosti o dotace z MŠMT na emailové kon-
takty v rámci OFL.

n  VP/170/10 VP bere na vědomí zprávu ÚRK a doporučuje 
župě Velehradské pozastavit jednotě Uherské Hradiště čer-
pání dotací z MŠMT do vyřešení administrativních nedostat-
ků v hospodaření společnosti s ručením omezeným, zřízené 
jednotou.

n  VP/171/10 VP schvaluje půjčku ve výši 200.000,- Kč jednotě 
Moravské Budějovice na provozní náklady a stavební úpravy 
v Orlovně, se splátkami 50.000,- Kč ročně.

n  VP/172/10 VP schvaluje půjčku ve výši 40.000,- Kč jednotě 
Oldříš na opravu havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace 
v Orlovně, se splátkami 20.000,- Kč ročně.

n  VP/173/10 VP schvaluje vyplacení finančních prostředků 
z MŠMT jednotám po té, co budou mít proveden kompletní 
zápis do Veřejného rejstříku na Krajském soudě v Brně .

n  VP/174/10 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2, příjem do 
kapitoly P30 dotace Zelený ostrov ve výši 440.000,- Kč a výdej 
do kapitoly C5 Ficep hry ve Francii ve výši 440.000,- Kč.

n  VP/175/10 VP schvaluje rozdělení dotace ve výši 200.000,- Kč 
na podporu podvojného účetnictví v župách na základě čestné-
ho prohlášení a počtu členů v župě.

n  VP/180/11 VP děkuje br. Třináctému, br. Častulíkovi, br. 
Juránkovi ml., ses. Mackové ml., celému realizačnímu týmu 
i sportovcům za vzornou reprezentaci Orla na letních hrách 
FICES-FICEP ve Francii. 

n  VP/184/11 VP žádá předsedu revizní komise jednoty, aby 
se Zápisem z kontroly ÚRK ze dne 15. 7. 2016, která byla 
provedena v období od 21. 4. 2016 do 21. 6. 2016 v jed-

notě Uherské Hradiště, seznámil radu jednoty, revizní komisi 
jednoty a členskou základnu. K tomuto účelu doporučuje VP 
svolat jednotě mimořádnou členskou schůzi v souladu s § 33 
odst. 3 stanov Orla.

n  VP/185/11 VP vyzývá orgány Orla jednoty Uherské Hradiště 
k podání vysvětlení skutečností, uvedených v Zápise z kont-
roly ÚRK, která byla provedena v období od 21. 4. 2016 do  
21. 6. 2016 v jednotě Orel Uherské Hradiště, k přijetí ná-
pravných opatření a jejich předložení starostovi Orla, a to 
nejpozději do 22. 9. 2016. V opačném případě využije Orel 
veškerých dostupných právních prostředků k nápravě situace, 
včetně oznamovací povinnosti příslušným orgánům. 

n  VP/186/11 VP bere na vědomí stav plnění rozpočtu  
k 30. 6. 2016

n  VP/187/11 VP schvaluje prodej pozemků parc.č. 466/2 o vý-
měře 52 m2, parc.č. 467/2 o výměře 198 m2 a parc.č 468/3 
o výměře 145 m2, vše v k.ú. Domanín ve vlastnictví Orla jed-
noty Domanín IČ 64479846 za cenu v místě obvyklou obci 
Domanín IČ 00284866. 

n  VP/188/11 VP schvaluje prodej pozemku parc.č. 1364 
o výměře 325 m2 v k.ú. Boskovice ve vlastnictví Orla jedno-
ty Boskovice IČ 71219285 za cenu v místě obvyklou městu  
Boskovice IČ 00279978.

n  VP/189/11 VP bere na vědomí stav zápisů jednot a žup do 
veřejného rejstříku a vyzývá jednoty a župy, které dokumenty 
dosud na ústřední sekretariát nedoložily, aby tak neprodleně 
učinily.

n  VP/190/11 VP stanovuje termín zasedání Ústřední rady dne 
5. 11. 2016 

n  VP/191/11 VP schvaluje uzavření smlouvy o provedení re-
klamy se společností Maven Partners, s.r.o, Křídlovická 19a, 
Brno, IČ 27758079 

n  VP/192/11 VP pověřuje ses. Mackovou koordinací pomoci 
Tomáši Némethovi. 

Výpis z usnesení z 10. a 11. jednání Výkonného předsednictva Orla

 
 8. 10.   Pochod Kozinovo krajem,  

Domažlice, kontakt – Marie  
Maňasová, 720 195 931

15. 10.  Krumlovský běh, Rakšice,  
v rámci OBL

19. 11.  Běh P. Kosmáka,  
Moravské Budějovice, v rámci OBL

5.11.  Podzimní šachový turnaj, Turnov,  
web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy

12.11.  Svatomatrinský večer, Studenec, vaclav.
urban@urbanfinance.cz

19.11.  Cherubínek, pěvecká, hudební, recitační, 
výtvarná, literární a fotografická soutěž, 
web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy

Pozvánky na akce žup a jednot
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Letní hry FICEP a FISEC ve Francii
Komu tyhle dvě zkratky nic neříkají, tak vězte, že jde o fede-
raci a organizaci, které mají společného jmenovatele. Sdru-
žují křesťanské spolky a školy na mezinárodní úrovni. Orel je 
součástí FICEPu a kromě nás je členem dalších dvanáct, nejen 
evropských států. Každé dva roky probíhají letní hry mládeže, 
které se letos konaly ve dnech 8.–14. července v Beauvais ve 
Francii za účasti 1200 mladých lidí. Orel vyslal svoje zástupce 
v atletice, stolním tenise a ve fotbale.

Nebylo jednoduché vybrat ty, kteří byli 
nominováni k reprezentaci. Tělovýchov-
ná rada vybírala atlety podle dosažených 
výsledků nejen z orelských závodů a fot-
balový tým sehrál několik přípravných 
utkání. Podařilo se sestavit jmenný se-
znam, který se bohužel měnil až do po-
sledního dne. Jednak nezodpovědností 

samotných sportovců, kteří dali na po-
slední chvíli přednost jinému prázdnino-
vému programu, zraněním, ale bohužel 
i obavami rodičů ze situace ve Francii po 
několika teroristických útocích. Podařilo 
se povolat náhradníky, vyřídit admini-
strativní a bezpečnostní formality a 44 
účastníků se vydalo bojovat o medaile….

Z dopisů…
Na začátku prázdnin jsem odces-
tovala na mezinárodní závody, na 
které jsem byla vybrána na zákla-
dě svých výkonů v atletice. Moc 
jsem se těšila a zároveň se obávala 
cesty, neznámého prostředí i lidí. 
Ale vrátila jsem se moc spokojená. 
Byla jsem nadšená z atmosféry, 
příjemných mladých lidí, výletu do 
Paříže – i když mne trochu mrze-
lo, že jsme nešli na Eiffelovu věž.  
Přivezla jsem si spoustu zážit-
ků, nové osobní rekordy i nová  
přátelství. DOMINIKA MIKOVÁ 
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Letní hry FICEP a FISEC ve Francii
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Fotbalová 
reprezentace 
Výběr a příprava začala s dostatečným 
předstihem. Po úspěšných letních hrách 
ve Vídni, kde jsme získali stříbrné medaile, 
to nebylo vůbec lehké. Z předchozí fot-
balové reprezentace byli k dispozici pouze 
dva hráči. Ostatní již nesplňovali věkové 
podmínky nebo o účast neprojevili zájem. 
Jednota Vnorovy v čele s Jirkou Třináctým 

vytvořila pro všechna soustředění dobré 
podmínky. Jedním z rozhodujících mo-
mentů v přípravě bylo získání na místo 
trenéra Dominika Plška z jednoty Drnovce. 
Jeho fotbalové i jazykové znalosti se v další 
přípravě i samotném turnaji ukázaly jako 
nepostradatelné. Při konečném výběru 
jsme hodně improvizovali, ale měli jsme 
šťastnou ruku. Z náhradníků se nám po-
dařilo zajistit nakonec nejlepšího brankáře 
celého turnaje a také našeho nejlepšího 
střelce. 

Po příjezdu jsme absolvovali ještě krátký tré-
nink a druhý den jsme po losování nastoupili 
k zápasu proti Španělsku. Každé utkání se 
hrálo 2 x 30 minut. V prvním poločase se ješ-
tě projevila naše menší sehranost a prohrá-
vali jsme 1:0. Po poločase a prostřídání sesta-
vy se nám podařilo výsledek otočit na 2 : 1.  
Bohužel jsme v šesté minutě prodloužení 
dostali vyrovnávací gól z pokutového kopu.
Druhý den nás čekalo Holandsko. Ještě 
v 53. minutě jsme vedli 2 : 0. Holandské 
mužstvo se uchýlilo za benevolence roz-

Cesta do Francie ubíhala i díky profe-
sionálním řidičům dobře a posloužila 
taky k seznámení všech účastníků her 
se svými vedoucími. Těmi, kdo za všech-
no a všechny zodpovídali byli: Markéta 
Macková, Jirka Třináctý, Jožka Častu-
lík, Dominik Plšek (fotbal), Štěpán Ju-

ránek (atletika) a Marek Vybíral (stolní  
tenis). 
Největšího úspěchu dosáhla v atletice Lu-
cie Filipová. V běhu na 1500 m vybojova-
la stříbro a na trati 3000 m si doběhla pro 
zlato. Fotbalisté získali medaile bronzové.
Děkuji sportovcům za reprezentaci Orla 

i naší vlasti, vedoucím za díl zodpověd-
nosti, který na sebe vzali a rodičům za 
důvěru. Přivezli zlato, stříbro a bronz. 
Ani nevíte, jak jsem si oddechla, když se 
všichni v pořádku vrátili domů.
 MILUŠE MACKOVÁ,  
 foto MARKÉTA MACKOVÁ
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hodčího k unfér hře a po nepochopitelné 
prodloužení o 5 minut jsme odešli s po-
rážkou 2 : 3. Tato prohra nás odsoudila 
k utkání o třetí místo.
Následoval den odpočinku který jsme 
využili k prohlídce Paříže a další den nás 
čekalo utkání s Francií, které již na naše 

umístění v tabulce nemělo vliv. Narůstal 
počet zraněných a proto dostali příležitost 
všichni náhradníci. Prohra 0 : 5 již nic ne-
řešila. Další den nás čekal boj o bronz se 
Španěly. Kromě hráče s těžkou zhmoždě-
ninu nastoupili i se sebezapřením všichni. 
Po vítězství 1 : 0 jsme mohli slavit bronzo-

vé medaile. Ke stříbru nám chybělo trošku 
štěstí v utkání s Holandskem. Když si ale 
uvědomíme, že jsme měli daleko nejmlad-
ší mužstvo s perspektivou k dalším letním 
hrám, považuji naše umístění i výkony hrá-
čů za úspěch.
  JOSEF ČASTULÍK, druhý trenér 



sport

16 OREL 3–16

1. Uherský Brod

Devátý ročník OFL odehrálo 103 družstev v 8 
kategoriích. Z toho jedna kategorie patřila 
ženám a odehrálo ji 6 týmů. Za celou sezó-
nu OFL bylo odehráno přes 550 zápasů na 
více než 90 turnajích. Kromě kategorií juni-
orů a žen se nejlepší družstva utkala na fi-
nálovém turnaji. Novinkou devátého ročníku 
bylo vypsání kategorie pro nejmenší – před-
přípravka. Přihlásily se do ní jednoty Dolních 
Bojanovic a Brna-Bohunic. K nim se přidalo 
neorelské družstvo z Dubňan. Děti do 8 let 
během sezóny odehrály 6 turnajů. Nebylo cí-
lem získat vítěze, ale přimět děti k pravidel-
nému sportu, proto se nehrálo na konečné 
umístění.

Partner ligy e-florbal připravil pro všechna družstva na 
finálových turnajích odměny ve formě florbalových míč-
ků, vítězná družstva v každé kategorii nově obdržela trič-
ka pro vítěze OFL. Vítěz kanadského bodování v každé 
kategorii obdržel drobné ceny, nejlepší hráči finálových 
turnajů byli obdarování slevovými poukazy do eshopu 
partnera soutěže. 

Elévům dominovala  
jednota Uherského Brodu

9. 4. 2016 se ve Velké nad Veličkou odehrál finálový turnaj OFL 
elévů. Vítězství si zajistila jednota Uherského Brodu, druhý skončil 
Vyškov, bronzové medaile putovaly do Nového Města na Mora-
vě. Poděkování patří organizátorům finálového turnaje – farnosti 
Kněždub. Čtvrté místo Farnost Kněždub, páté Brno-Bohunice, šes-
té Hustopeče nad Bečvou.

Devátý ročník 
Orelské florbalové ligy
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2. Vyškov

3. Nové Město n. M.

2. Uherský Brod

3. Boskovice

1. Uherské Hradiště 1. Uherské Hradiště

Až nájezdy přisoudily titul  
v ml. žácích Uherskému Hradišti 
30. 4. 2016 se v Uherském Brodě odehrálo finále Orelské florba-
lové ligy 2015/2016 v kategorii mladších žáků. Mistrem se stalo 
Uherské Hradiště, když ve finále po velké bitvě porazilo jednotu 
z Uherského Brodu 3:2. Domácí se tak museli spokojit se stříbrnými 
medailemi. Zápas poražených semifinalistů mezi Zlínem a Bosko-
vicemi se do šestnácté minuty vyvíjel příznivě pro Zlín. Výsledek 
3:0 hovořil jasně a v tu chvíli to vypadalo na jasnou dominanci 
východní divize. Boskovice nesložily zbraně a během dvou minut 
srovnaly na 3:3, navíc v poslední dvacáté minutě přidaly i čtvrtou 

branku a po skvělém obratu získaly bronzové medaile. Nepopu-
lární čtvrté místo připadlo Zlínu. Pátou pozici si odvezl Sokol Ada-
mov, šesté skončilo Brno-Židenice, sedmé Brno-Bohunice a osmé 
Šlapanice. Díky velkému počtu fanoušků se drtivá většina zápasů 
odehrávala ve fantastické atmosféře, která se musela každému 
příchozímu líbit.

Uherské Hradiště získalo titul 
v kategorii starších žáků

Posledním mistrem v devátém ročníku OFL se stalo Uherské Hra-
diště, když o víkendu 28.–29. května vyhrálo v Blansku katego-
rii starších žáků. Ve finále Hradiště přehrálo 5:1 Ivančice, které 
si na krk pověsily stříbrné medaile. V zápase o bronz se utkaly 
Těšany s Kněždubem. Ve vyrovnaném zápase se rozhodovalo až 
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Vyškov vybojoval titul  
v dorostencích
Finálový turnaj dorostenců se odehrál 14. 5. 2016 v Dolních Bo-
janovicích. Mistrem Orelské florbalové ligy pro ročník 2015/2016 
se stal Vyškov. Vyškov nepoznal za celý turnaj hořkost porážky 
a získal z pěti zápasů 13 bodů. Druhé skončily Dolní Bojanovice, 
které po úvodní prohře s Kuřimí zaváhaly pouze s vítězem. Ob-
zvláště husarský kousek se jim povedl v zápase s Uh. Brodem, 

2. Ivančice

3. Kněždub

1. Vyškov

2. Dolní Bojanovice

3. Uherský Brod

ve druhé půli, Kněždub využil širší kádr a výhrou 4:3 si zajistil 
bronzové medaile, Těšany se musely spokojit se čtvrtým místem. 
Pátá pozice připadla domácí jednotě z Blanska, šestý skončil Vyš-
kov, sedmé Boskovice a osmý Domanín. Perličkou tohoto turnaje 
určitě je, že ve skupině B získala všechna družstva čtyři body  
a o pořadí rozhodovalo celkové skóre, případně větší počet vstře-
lených branek. Poděkování zaslouží jednota Blansko, která na 
poslední chvíli přijala pořadatelství dvoudenního turnaje a zvládla 
vše na jedničku.

kde prohrávaly již 4:0, ale pěti brankami v řadě výsledek otoči-
ly. Brod nemusel smutnit, povedeným finišem získal bronzové 
medaile. O jejich zisku rozhodl v posledním zápase, kde jasně 
přehrál Kuřim 5:0. Dorostenci Kuřimi skončili tím pádem na 
nepopulárním čtvrtém místě. Pátou pozici obsadily Boskovice, 
šestou Snipers Slavičín.
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3. Hodonín

1. Kuřim

1. Boskovice

2. Dolní Bojanovice

2. Uherský Brod

Titul v kategorii juniorů vybojovaly 
opět Boskovice

Orelskou florbalovou ligu v kategorii juniorů vyhráli opět po 
roce florbalisté Boskovic. Za celou sezónu nepoznali hořkost 
porážky a z 12 zápasů zaznamenali 12 výher. Stříbrné medaile 

získaly Dolní Bojanovice, které prohrály pouze s vítězi a remi-
zovaly se Žďárem nad Sázavou. Třetí místo se ziskem 21 bodů 
vybojoval Sokol Hodonín. Mocně finišoval Žďár na Sázavou, 
ale 19 bodů nestačilo na lepší, než čtvrté místo. Pátý skončil 
Vyškov. Šesté místo obsadili hráči Brna-Židenic, kteří měli stej-
ně bodů jako Vyškov, ovšem horší vzájemné zápasy. Sedmá 
pozice připadla Těšanům. Vítězem kanadského bodování se 
stal Viktor Kejík z Boskovic.

Ve finálovém turnaji mužů si nejlépe 
vedli hráči Kuřimi

21. a 22. 5. 2016 se opět po roce utkali muži o titul OFL 
v Uherském Brodě. Nejlépe si vedli hráči Kuřimi, kteří 
v dramatickém finále porazili na nájezdy domácí jednotu 
Uherského Brodu a stali se mistry pro sezónu 2015/2016. 
Domácí po loňském titulu brali stříbrné medaile. Po jas-
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3. Hranice

1. Brno-Bohunice

3. Těšany

2. Uherský Brod

né výhře 10:4 nad Blanskem získali bronz muži z Hranic. 
Blansko už podruhé za sebou obsadilo čtvrtou pozici. Velká 
dramata byla k vidění již v semifinále, kde Brod postoupil 
přes Hranice až na nájezdy a Kuřim zdolala Blansko v pro-
dloužení. Pátá příčka patřila Zlínu, šestá Kunštátu, sedmé 
skončily Boskovice a osmá Moutnice. Poděkování patří 
jednotě z Uh. Brodu, která druhý rok po sobě uspořádala 
dvoudenní finálový turnaj.

10. 4. 2016 se odehrál poslední turnaj OFL v katego-
rii žen v Boskovicích. První místo a třetí titul v řadě si 
zajistily ženy z jednoty Brna-Bohunice. Stříbro putova-
lo do Uherského Brodu a bronz si odvezly Těšany. Čtvr-
té skončily Boskovice, páté Brno-Židenice, šestý Sokol  
Bučovice.  Foto i text MICHAL MOŽNÝ a PETR MACEK

V říjnu odstartuje již desátý ročník OFL. Po prv-
ním zkušebním ročníku pokračuje kategorie před-
přípravka a k naší radosti narostl počet jednot/
neorelských družstev ze tří na sedm. Celkem do-
šlo k potěšitelnému nárůstu družstev ze 103 na 
111. Nyní se ještě jedná o účasti čtvrtého druž-
stva žen, aby mohla být otevřena i tato katego-
rie. Startovné bylo zachováno ve stejné výši jako 
v loňském ročníku. Pro orelské jednoty budou 
opět vypsány dotační programy na cestovné, roz-
hodčí a příspěvky pro nová družstva. Nadále bude 

Ženám opět kralovaly hráčky  
Brna-Bohunic

pokračovat i úspěšná spolupráce se sponzorem  
ligy – e-florbal. 
Závěrem bych rád poděkoval nejen partnerům OFL 
e-florbal a extraligovému klubu Bulldogs Brno, ale 
i hráčům, trenérům, rozhodčím a všem ostatním, 
kteří se podíleli na bezproblémovém devátém roč-
níku OFL a těším se na jubilejní desátý ročník. 

Veškeré informace o lize na 

www.orel.cz/nofl.
 MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL



sport

21OREL 3–16www.orel.cz

Dne 27. 8. 2016 jsme uspořádali v Ra-
tíškovicích ústřední orelský turnaj v no-
hejbale mužů. I v letošním roce nám 
přálo počasí a sluníčko hřálo pěkně od 
rána. Bylo nám jasné, že potit se bu-
deme úplně všichni i bez sportovních 
výkonů. Účast a zájem o turnaj nás po-
řadatele příjemně překvapila. Sešlo se 
na Orlovně šest sportovně připravených 
mužstev a hlavně všichni výborně nala-
děni. To byl základ pro bezva atmosféru 
celého dne. Po skvělých výkonech všech 
zúčastněných, přišla odměna v podobě 
dobře vychlazeného pivečka z Hodonín-
ského pivovaru Vojáček a k chuti všem 
přišly i domácí klobásy z ratíškovické-
ho řeznictví. Snažili jsme se všichni, ale 
zvítězit mohl jen jeden tým. První mís-
to obsadili chlapi z jednoty Orel Velké 
Němčice, na druhém místě skončili Orli 
Rozkovi a třetí příčka patřila Drtičům 
z Domanína. Nepopulární čtvrtá příčka 

patřila jednotě Orel Boleradice, páté 
místo si vykopala naše jednota Orel  
Ratíškovice a poslední šesté místo obsadil  
Orlík Domanín.
Po skončení turnaje došlo k předání po-
hárů a byla zahájena tiskovka.

Děkujeme všem zúčastněným a doufá-
me, že v roce 2017 se sejdeme alespoň 
ve stejném počtu jako letos. Budeme se 
těšit
S orelským pozdravem Zdař Bůh 

RADEK PANÁK

Ratíškovice jsou spjaty s nohejbalem

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.
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V sobotu začaly přijíždět jednotlivé účast-
nické skupiny. Konkrétně – 22 z Francie, 
16 z Německa, 12 z Rakouska, 4 z Ru-
munska a 7 z České republiky. Účastníky 
večerního zahajovacího „opening cere-
mony“ přivítal starosta Orla Stanislav Jurá-
nek a arcibiskup olomoucký Jan Graubner. 
Během večera vystoupil taneční soubor 

s moderním americkým tancem Ruty Šuty 
z Kelče a po té následovalo představení 
jednotlivých účastnických zemí.
V neděli začal program pro českou sku-
pinku nácvikem příběhu z bible. Scénku 
měli za úkol večer po skončení kulturní-
ho programu zahrát pro ostatní účastníky 
tábora. Takový úkol potom měly všechny 

skupiny a postupně se každý večer před-
stavil jiný stát. Jednalo se o známé příběhy 
z bible např. o milosrdném samaritánovi, 
o marnotratném synu apod. Hlavním do-
poledním programem bylo nacvičení spo-
lečného tance pod vedením Davida Vo-
ráče na píseň Justina Timberlaka CAN‘T 
STOP THE FEELING! Následovala mše sv. 
v angličtině, sloužena Alfredem Jokschem 
z Rakouska. Po obědě a odpoledním klidu 
si účastníci užili sportovní aktivity např. la-
tino dance, parkour, lanové aktivity a výlet 
na koloběžkách. Nedělní večer byl zamě-
řen na seznamovací hry a následovala již 
výše zmíněná scénka z bible. Tento večer 
a potom každý další probíhal „meeting“ 
vedoucích, na kterém proběhlo zhodno-
cení dne a seznámení se s aktivitami dne 
následujícího.
Pondělní dopoledne bylo ve znamení 
sportovní aktivity Capture the flag. Účastní-
ci byli rozděleni na dva týmy a úkolem bylo 
ukořistit pět vlajek soupeře. Odpoledne si 
skupinky připravovaly program na večer 
národů. Byli jsme příjemně překvapeni, jak 
se všichni zhostili prezentace své země. Byli 
k vidění zajímavá videa, scénky a tance.

FICEP camp opět v ČR

Ve dnech 23.–29. 7. 2016 proběhl na Velehradě FICEP camp.  
Bylo přihlášeno 53 účastníků ve věku 14–17 let, dále 9 vedou-
cích cizích národností a 9 členů orelského organizačního týmu. 

Tématem letošního ročníku bylo heslo

„I sportem k milosrdenství…“
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V úterý se tábor vypravil na celodenní 
výlet do Punkevních jeskyní, vycházkou 
jsme se prošli na vyhlídku na propast Ma-
cochu, kde nás sice zastihl déšť, ale než 
jsme se naobědvali U vyhlídky v restauraci, 

s obručemi. Soutěžení pokračovalo i při ve-
černím kulturním programu, kde účastníci 
museli projevit znalosti v mezinárodním 
kvízu – moderní hudba, lidské tělo, sport, 
kulturní památky, atd. 
Předposlední den ve čtvrtek byl na pro-
gramu volejbal, parkour, hooping a street 
dance. Po obědě probíhal na nádvoří před 
bazilikou nácvik společného tance, který je 
možné shlédnout na facebooku. Odpole-
dne následovaly „Funny games“ složené 
z jednoduchých, pro někoho náročnějších, 
aktivit jako je skákání v pytli, chůze na chů-
dách, jízda na koloběžkách přes překážky, 
hod míčkem na cíl, skládání sirek do kra-
bičky. V podvečer se v podzemní klenbo-

vé místnosti při svíčkách všichni ztišili při 
zpěvech z Taize. Ve večerních hodinách 
proběhl oficiální zakončovací ceremoniál, 
kterého se zúčastnila 1. místostarostka Orla 
ČR Miluše Macková. Při své řeči poděkovala 
organizačnímu týmu za práci a úsilí, věno-
vané přípravě tábora. Na konci oficiálního 
programu jsme předali vlajku FICEPu fran-
couzské delegaci, která bude pořádat camp 
v roce 2017. Do pozdních hodin pokračo-
vala diskotéka, vedená rakouským „DJem“ 
Chrisem. 
Návštěvou tábora nás v neděli odpoledne 
poctil také prezident Ficepu Gerhard Hauer 
z Rakouska a zůstal s námi až do čtvrteční-
ho odpoledne. Celého tábora byl účasten 

bylo opět slunečno. Okružní cestou jsme 
se vrátili k autobusům na Skalní mlýn. Ve-
černí program se nesl v soutěžním duchu  
„competitive games“.
Středa přinesla velmi očekávaný Bubble 
football. Nová atraktivní sportovní aktvita si 
našla u mládeže velkou oblibu a bylo mož-
né si zahrát fotbal v bublině při dopoledním 
i odpoledním bloku. Novou aktivitou pro 
středeční odpoledne byl hooping – cvičení 
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i prezident Rady mládeže FICEPu Claudiu 
Roznovszky z Rumunska. Po oficiálním 
ukončení campu na Velehradě rumunská, 
francouzská a česká výprava společně od-
cestovala do Krakowa, kde se zúčastnili 
Světových dní mládeže.
 KATEŘINA ŠKVAŘILOVÁ, 

předsedkyně Rady mládeže 
a ředitelka campu,
foto PETR ŠKVAŘIL

Pohledem účastnice…
Na Velehrad jsme my Češi přijeli jako prv-
ní. Časem přijížděly další národy, s kterými 
jsme se postupně seznamovali. Během 
tohoto pobytu jsme vyzkoušeli mnoho za-
jímavých sportů. Například bubble fotbal, 
který svou zábavností zaujal snad každého. 
Nechyběl samozřejmě ani volejbal, tanec, 
basketbal, parkour a jiné. Každý den jsme 
měli dopolední, odpolední a večerní pro-
gram. Jeden večer jsme měli Večer národů, 
při kterém jsme představovali naše země. 
My jsme se rozhodli udělat kvíz o Česku 
a naučit ostatní mazurku (i když není čes-
ká). Hodně jsme se skamarádili díky večer-
ním programům, které často obsahovaly 

kolektivní hry a vyžadovaly spolupráci. 
O volných chvílích jsme měli možnost jez-
dit na koloběžkách, hrát frisbee, basketbal, 
ping-pong. V neděli jsme se zúčastnili mše 
sv. v bazilice. V úterý jsme jeli na výlet do 
Punkevních jeskyní. Myslím, že pro všechny 
to byl krásný zážitek. Den před odjezdem 
jsme na náměstí před bazilikou předvedli 
taneční sestavu. Večer jsme měli úžasnou 
diskotéku, při které jsme si podepisovali 
táborová trika. Potom přišlo loučení, ale 
Ficep camp je pro mě zážitek na celý život. 
S mnoha lidmi jsme se velmi skamarádili  
a s některými jsme pořád v kontaktu a těší-
me se, že se další rok opět setkáme.

zamířili znova do Krakova. Odpoledne jsme 
došli na určené místo „Campus Misericor-

diae“. Poté jsme si rozložili karimatky a če-
kali na vigilii. Když nastala, měla jsem pocit, 
že mám s těmi lidmi něco společného. Po 
vigilii si lidé zapálili svíčky. V té tmě to byla 
nádhera. Tu noc jsme spali pod širákem. 
Usínali jsme za dunění bubnů. Následují-
cí ráno v 10 hodin byla hlavní mše. Po ní 
jsme prchali z dvoumiliónového davu pryč. 
Rozloučili jsme se s Francouzi a pak šli najít 
české centrum. Nakonec jsme po večeři, 
prudkém dešti a bouřce jeli domů.
Děkuji moc organizátorům.

KAROLÍNA OBDRŽÁLKOVÁ

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kdo se 
na přípravě kempu podíleli. V termí-
nu, kdy téměř veškerá mládež smě-
řovala do Krakowa bylo docela těž-
ké vás najít… Pod vedením Kateřiny 
Škvařilové a Michala Možného jste 
vytvořili pro náctileté zajímavý pro-
gram sportovní, kulturní i duchovní, 
který ocenilo i vedení FICEPu. Vý-
běr místa konání nemohl být lépe 
vybrán. Za výbornou reprezentaci 
Orla děkuji Janu Slavotínkovi, Janu 
Kopeckému, Janě Chlupové ml., 
Danielu Kousalovi, Petru Škvařilovi, 
Marii Škvařilové a Janě Šotolové. 
Vaší pomoci si moc vážím. 
 MILUŠE MACKOVÁ

Pro některé z nás to ale tímto nekončilo. 
My Češi jsme se vydali s francouzskou sku-
pinou do Krakova na Světové dny mládeže. 
Po docela dlouhé cestě autobusem jsme 
byli na místě a mířili na křížovou cestu. Tam 
nás překvapilo množství lidí. S cizinci jsme 
si po cestě vždy plácli a všichni se na sebe 
usmívali. I přesto, že jsme papeže viděli 
jen z dálky, byl to neskutečný zážitek. Přes 
noc jsme spali v polských rodinách, které 
se o nás dobře postaraly. Další den jsme 
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Zájezd, který uspořádala Tělovýchovná rada 
Orla, jsme naplnili do posledního 44. místa. 
Z Plzně do obce Eibenthal (Tisové Údolí), ve 
které jsme bydleli, jsme autobusem urazili 
1160 km. V místě jsme podnikali výlety tra-
dičně hvězdicovitým způsobem. Celý týden 
jsme byli ubytováni ve vesnici Eibenthal, je-
denkrát ve Svaté Heleně, vždy u krajanů. 
Česká krajanská komunita kolonizovala 

zdejší nepoddajný kraj od 20. let 19. stole-
tí. Roku 1823 zde Češi založili první vesnici 
Svatá Alžběta, která však později zanikla 
kvůli nedostatku vody. Krajané sem při-
cházeli hledat nové živobytí z různých částí 
Čech: Plzeňska, Plaska, Zbiřožska, Pardubic-
ka, Královéhradecka, Chrudimska, Jaroměř-
ska, Domažlicka, Klatovska, z okolí Prahy, 
Berounska, Hořovicka, Slánska, Českobrod-

ska, Kouřimska, Příbramska a dalších oblas-
tí. V současnosti žije ve zmíněných českých 
obcích na dva tisíce obyvatel. Banátští Češi 
si dodnes zachovali český jazyk a katolickou 
víru, a tyto duchovní statky pečlivě opat-
rují. Žijí intenzivním duchovním životem. 
Upřímná modlitba a tvrdá práce vyplňu-
jí každý den těchto lidí. Duchovní správu 
v Eibenthalu vykonává svědomitě skvělý 
kněz P. Václav Mašek, který nám umožnil 
mít mše sv. v jeho farním chrámu sv. Jana 
Nepomuckého. Náš polní kaplan P. Petr 
Dujka zde sám i s P. Maškem sloužil kaž- 
dý den mši svatou. Hlavní patron Čech  

Orelská cykloturistická
výprava do Rumunska

Čeští orlové na návštěvě u krajanů v Banátu

Naši objevitelskou cykloturistickou výpravu jsme letos nasmě-
rovali do Rumunska. Týden od 13.–21. května 2016 jsme pro-
žili mezi českými krajany v Banátu, na jihozápadě Rumunska, 
v hornaté oblasti, kde Dunaj odděluje Rumunsko a Srbsko.
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sv. Jan Nepomucký má pro krajany ob-
zvláštní význam, je totiž zároveň patronem 
Banátu. Proto se s jeho kultem setkáte 
v každé české vesnici. I v místech, kde Češi 
nemají trvale kněze, se pečlivě starají o své 
kostely a pravidelně v nich pořádají pobož-
nosti. Tím jsou i vzorem pro nás a pro to, 
jak bychom k našim chrámům měli lnout, 
neboť nouzí o kněze trpí i řada míst v České 
republice. Pravidelně se místní čeští katolíci 
vydávají na několikadenní pouť do svého 
mariánského poutního místa v Čiklavě. 
Během cykloturistických výprav jsme, ved-
le sídelního Eibenthalu, navštívili na kolech 
další české vesnice: Rovensko, Gernik, Sva-
tou Helenu a Bígr. Vynechali jsme Šumici.  
P. Petr Dujka vyhlásil před prvním výletem 
heslo zájezdu: Není důležité vyhrát, ale pře-
žít! V duchu tohoto obezřetného sloganu 
jsme podnikali naše výlety, nehazardovali 
a soustředili se prvořadě na vnímání nové 
krajiny a jejích milých a upřímných obyva-
tel. Každý výlet znamenal zároveň národo-
pisnou a kulturní výpravu, při které jsme 
poznávali současnost i minulost banát-
ských Čechů. Samozřejmě jsme se potká-
vali a komunikovali i s Rumuny, což nám 
ulehčoval česko-rumunský minislovníček 
sestavený naší průvodkyní Radkou Žákovou, 
kterou celé její cyklistické okolí přezdívá  
cykloRadka. 
První trasu v délce 25 km jsme zvolili z Ei-
benthalu k Dunaji a odtud směrem k mo-
hutné soše starověkého dáckého krále De-
cebala. Jde o reliéf tváře vytesaný ve skále 
nad Dunajem, který s výškou 55 m je nej-
větší evropskou sochou vytesanou ve ská-

le. Odtud jsme vyjeli na člunech na Dunaj 
kolem zajímavého kláštera Mraconia, ke 
Kazaňským soutěskám a do jeskyně Poni-
cova. Tuto jeskyni účastníci o několik hodin 
později navštívili také pěšky. Užívali jsme si 
nabitého cyklistického programu, ale také 
klidného posezení v restauracích na břehu 
Dunaje – zbylo dost času na obojí. Třetí den 
pobytu jsme kvůli dešti zvolili poznávací 
cestu autobusem do velkolepých Herkulo-
vých lázní, kde jsme se prošli po kolonádě 
a okusili zdejší léčivé koupele. 
Následovaly další výpravy do českých ves-
nic. Z rovinek podél dunajského veletoku 
jsme zamířili do karpatských vrchů. Prv-
ní horský výjezd směřoval do Rovenska, 
malebné, udržované české vísky ležící ve 
výšce 750 m. Trasa vedla náročným, často 
bahnitým terénem. Nechtělo se věřit, že je 
určen i pro automobilovou dopravu. Za od-
měnu se vyčerpaným cyklistům naskytl po-
hled na pěknou českou vesnici s kostelem, 
školou, kulturním domem a obchodem 
spojeným s hospůdkou. Nápisy zdejších 
obcí a institucí bývají v češtině a rumunšti-
ně. V obchodě jsme doplnili zásoby, které 
nám prodala zdejší rodačka paní Pražáková. 

V obcích se setkáte s českými příjmeními, 
jako např. Beránek, Nedvěd, Merhaut, Vo-
ňavka atd. Vedle rumunských lei zde přijí-
mají také české koruny, neboť zdejší rodiny 
mají živý kontakt se starou vlastí, kam je-
jich děti jezdí za prací a studiem, a českou 
měnu tak využijí. Mnozí z nich se do Čech 
vrací trvale a své rodiče navštěvují spíše 
příležitostně. Stále více banátských Čechů 
se v České republice usazuje natrvalo. Po-
stupné vylidňování českého Banátu je trvalý 
proces. 
Z Rovenska jsme po červené trase putovali 
do Gerniku, další krásné české vesnice. Na 
náhorních polních cestách měl cyklista pří-
jemně se vlnící, v zeleni tonoucí krajinu jako 
na dlani. Zastavovali jsme se a pozdravova-
li se s českými rolníky, kteří v čase polních 
prací bývají celý den na svých lánech. Výstu-
py a sestupy krajinou bylo třeba absolvovat 
obezřetně a často bylo vhodnější kola vést. 
Když jsme zdolali poslední náročný kopec, 
otevřel se nám výhled na Gernik. Než jsme 
do obce vjeli, míjeli jsme pěkně zdobený 
křížek. Kapličky a křížky jsou důležitým 
poznávacím znamením krajiny osídlené 

českým katolickým obyvatelstvem. Pravo-
slavní Rumuni takové pomníky víry většinou 
u cest nebudují. Rovněž v Gerniku se větši-
na lidí živí zemědělstvím, přičemž nespor-
nou výhodou zdejší obce je přítomnost zá-
vodu na náhradní automobilové díly, která 
dává krajanům obživu. Trasa z osady Lubco-
va do Rovenska a odtud do Gerniku měřila 
sice jen něco přes 40 km, avšak náročnost 
terénu znamenala značnou fyzickou zátěž. 
Po tomto výletu jsme si odpočinuli ve Sva-
té Heleně, kde jsme byli rozděleni opět po 
českých domácnostech a poznali tak jiné 
rodiny. Pracovitost zdejších občanů, blízkost 
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hlavních komunikací a velkého města Nová 
Moldova s pracovními příležitostmi činí ze 
Svaté Heleny prosperující obec. 
Další výlety jsme podnikli na kolech podél 
Dunaje ze Svaté Heleny zpět do Eibenthalu 
s možností přiblížit se autobusem do místa 
pobytu. Poslední velký výjezd jsme uskuteč-
nili do Bígru, kdy jsme vystoupali na polo-
niny nad Eibenthalem a po hřebeni dojeli 
do této české vesnice. Vedle hlavních výletů 
jsme podnikali i menší jízdní i pěší výpravy 
do okolí. Primárním účelem výpravy bylo 
seznámit se s českou komunitou žijící zde 
200 let v odloučenosti od staré vlasti. Ve-
dle Slováků se zdejší Češi setkávají rovněž 
se Srby, kteří také tvoří jednu z banátských 
národnostních menšin. 
Dříve obyvatelstvo nacházelo výdělek v uhel-
ných dolech, které – podobně jako na mno-
ha místech v ČR – utlumily či úplně ukončily 
těžbu. Doly a soukromá zemědělská hos-
podářství v předchozích dobách našim kra-
janům umožňovaly dobrou životní úroveň. 
Kvůli nedostatku práce dnes zejm. mladí 
banátští Češi míří za prací do České repub-
liky a do Banátu se vrací – i kvůli cestovním 

nákladům – spíše sporadicky. Tím místní 
komunita ztrácí lidský potenciál do bu-
doucna. Posilou jsou však vztahy s původní 
českou vlastí, odkud do Banátu po r. 1989 
proudí materiální i duchovní pomoc. V rám-
ci programů české vlády zde působí čeští 
učitelé, s kterými jsme se během prohlídky 
eibenthálské základní školy osobně setka-
li. Nezanedbatelnou podporu banátských 
vesnic představuje i český turistický ruch. 
V den odjezdu jsme navštívili místní lidové 
muzeum a základní školu, kde zrovna pro-
bíhala výuka. Po srdečném rozloučení s kra-
jany jsme ještě udělali zastávku v klášteře 
sv. Anny v Oršavě a pak se už pohroužili 
v trpělivé cestování. Z této neobyčejné vý-
pravy jsme si odvezli četné příjemné dojmy. 
Věříme, že jsme jako členové české katolic-
ké tělovýchovné organizace dodali zdejším 
Čechům, kteří jsou praktikujícími katolíky, 
jistou naději a posílili jejich víru. Společné 
bohoslužby i přátelská setkání s banátský-
mi krajany nás vnitřně velice sblížily. Místní 
pro nás dokonce v místním kulturním domě 
uspořádali lidovou veselici s heligonkářskou 
kapelou. Cítili jsme se skutečně jako doma 

mezi poctivými českými vesničany, jejichž 
obce přestály různé bouře minulosti i díky 
svému posazení uprostřed ochranného valu 
karpatských hor. 
Děkujeme naší cyklistické průvodkyni cy-
kloRadce a jejímu obětavému týmu za 
profesionální organizaci zájezdu. Tradičně 
tímto zdravíme všechny zúčastněné cyklisty 
a zvláště našeho patera Petra Dujku, kte-
rý výpravě dával správný duchovní rozměr 
a který se za nás modlil a žehnal našemu 
konání. Naše mysl bude dlouho zalétat do 
romanticky zasněného Banátu na úpatí ru-
munských Karpat, do míst, kde nás krajané 
tak srdečně přijali. Milí lidé, krásné zelené 
kopce, stříbřitá hladina Dunaje, výborná 
kuchyně staročeská i rumunská a četná 
osobní přátelství uzavřená mezi cyklisty ze 
staré domoviny a banátskými krajany – to 
jsou nesmazatelné stránky naší výpravy do 
Rumunska. 
Svatý Jene Nepomucký, patrone Banátu, 
ochraňuj naše krajany v Rumunsku!
Zdař Bůh! 
br. STANISLAV VEJVAR a br. JOSEF ČASTULÍK, 

náčelníci výpravy 
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Hora Říp
Jaroslav Seifert

Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.

Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.

Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí
– přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;

a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,

zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!

na Svatováclavské révě 
recitovala Kateřina Hrozková 

z Drnovic u Vyškova

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Spojovačka

Dokážete spojit  
   všech devět bodů,  
      když máte    
 k dispozici         
       pouze 4 čáry?

    Bludiště  
    pro deštivé dny.  
         Stačí jít číselnou  
               řadou od jedničky.

1 3 5 2
10 2 4 8 9
5 3 9 7 10
3 4 5 6
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Z činnosti žup a jednot

moravských lidových krojích a významně 
obohatily procesí. Byly vzorem pro ostatní 
poutníky, aby dbali na vážnost poutního 
místa a putovali do něho vždy ve svém 
nejlepším oděvu. Panna Maria Svatohor-
ská je veškeré úcty a chvály hodná, k če-
muž patří i vhodný oděv poutníka. Zvlášť 
orlové si – bez ohledu na počasí – musí 
klást v tomto ohledu jasný cíl: být vždy 
ustrojeni duchovně i fyzicky tak, aby bez 
zahanbení mohli přistoupit před oltář Sva-
tohorské Divotvůrkyně (resp. před oltář 
v jakémkoliv katolickém chrámu). Vnitřně 
má být orel uschopněn přijmout s čistým 
srdcem a duší Tělo Páně. Vhodný oděv 
(společenský oděv, lidový kroj nebo spol-
kový stejnokroj) je rovněž známkou toho, 
jak si svatohorského hradu a jeho Vlád-
kyně vážíme (resp. jak si vážíme každého 
domu Božího). Ani horké letní počasí ne-
donutí ukázněného orla, aby rezignoval 
na vkusný a sváteční oděv. 
Uběhl týden od naší župní pouti a my 
jsme se 5. června opět řadili v orelských 
stejnokrojích a s praporem orelské jednoty 
Dobříš ke cti Svatohorské Matičky Boží. 
Tentokrát jsme přijeli na pozvání svato-
horských redemptoristů a zúčastnili jsme 
se procesí a korunovační mše sv. Úvodní 
liturgický průvod, který vedl pražský ar-

cibiskup Msgre. Dominik kardinál Duka, 
směřoval ambity a postranní branou ven 
ze Svaté Hory. Na prostranství před Sv. 
Horou pronesl Msgre. D. Duka modlitby 
a slavnostně otevřel bránu milosrdenství, 
kterou následně klérus i lid vstoupili opět 
do ambitů a shromáždili se před koruno-
vační kaplí ke mši sv., kterou sloužil rovněž 
primas český Msgre. D. Duka. Orlice ve 
stejnokrojích četly mešní přímluvy. Prapo-
rečník s dobříšským praporem a dvě člen-
ky – strážkyně praporu drželi během celé 
mše sv. eucharistickou stráž v presbytáři 
korunovační kaple. Po mši sv. šli orlové 
s praporem v procesí s korunovanou mi-
lostnou soškou Panny Marie Svatohorské. 
Když skončily bohoslužby, přátelsky se 
členové Orla pozdravili s p. arcibiskupem 
D. Dukou, který s nimi setrval v milém 
rozhovoru. 
Velice si vážíme toho, že jsme posvátné 
Ochránkyni Čech mohli sloužit jako její 
věrná družina. Kromě Orla zde nebyli 
přítomni zástupci žádného jiného spol-
ku. Orlové ve stejnokrojích zde viditelně 
reprezentovali svou organizaci a po bo-
hoslužbách informovali mnohé poutníky 
o činnosti Orla. 
Matičko Boží Svatohorská, Královno Čech, 
oroduj za nás! Ochraňuj naše duchovní 
pastýře a zbožný český lid! Obrať k sobě 
i ty, kteří setrvávají v bludu, pohanství či 
ateismu! Posiluj orly v jejich práci pro cír-
kev a vlast! Zdař Bůh!

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

Pouť župy Orlické 
a Brynychovy 
v Králíkách

V sobotu 4. června se od rána na pout-
ním místě Hora Matky Boží u Králik slétali 
„Orli“ a „Orlice“ na historicky první orel-
ské pouti župy Orlické a Brynychovy. Hora 
Matky Boží, leží nad malebným městeč-
kem Králiky a z tohoto místa je nádher-
ný rozhled na masiv Králického Sněžníku 
a do údolí Dolní Moravy. Pořadatelé pro 

Svatohorské orelské 
putování 2016 

Orlové letos soustředili na Svatou Horu 
mimořádnou pozornost. Oproti minulým 
rokům sem letos putovali dvakrát. Poprvé 
28. května na svou tradiční pouť, kterou 
každoročně pořádá Orelská župa Svato-
václavská a která vede centrem Příbrami 
na Svatou Horu. A podruhé týden nato, 
kdy byl po jednoroční rekonstrukci celý 
svatohorský areál oficiálně otevřen veřej-
nosti. 
Ačkoliv ke slavnostnímu otevření Svaté 
Hory došlo až začátkem června při slav-
né korunovaci milostné sošky Svatohor-
ské Madony, areál pro poutníky fakticky 
fungoval již před touto slavností. A tak 
jsme mohli již 28. května pod orelským 
praporem vstoupit do zrekonstruovaných 
zdí mariánské svatyně a v úctě zde po-
kleknout před svatou mešní obětí. Po mši 
sv. celebrované ve venkovní korunovační 
kapli následovala křížová cesta v ambitech 
a po ní svátostné požehnání v bazilice vr-
cholící naší krásnou orelskou modlitbou 
Ó, Zdroji pravdy. Připutovali věrní poutníci 
z různých částí Čech i z Moravy. Obzvlášť 
velkou chválu zaslouží sestry z Orelské 
jednoty Kelč, které přijely v krásných 
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účastníky připravili velmi zajímavý a roz-
manitý program.
Pouť začala rytmickou mší svatou ve zdej-
ším nádherném kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kterou sloužil místní duchovní 
správce P. Karel Moravec spolu s předse-
dou Duchovní rady P. Alvarezem Kodedou.
Po mši sv. začal pro účastníky připrave-
ný bohatý program. Nejprve přišli na 
řadu starší členové Orla jednoty Vysoké 
Mýto, kteří zatancovali Českou besedu 
a potom se rozběhly připravené soutěže 
a různé úkoly pro děti. Chodily na malých 
chůdách, lovily rybičky, házely na různé 
panáky, shazovaly plechovky, házely 
kroužky na cíl, petanque a další úkoly. 
Za splnění těchto úkolů dostávaly razítka 
do soutěžní knížky a po získání určitého 
počtu razítek si mohly vybrat nějakou od-
měnu. Snad největším lákadlem byla sack 
line a to nejen pro děti, ale i pro dospě-
lé, kteří si chtěli dokázat, že ještě něco 

dovedou. Jednota Třebechovice zapůjčila 
skákací hrad, který byl vyhledáván těmi 
nejmenšími.

Dalším lákavým programem hlavně pro 
střední a starší poutníky byl připraven 
turistický pochod k prameni Orlice a kdo 
chtěl, mohl navštívit v nedalekých Králi-
kách vojenské muzeum nebo tvrz Hůrka.
Na závěr pouti byl v podvečer zapálen 
malý táborák, na, kterém si všichni mohli 
opéct dobré párky.
Protože se pouť vydařila, chtěli bychom 
vytvořit tradici a pokračovat na těchto 
krásných místech i v příštím roce 2017. 
Všechny zveme na další ročník pouti na 
rozmezí Čech a Moravy.

Zástupci župy Orlické a Brynychovy 

Bronzová medaile 
z Mistrovství Světa 
Veteránů ve stolním 
tenise Alicante – Elche 
Španělsko  
je ve Staré Bělé

MS se konalo ve dnech 23. 5.–29. 5. 
2016 a předseda oddílu stolního teni-
su Orel Stará Bělá Ing. Zdeněk Balušek 
získal medaili ve čtyřhře s Karlem Se-
kaninou v kategorii MD 65–69, což je 
vynikajícím úspěchem v silné konkuren-
ci Asiatů. Této velké mezinárodní akce 
se zúčastnilo dle pořadatelů 4608 hráčů 
i hráček z 80 zemí světa. Česká výprava 
čítala 110 sportovců. Hrálo se na 225 sto-
lech, z nichž 60 bylo tréninkových. Hrálo 
se ve věkových kategoriích od 40 ti let až 
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po veterány v kategorii nad 90 let. V kate-
gorii 65–69 let, kde hrál i Zdeněk Balušek 
bylo pro single přihlášeno 440 hráčů a ve 
čtyřhře 220 dvojic.
V roce 2017 se bude konat Mistrovství Ev-
ropy ve švédském Helsingborgu a v roce 
2018 v americkém Las Vegas.
Chtěl bych tímto poděkovat Zděňku Ba-
luškovi za jeho práci v oddíle stolního te-
nisu, skvělou reprezentaci Orla Stará Bělá 
i naší obce na mezinárodní akci a pobla-
hopřát mu k velkému sportovnímu úspě-
chu. Účast Zdeňka Baluška na MS podpo-
řilo svým příspěvkem ústředí Orla v Brně. 
Více informací i foto na stránkách 
wvc2016.com.

MICHAL HOŘÍNEK, 
Orel jednota Ostrava - Stará Bělá

Hlásí se jednota Orel 
v Dolní Čermné

Mimo kulturních akcí pro veřejnost jako 
je Dětský karneval, Maškarní ples, Pou-
ťové posezení s komentovanou prohlíd-
kou farního kostela sv. Jiří, cestopisné 
besedy, aj., spolupracuje jednota s far-
ností při pořádání dvou duchovních 
cvičení, dvou setkání farností na sále 
Orlovny, farního odpoledne na faře, 
poutních zájezdů a hostiny pro děti, 
které přijaly 1. sv. přijímání. 
Jednota aktivně spolupracuje také 
s městysem při soutěži 11 spolků (v měs-
tysi je celkem 14 spolků) na srandaakci 
„Kdo si hraje, nezlobí“, dále při pořá-
dání mezinárodních „Dnů se sousedy“, 
při „Setkávání Čermných“ (to je 9 obcí 
s názvem Čermná, které se každoročně 
setkávají v některé z nich) aj. Pokud je 
jednota požádána, ochotně spolupracu-
je i s ostatními spolky v městysi. Svou 
činností a vlastními aktivitami se Orel 
v městysi řadí mezi nejaktivnější spolky. 
V sobotu 4. června naši členové prožili 
duchovní dopoledne při mši sv. na 1. 
pouti Orlické župy v klášterním a pout-
ním kostele P. Marie Nanebevzaté na 
Hoře Matky Boží na Hedči u Králík. Do 
kostela se vcházelo „Bránou milosrden-
ství“, která zde byla ustanovena naším 
hradeckým biskupem Janem Vokálem. 
Po mši sv. byl v klášterní zahradě připra-

ven bohatý sportovní program pro děti, 
plný her a soutěží. Samozřejmě nechy-
bělo občerstvení. V kulturním programu 
vystoupili členové jednoty Orla z Vyso-
kého Mýta s „Českou besedou“, která 
měla velký úspěch. 
Jednota se však věnuje také sportu. Pře-
devším cyklistice, turistice a stolnímu 
tenisu. V lednu jsme uskutečnili „Tříkrá-
lový výstup na Mariánskou horu“, kde 
stojí poutní kostel Narození Panny Ma-
rie. Výstup, cca 3 km dlouhý z Dolní 
Čermné s převýšením cca 100 m, je vel-
mi oblíbenou turistickou akcí a každým 
rokem přibývají noví zájemci o turistiku. 
Letos jich už bylo 43. - V červnu jsme 
uspořádali již 3. ročník oblastní soutěže 
ve stolním tenise „Propinkejte se na Ve-
lehrad“. Do oblastní soutěže se přihlási-
la pouze 2 družstva, z nichž jedno bylo 
místní. Zvítězil tým z Vysokého Mýta, 
který se zúčastnil finále na Velehradě. - 
V době prázdnin je veřejnosti otevřen sál 
Orlovny, kde jsou připraveny 3 stoly pro 
stolní tenis. Tím je dána množnost všem 
občanům a dětem s doprovodem rodičů 
si zahrát stolní tenis. Tato nabídka je vy-
užívána. - V neděli 28. srpna pozveme 
cyklistické zájemce na 2. výjezd na retro 
kolech a v retro ustrojení“ do zámku 
v Nových Hradech u Litomyšle. Start je 
po mši sv. v 8.30 hod. z náměstí. V No-
vých Hradech bude čekat cyklisty a je-
jich doprovod prohlídka zámku (zámku 
se říká české Versailles) a do muzea 
starých kol a motocyklů v bývalém špej-
charu. Je to výjezd na kolech starších 25 
let. Trasa je po silnici cca 50 km dlouhá 
a zpět odveze účastníky autobus. – Na 
státní svátek 17. listopadu se uskuteční 
ve spolupráci s KDU-ČSL na sále turnaj 
ve stolním tenisu s názvem „Memoriál 
Jana Vacka“. Ten tyto turnaje organizo-
val. Bohužel již není mezi námi. - V zá-
věru roku a na počátku příštího roku 
2017 čeká zájemce již 4. pokračování 
„tanečních“. Tolik se taneční líbily, že si 
je účastnici sami vyžádali. 
Úspěchem jednoty je i to, že naši členo-
vé se účastní různých sportovních akcí, 
které pořádá Orlická župa, jednoty Orla 
a nebo jiní organizátoři. Tak dva naši Or-

líci v kategorii do 10 let obsadili za naši 
jednotu 2. a 3. místo v „Běhu do Čer-
veného vrchu“, které v Dolní Čermné 
pořádá TJ Sokol (dětí startovalo celkem 
91). Uznejte, to je dobrý úspěch! 
Rok 2016 je úspěšný i pro navyšování 
členské základny naší jednoty. Sou-
časný stav je 68 členů a dosud nejsou 
schváleny další dvě přihlášky mužů, kteří 
sportují. Jejich členstvím bude posíleno 
zastupování naší jednoty při sportovních 
běžeckých závodech. 

Závěrem přejeme všem Orlům zdra-
vou soutěživost, duchovní růst a život 

v míru a spokojenosti. S pozdravem 
„Zdař Bůh!“ V. JANSA, místostarosta

V Telči děti závodily 
v atletice

Krásné slunečné počasí přálo v sobotu  
18. června atletickému víceboji, který pro 
děti do 15 let připravil Orel. A je vidět, 
že o atletiku je stále zájem, když své síly 
přišlo změřit 57 dětí. Nejvíce jich samo-
zřejmě dorazilo z Telče a okolních vesnic, 
ale přijeli k nám účastníci i ze vzdáleného 
Brna či Hradce Králové.
Je škoda, že Orel zde měl pouze 3 zá-
stupce, Elišku Horákovou z Kněžic, Klá-
ru Kunstovou z Jaroměřic nad Rokytnou  
(3. místo mladší žákyně) a Prokopa Kadle-
ce z Telče (1. místo mladší žáci). Na dru-
hou stranu letošní ročník byl jistě dobrou 
propagací Orla a třeba v příštích letech 
někteří závodníci již budou sportovat pod 
naší hlavičkou.
Díky štědrosti jednoho z pořadatelů se po-
dařilo získat tablet, který byl jako speciální 
slosovatelná cena pro všechny účastníky 
atletického víceboje. Šťastným výhercem 
se stal Vojtěch Lojka z Telče. 
Přestože se nám nevyhnuly počáteční 
komplikace jako třeba nefungující soft-
ware na výpočet bodů, díky šikovným 
pořadatelům se atletika zdařila a již teď 
se chystáme na další ročník. A vás čtenáře 
časopisu Orel, nebo vaše děti či vnoučata 
zveme napřesrok na atletiku do malebné 
Telče.
Kompletní výsledky a fotky z akce najdete 
na www.oreltelc.cz/atletika.
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Slavičínský Orel  
na křížové cestě,  
která málem nebyla

Opravdu duchovní odpoledne zažili čle-
nové Orla ze Slavičína v úterý 28. června 
2016. Pod vedením teologa Mgr. Petra 
Žůrka, S. T. D. se slavičínská skupina vy-
dala na křížovou cestu v nedalekém Vy-
sokém Poli. Ta má velmi zajímavou his-
torii, i když vznikla teprve nedávno, před 
šesti lety. Měla ale tehdy namále. Na její 
stavbu byly od místních vybrané peníze, 
které byly uloženy v kasičce na obecním 
úřadě, a tu jednoho dne ukradli zloději. 

Z iniciativy obyvatel Vysokého Pole se 
však uskutečnila nová sbírka, z jejíhož 
výtěžku už se naštěstí křížová cesta po-
stavila. 
Skládá se ze čtrnácti dvoumetrových 
dřevěných křížů citlivě zasazených do 
přírody Vizovických vrchů. Členové sla-
vičínského Orla byli unešeni z výhledu 
a nádherných panoramat, která se ob-
jevovala při každém zastavení. Ke konci 
křížové cesty pak využili možnost a na-
vštívili kapli Panny Marie Vysocké, v níž si 
spontánně zkusili akustiku zpěvem jedné 
z mariánských písní. Pak již zbývalo je-
nom projít se po Cestě zdraví, lemované 

vysázenými záhonky, k pramenu tamní 
léčivé vody, popít jí pár doušků a pomalu 
se rozejít domů. 
Vysoké Pole a tamní křížovou cestu mů-
žeme za našeho Orla s čistým svědomím 
doporučit!
Zdař Bůh,

MARIE CHMELOVÁ, Orel Slavičín

Máčení vysvědčení  
na Otavě

Každoroční rodinný sjezd české řeky 
v podání telčských Orlů se tentokrát 
uskutečnil na řece Otavě hned v prvních 
dnech prázdnin. Máčení vysvědčení jsme 
ho nenazvali náhodou, protože většina 
rodin vyrážela přímo od školy, kde děti 
právě dostali vysvědčení za své celoroč-
ní snažení ve škole. A že nás letos byla 
nepřehlédnutelná skupina. Celkem 31 
účastníků na devíti lodích, z toho 21 dětí 
do 15 let. Vidět jsme byli nejen na řece, 
ale také v neděli v kostele svaté Markéty 
ve Strakonicích, kde jsme při nádherné 
dětské mši svaté (vždyť na které mši svaté 
mohou děti doprovázet scholu klepáním 
na bubínky, chrastěním, cinkáním a jiný-
mi zvuky na různé netradiční hudební ná-
stroje) téměř zdvojnásobili počet dětských 
účastníků. 
Cestou ze Sušice do Štěkně jsme během 
čtyř dnů sjeli a občas i přenesli více než 
desítku jezů, odpádlovali 44 km, navští-
vili největší českou zříceninu hradu Rabí, 
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okusili vodu chtěně i nechtěně, spali 
v klidu i při rockovém koncertu a naštěstí 
ani jednou jsme nezmokli, byť několikrát 
jsme měli namále. Z Otavy posíláme vo-
dácké Ahóój a doporučujeme ji, jako 
velmi zajímavou a pro rodiny s dětmi 
příjemnou řeku.

Orlové se  
na Svatovavřinecké pouti  
na Chodsku  
pozdravili s novým 
plzeňským biskupem  
Msgre. Tomášem Holubem

Každoroční nejvýznamnější poutní slav-
ností na Chodsku v západních Čechách 
je pouť ke sv. Vavřinečkovi na Veselé 
hoře u Domažlic. Každoročně se pout-
ního procesí účastní orlové ve stejno-
krojích s prapory, stejně jako jednotliví 
členové Orla v řadách věřícího lidu. Se 
stejnou kázní a věrností se orelští pra-
porečníci shromáždili ke cti sv. Vavřince 
i letos 13. a 14. srpna. 
Při Svatovavřinecké pouti se každým ro-
kem uskutečňuje družba západočeské 
župy Kozinovy a středočeské župy Sva-
továclavské. Orlové ze středních Čech 
totiž své bratry v Plzeňském kraji již roky 
svou účastí podporují. Na oplátku se 
Západočeši účastní poutí a sportovních 
akcí ve Svatováclavské župě. 
Hlavním smyslem pouti je samozřejmě 
bohopocta a uctění svatého mučední-
ka Vavřince. Rádi na Chodsko jezdíme 
také kvůli pevnému bratrství a přátelství 
se zdejšími věrnými orly. Letité přátelství 
nás, Středočechy, pojí se starostkou orel-
ské jednoty Domažlice ses. Marií Maňa-
sovou, ses. Marií Johánkovou, br. Petrem 
Císlerem, br. Petrem Jankovcem ad. 
První poutní den vyšli br. Š. Kunčík 
(jednota Domažlice) s domažlickým 
praporem, br. St. Vejvar (jednota 
Dobříš) s dobříšským praporem a br. 
P. Schiller (jednota Plzeň) s historickým 
sušickým praporem na pouť z Domaž-
lic, praporečníci šli poutním procesím 
s domažlickými farníky. Od Baarových 
Božích muk se pak orlové s prapory 
zařadili do velkého procesí s krojova-

nými Chody a uniformovanými hasiči. 
Významným hostem byl bezesporu 
nový plzeňský biskup Msgre. Tomáš 
Holub, který celebroval poutní mši 
sv. před kostelem sv. Vavřince. Po 
mši sv. jsme s otcem biskupem Holu-
bem přátelsky pohovořili a krátce mu 
představili západočeského Orla. Otec 
biskup se o naši organizaci živě zají-
mal. Potěšilo nás, že je o Orlu dobře 
informován. Jistě i díky rodinné tra-
dici. Jeho předkové totiž kdysi aktiv-
ně působili ve východočeské Orelské 
župě Brynychově, dokonce v župním 
vedení. Věříme, že tímto milým se-
tkáním bude navázán trvalý kontakt 
mezi otcem biskupem a západočes-

kými orly - domažlickými, kdyňskými  
a plzeňskými. 
Panno Maria Plzeňská, přimlouvej se za 
nového plzeňského biskupa! 
Svatý Vavřinče, oroduj za nás!

ses. MARIE MAŇASOVÁ, 
Orelská jednota Domažlice

br. STANISLAV VEJVAR, 
Orelská jednota Dobříš 

V Boskovicích 
vyhodnotili výtvarnou 
soutěž
Orel jednota Boskovice vyhlásila v dubnu 
dětskou výtvarnou soutěž Památky oči-
ma dětí. Hlavní myšlenkou soutěže bylo 
pozvat děti, školní třídy, dětské kolektivy 
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k návštěvě památek regionů Blanenska 
a Boskovicka a přiblížit jim architektonický 
a historický význam jednotlivých památ-
kových objektů. Historické budovy při-
nášejí inspiraci nejen jako památky mi-
nulých a dávných dob, ale ukazují také 
řemeslnou zručnost našich předků. Dle 
pravidel byla soutěž vyhlášena pro čty-
ři kategorie, a to pro děti předškolního 
věku až po studenty středních škol. Kon-
cem školního roku se sešly téměř 3 stov-
ky uměleckých prací, které vytvořilo té-
měř pět set dětí. Do soutěže se zapojily 
kolektivy z Blanska, Boskovic, Adamova, 
Černé Hory, Doubravice nad Sv. a Žďár-
né. Účastníci zaslali malby, koláže, mo-
dely, apod. Odborná porota měla těžkou 
práci a vyhodnotila ve všech kategoriích 
vždy tři první místa a také čestnou cenu 
jednoty Orel Boskovice.
Slavnostní předání cen proběhlo 9. září 
současně se slavnostní vernisáží všech 
prací v Muzeu regionu Boskovicka. Ví-
tězům předali ceny starosta Orla ČR 

ing. Stanislav Juránek a místostarostka 
jednoty Boskovice ing. Jaromíra Vítko-
vá. Na slavnostní vernisáž byli přizváni 
všichni tvůrci a každý, kdo se zúčastnil, 
obdržel pamětní list a malou drobnost, 
tematicky zaměřenou na péči o památ-
ky. Vítězné kolektivy pak získali vstupen-
ky např. do VIDA Brno, muzeí, apod. Vý-
tvarná soutěž se vydařila opravdu nad 
očekávání. 

Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ,
místostarostka jednoty Boskovice

Soustředění Orlíků, 
aneb „Atletíme 
s Pepkem námořníkem“

„Na jednom parníku, johoho, bylo nás 
tam sedm lodníků, johoho“…, zpívá se 
v jedné písničce, kterou jsme si vybrali 
jako hymnu pro soustředění Orlíků 2016 
– aneb Atletíme s Pepkem námořníkem. 
Protože mi byla dána role Pepka námoř-
níka, dovolte, abych to trochu upravila: 
„Na jednom orelském parníku, johoho, 

přivítali jsme tam 44 lodníků, johoho“..., 
kteří si na týdenním soustředění mohli 
zdokonalovat své pohybové schopnosti 
a nejen to, prostor zde dostali i výtvarné 
a vědomostní schopnosti malých lodní-
ků/Orlíků.
Soustředění začalo přivítáním, sestave-
ním družstev: Žlutí delfíni, Modré pira-
ně, Červený Titanic a Zelené špenáty 
a výrobou námořnických triček. Stihli 
jsme i první trénink, kde si dali záležet 
na rozcvičení skupinových posádek naší 
námořní instruktoři. Odpoledne jsme 
se přemístili na druhý trénink, který 
jsme odstartovali na tartanovém hřišti 
MŠ a ZŠ Letní Pole, abychom se mohli 
věnovat disciplinám, ve kterých závo-
díme. Pepek námořník a jeho lodníci 
uvítal tuto možnost trénování. Večer 
jsme se přemístili do Knihovny města 
Vyškova, kde nás knihovnice provedli 
celou „knihovnou/lodí“, aby si lodníci 
našli poschovávané šifry a došli k pokla-
du. V podpalubí na nás čekala polonahá 
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mořská víla, kterou lodníci svými vědo-
mostmi oblíkali do barevných šupinko-
vých šatů. Taky si vyráběli barevné skle-
ničky na památku. Všude v lodi na nás 
číhali moudré knihy, přesto jsme zalehli 
do spacáků a usnuli s vděčnými pocity 
za pěkný program laděný v duchu naší 
plavby. 
Druhý den objevili v blízkosti cizí loď/
kuželkárnu. Zvědavost byla veliká, je-
nomže přístup na cizí loď musela být 
vybojována dělovými koulemi. Pepek 
námořník má silné družstvo/ taky všich-
ni jedí zdravý špenát, a tak se nevzdáva-
jí bez boje. Bitva to byla veliká. Nakonec 
zvítězili všichni, došlo ke smíru a dokon-
ce piráti, kterým cizí loď patří, pustili 
písničku nejlepším střelcům dělových 
koulí. Po obědě a poledním odpočin-
ku se vydali na další průzkum do okolí, 
po šípkách směr neprozkoumané úze-
mí rybníku „Kačák.“ Než se dostali na 
toto území, museli zdolávat překážky: 
aby měli energii – zpívali, aby měli sílu – 
posilovali, ale taky pomáhali zraněným 
a museli je nosit, nebo navigovat slepé. 
Nejhůř na tom byli ti - němí. V cíli je 
kromě výroby udíc čekalo několik do-
morodců, kteří s údivem koukali, kde se 
vzalo najednou tolik lodníků. Úmorné 
vedro, které nám přálo celý den, neod-
radilo lodníky a ti se pustili do namáha-
vého tréninku sportovní chůze. A že to 
lodníci/Orlíci umí, přesvědčili natréno-
vanou technikou a vytrvalostí, na které 
můžou být pyšní. 
Třetí den načerpali nové sily a hurá na 
„Závody na počest Pepka námořníka.“ 
Je to atletický víceboj, v němž soutěži-
ví mladí atleti měli možnost opět zažít 
pocit závodníka či závodnice - tentokrát 
při sportovních disciplínách ve sportu, 
který trénují celý rok. Disciplíny jako: 
výška, dálka, překážky, vrh medicinba-
lem, člunkový běh, trojskok a hod na 
cíl všichni zvládli. Taky dali do závodu 
všechno. Rychlost, mrštnost, odvahu, 
sílu a přesnost. Zato jim patří velká po-
chvala. 
Čtvrtek začal doděláváním lodí. Námoř-
níci dobře vědí, že jim nesmí chybět 
název lodi, aby si je nespletli s piráty, 

kormidlo, aby udávali správný směr, ani 
kotva, která zaručuje bezpečné zakot-
vení, ale především papoušek, který je 
měl bavit po dobu celé plavby. Ve čtvr-
tek nastoupily posádky do lodí a začala 
průzkumná plavba. Lodě jsou prostorné, 
vejde se tam celá posádka. Lodě jsou 
rychlé, dokážou to na přesunu k místu, 
kde mají nachytat za stanovený čas co 
nejvíc ryb. Že v jednotě je síla, dokazu-
je každé družstvo svázanýma nohama, 
jako rybářská síť. Ale každé družstvo 
umí rychle poskládat i roztrhanou mapu, 
aby se překonaly překážky a dostali se 
všichni bezpečně na břeh. Krásná plav-
ba. Odpolední pauzu využili na návště-
vu námořní policie, aby se dozvěděli, 
co policie dělá s piráty, kteří nedodržují 
pravidla. Po této zajímavé návštěvě lod-
níci svlečení do plavek naskákali do vyš-
kovského akvaparku, aby otužili horkem 
rozpálená těla. A že plavat všichni umí, 
to dokazovali při soutěžních hrách na 
vodě i pod vodou. 
Pátek začalo sluníčko ohřívat pevninu už 
brzo ráno. V tuto dobu se lodníci/Orlíci 
chystali na výlet do Lulče a jejího okolí. 
Oběd v sáčku, pití do batůžku a nástup. 
Cestou jsme se pozdravili se známými 

lodníky a dál ubíraly metry a kilometry, 
které byly před námi. 
Všichni jsme se vrátili utahaní, leč šťast-
ni, že pěší výlet přežili ve zdraví. Pepek 
námořník rozdal lodníkům zlaťáky, kte-
ré si zasloužili, a následovala burza, kde 
ty zlaťáky měli utratit. Nástup, „a tak 
končí naše písnička, johoho,“ zpívame. 
Rozdali se pamětní listy, žluté orlíkovské 
kšiltovky a společné objetí. Orlíci/lodníci, 
byli skvělí!
 ANNA MÁLKOVÁ

Nejmladším z jednoty 
Orel Boskovice se daří
V oblasti Drahanské vrchoviny má dlou-
holetou tradici seriál závodů pro horská 
kola ve všech věkových kategoriích. Le-
tos se jede již 15. ročník Poháru Dra-
hanské vrchoviny, kdy 466 závodníků 
soutěží ve 14 závodech, které připravují 
obce v regionu. Orel jednota Boskovi-
ce má v poháru zastoupení v nejmladší 
kategorii dívek do 6 let na odrážedlech. 
Starší Adéla Věrná (5 roků) je v čele 25 
děvčat a Klára Věrná (2,5 roků) se zatím 
drží na sedmé příčce.

Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ,
místostarostka jednoty Boskovice
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•  zprávy z ústřední rady

• výsledky seriálu závodů horských kol 

• vítěze recitační soutěže Svatováclavská réva

… a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


