
n  ZÁJEM O PLAVÁNÍ 
STOUPÁ

n  ÚSPECHY  
V JEDNOTÁCH

Pro rozzárené oci detí, pro radostný smích,
pro št'astný úsmev ve tvári, pro kanoucí slzu blazenosti

chvalme s vdecností otevreným srdcem Hospodina
za dar betlémského Jezulátka.



25.ročník Svatováclavské révy 10–11

Letošní jubilejní ročník byl pro mě na jednu stranu velkou radostí, na druhou stranu 
tak trochu zklamáním. Radost jsem měla z nádherného počasí, z mnoha krásných 
textů, které zazněly, z pěkných klavírních skladeb hudebního doprovodu… říká  
Anežka Sochová, moderátorka soutěže.

komentář
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Vyhodnocení literární soutěže  7–9

Otiskujeme tři vítězné „Neskutečné příběhy“. Do soutěže bylo přihlášeno 20 zda-
řilých prací a snad se budou líbit i vám. Budete se bát i smát zároveň.

Cena Jihomoravského kraje  4–5

Prestižní ocenění letos získalo celkem 26 osobností jižní Moravy. Slavnostní pře-
dání  se uskutečnilo v sobotu 12. listopadu 2016 na zámku ve Slavkově u Brna. 
Mezi oceněnými osobnostmi v oblasti práce s mládeží byli i dva členové Orla 
Božetěch Kostelka a Emil Polák.

Ježíš uzdravuje
Máme za sebou Rok milosrdenství. Já z něj 
mám velkou radost, protože jsem zahlédl 
mnoho projevů soucitné lásky. O Velikono-
cích jsem křtil řadu dospělých, kteří se setkali 
s Božím milosrdenstvím a obrátili se. I mezi 
biřmovanci byla řada konvertitů či bývalých 
bezdomovců, kteří se v živém společenství 
místní církve setkali s Boží láskou.
I v řadě rodin si vyzkoušeli, jak milosrdenství 
pomáhá obrousit hrany, odbourat přehrady, 
překonat propasti a budovat mosty porozu-
mění, přes které přichází pokoj a nové štěstí. 
Stačí se dívat očima toho druhého. Nebo do-
plnit, co druhý nedotáhl. Nemusí jít o veliké 
věci. Někdy totiž i ti nejbližší se na chvíli sta-
nou malými nepřáteli jen proto, že jsou una-
vení či mají špatnou náladu, a proto přestali 
milovat. To je však nejlepší příležitost milovat 
jako Bůh, totiž jako první. Kolik rodin se tou-
to cestou zachránilo před rozpadem a znovu 
našlo štěstí!
Někdy máme kolem sebe problémy a zlobu. 
To není důvod k naštvání, prásknutí dveřmi, 
či ztrátě naděje. Zkušenosti Roku milosrden-
ství nás povzbuzují k odvaze věřit v uzdravu-
jící moc Boží lásky, která je větší než všechna 
zloba.
Budeme-li pokračovat v tom, co jsme se v Roce 
milosrdenství naučili, či aspoň začali učit, mno-
ho se změní. Dobře prožít Advent znamená 
s nadějí očekávat Spásu, zvát Krista mezi nás 
a mít naději v Boží pomoc. Vánoce jsou osla-
vou Boha, který se stává člověkem, aby nám 
ukázal milosrdenství. Vánoce plné radosti mů-
žeme prožívat v každé rodině i v každé orel-
ské jednotě, když dáme místo Pánu Ježíši mezi 
námi, když ho budeme zvát jako Zachránce 
situací, když mu budeme dávat přednost před 
sebou, když mu pomůžeme druhým sloužit, 
odpouštět či dělat radost, když ho necháme 
vítězit ve vlastním srdci. Pak můžeme mít Vá-
noce po celý rok. Já je každému z vás upřím-
ně přeji a těším se, že Orli přivedou k radosti 
z Boha mnoho přátel.

+JAN GRAUBNER
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Ze žup a jednot  24–34

Dozvíte se, která jednota vyrábí vlastní skleněné medaile, proč vyškovští Orlíci nomi-
novali svoji trenérku Aničku Málkovou do celostátní soutěže „Děkuji, trenére,“  kam 
letos zamířili senioři ze Sedlákovy župy a spoustu dalšího.

Dovolte mi dnes nové oslovení:
Milí orelští králové a královny!
Slyšíte tu slavnostnost? 
Zdá se Vám, že přeháním? Ne. 
V mém oslovení je zároveň poděkování 
i prosba. V mém poděkování je zároveň 
úcta i výzva. Králové, mudrci od východu 
prošli dlouhým adventem. Museli překo-
nat mnoho překážek. Nepohodlí cestování, 
přespávání ve stanech, možná někdy i pod 
noční oblohou, ale šli a těšili se. Viděli před 
sebou hvězdu a tak za ní šli. A nesli dary. 
Nesli jich tolik, kolik unesli a jeden navíc: 
Všem na cestě říkali, kam jdou a proč a zvali 
je: „Pojďte s námi!“ 
I my Orlové jsme zváni být králi a králov-
nami. Nejen při Tříkrálové sbírce, při které 
se sbírají dary pro Krista od těch, kteří až 
do Betléma nedojdou. Ano, velké poděko-
vání! Pokladničky, které pomáháte plnit, 
pomohou těm nejpotřebnějším a Kristus 
nás ujišťuje: „Když pomáháte potřebným, 
pomáháte mně.“ 
A ještě více. Když navštěvujete, jako Tři 
králové své blízké, své sousedy a úplně ne-
známé lidi, svědčíte o té hvězdě, za kterou 
jdeme. Jdeme za hvězdou. Za super hvěz-
dou. Za SUPERSTAR. A tou je Kristus a svědčí 
o tom naše víra, to že jsme přišli ke dve-
řím a zazvonili, to že 
stojíme na rohu nebo 
na náměstí a prosíme 
o dary pro Krista je 
také svědectvím o tom, 
že věříme v Boha.
Orelští králové a krá-
lovny, i naše orelská 
modlitba před závo-
dem v běhu, před cvi-
čením, před florbalovým nebo fotbalovým 
zápasem je královským přihlášením se k dě-
dictví našich otců, k dědictví víry.
Děkuji Vám všem ještě jednou:
Orelští králové a královny, povídejte všem 
o hvězdě, superstar, jménem Ježíš Kristus!
Ať se nám daří svědčit o Kristu na všech orel-
ských cestách! 
Přeje STANISLAV JURÁNEK, starosta
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Pomáháme Tomáškovi 14–15

Je malý, je roztomilý, je jeden z nás…..a je nemocný. Trpí svalovou dystrofií a bude 
potřebovat pomoc. I naši pomoc… 

Ústřední ples Orla ČR 22

 se bude konat 25.února 2017 v Ratíškovicích. Těšit se můžete na tradiční 
fašaňkové zvyky z Moravského Slovácka, skákání na konopě nebo pochová-
vání basy.
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… to byla hlavní poselství 
řečníků dne 10. září při 
slavnostním otevření pa-
mětní síně kněze Jana Buly 
v jeho rodném Lukově.

Na pozvání starosty Orla bratra 
Juránka se 15. září 2016 sešli na 
ústředí Orla v Brně orelští jubi-
lanti z celé republiky. Také z naší 
župy Velehradské se zúčastnilo 
šest členů, kteří se v letošním 
roce dožili životního jubilea. 

O organizaci setkání se starali členové 
rady seniorů sestra Brandejsová, bratr 
Kostelka a bratr Kočí.
Každý ze zúčastněných dostal slovo, aby 
se představil a řekl krátce něco o činnos-
ti jednoty Orla, kde je členem a o svém 
zapojení v Orlu. O dobrou náladu se po-
staral harmonikář, se kterým si všichni 
s chutí zazpívali. Zavítali mezi nás i staros-
ta Orla bratr Juránek a 1. místostarostka 

 Pamětní síň vznikla v opravené budově 
fary. Výstava o Bulovi nese název „Věřím, 
že můj krátký život nebyl nadarmo.“ V ní 

sestra Macková. Stručně nás seznámili se 
současnou činností Orla, každému osob-
ně blahopřáli a předali pamětní list a malý 
dárek. Duchovním slovem nás povzbudil 
Otec Alvarez Kodeda. Mladý člen jednoty 
Orla Bohunice nám předvedl staronovou 
hru, hodně rozšířenou v 50. letech minu-
lého století – šprtec. V původně klukov-
ské hře se nyní hraje i mistrovství světa 
a právě Orli z Bohunic dosáhli tohoto ti-

je k vidění například Bulův ornát, několik 
jeho vlastnoručně namalovaných obrazů 
a řada dalších exponátů. Mezi nimi je na-

tulu a mnoha dalších úspěchů v této hře. 
Někteří ze seniorů si po mnoha letech 
i krátce zahráli. Nescházel ani přípitek 
a dobré pohoštění.
Všem organizátorům je potřeba poděko-
vat za toto zdařilé setkání. Loučili jsme 
se s přáním, abychom se za pět let zase 
mohli všichni sejít.

MARIE KUSÁKOVÁ
Orel jednota Ostrožská Nová Ves 

Musíme si připomínat a nesmíme zapomenout… 

Setkání 
orelských 
jubilantů
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Prestižní ocenění letos získalo 
celkem 26 osobností jižní Mora-
vy. Slavnostní předání  se usku-
tečnilo v sobotu 12. listopadu 
2016 na zámku ve Slavkově 
u Brna. Mezi oceněnými osob-
nostmi v oblasti práce s mláde-
ží byli i dva členové Orla.

Božetěch Kostelka neměl jedno-

duché dětství. Otec Bedřich Kostelka 
byl pro svou politickou činnost několikrát 
vězněn, rodině Kostelků byl zabaven maje-

tek a tažení komunistické moci proti Orlu 
mělo na život  Božka Kostelky vliv i v dospě-
losti. V roce 1989 byl Orel znovuobnoven  
a br. Kostelka se naplno vrhá do práce. 
Mnozí si pamatujeme, že největší snahu 
vložil do toho, aby byl majetek Orla vrácen 
do rukou těch, kteří jej vybudovali a aby 
opět sloužil k formování dětí a mládeže. 
V roce 1992 se stal generálním sekretářem, 
později i místostarostou Orla. Byl trenérem 
mládeže v basketbalu a sportovní gymnas-
tice. Dodnes dochází na ústředí Orla a nej-
větší zálibou je mu zdejší archiv.

Emil Polák se rovněž zasadil o obno-
vení orelské jednoty v Kobylí a o vybudo-
vání sportovního zázemí v místní Orlovně. 
Funguje zde indoor cycling, posilovna, cvi-
čení pro matky s dětmi, zdravotní posilová-
ní a kuželkárna. Každým rokem pořádá me-
zinárodní turnaj „O hrozen jižní Moravy“, 
při kterém se utkají v minibasketbalu české, 
slovenské a polské hráčky ve věku 10–12 
let. Dále organizuje Cyrilometodějský běh 
„O pohár Václava Drboly“, pro děti také 

„Hry bez hranic“, cross country jarní běh 
a pěší výšlap na vrch Lácary. Tradicí je již 
Kobylský triatlon, kterého se účastní i nej-
menší děti, dále kobylský den sportu „Co 
má kolo – jede“, turnaje v kuželkách a sou-
těže nejmenších na odrážedlech. Dlouhá 
léta působil jako starosta Šilingrovy župy.

Oba pánové obohatili svojí činností sportu-
jící mládež nejen v Orlu a v životech mno-
hých z nás zanechali nesmazatelnou stopu. 
Blahopřejeme k ocenění, děkujeme a přeje-
me pevné zdraví.  M. MACKOVÁ

Musíme si připomínat a nesmíme zapomenout… 

Cena Jihomoravského kraje

na prapor připevnil Petr Žák, starosta 
Orla v Moravských Budějovicích, kde 
pořádají každoročně na jeho památ-
ku maratón Jana Buly a jeho jméno 
nese také nově otevřená mateřská  
škola. 
Stejné datum narození, jako má Jan 
Bula, tedy 24. června, má také Jan 
Kubiš z nedalekých Dolních Vilémovic. 
Každý padl v boji proti jiné totalitě, ale 
každý z nich udělal pro tuto zemi tolik, 
že si jejich jména musíme připomínat. 
Jestliže Jan Kubiš se stal v uplynulých 
letech mužem, jehož jméno zná každé 
malé dítě, tak před námi stojí obrovský 
úkol věnovat stejné úsilí, aby tomu tak 
bylo i u Jana Buly. 
 M. MACKOVÁ

příklad i Bulova orelská čepice.  Za svého 
působení v Rokytnici tam Orla založil. 
Součástí oslav bylo také připevnění štítku 

Jana Buly in memoriam na ústřední orel-
ský prapor Svatováclavské župy v exilu 
hned pod štítkem biskupa Berana. Štítek 
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n  VP/207/12 VP schvaluje delegaci Orla na valné hromadě  
FICEP v Paříži ve dnech 14. až 16.10.2016 ve složení:  
Br. Juránek nebo ses. Macková, ses. Škvařilová, br. Možný a br. 
Macek  

n  VP/208/12 VP uděluje Čestné uznání ses. Jarmile Mikulaštíkové
n  VP/209/12 VP ukládá předsedům odborných rad, aby do  

10. 10. 2016 zaslali připomínky k rozpočtu na rok 2017 k za-
pracování.

n  VP/219/13 VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017  
a doporučuje ÚR ke schválení.

n  VP/220/13 VP bere na vědomí program 3. zasedání ÚR  
a doporučuje ÚR ke schválení. 

n  ÚR/3/10 Ústřední rada schvaluje změnu v soutěžním řádu dle 
přiloženého materiálu.

n  ÚR/3/12 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR a vyzývá 
župy a jednoty, aby podněty do Poutní knížky 2017 zasílaly 
do 10. 1. 2017.

n  ÚR/3/17 Ústřední rada schvaluje plán akcí TVR na rok 2017.
n  ÚR/3/18 Ústřední rada schvaluje plán akcí KR na rok 2017.
n  ÚR/3/19 Ústřední rada schvaluje plán akcí DR na rok 2017.

n  VP/224/13 VP uděluje Čestné uznání ses. Anně Dolejšové  
a ses. Marii Pernicové.

n  VP/225/13 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Anně 
Dolejšové.

n  ÚR/3/20 Ústřední rada schvaluje plán akcí RM na rok 2017.
n  ÚR/3/21 Ústřední rada schvaluje plán akcí RS na rok 2017.
n  ÚR/3/22 Ústřední rada schvaluje rozočet Orla na rok 2017.
n  ÚR/3/23 ÚR bere na vědomí stav čerpání dotací z MŠMT pro-

gramu III a IV k 5. 11. 2016, a souhlasí s tím, aby župami nevy-
účtované prostředky byly vyúčtovány Orlem – hlavním spolkem.

n  ÚR/3/24 ÚR bere na vědomí stav zápisů pobočných spolků 
do veřejného rejstříku k 5. 11. 2016.

Výpis usnesení 12. a 13. Výkonného předsednictva

Výpis usnesení z jednání 3. ÚR ze dne 5. 11. 2016

Odjezd 25. 8. z Kroměříže ve 12.00 hod., odjezd z Brna ve 14.00 hod.
Vzdálenost Brno – St. Raphaël 1300 km, cesta trvá 17–19 hodin.
Příjezd 26. 8. do St. Raphaël kolem 8.00–9.00 hod. 
Cena: 8.140,- Kč na osobu (doprava, ubytování s polopenzí). Více na www.orel.cz

 
7. 1.   Memoriál účastníků II. odboje,  

silniční běh, Moutnice (OBL)
14. 1.  Vyhodnocení Orelské běžecké ligy 

(OBL) 2016, Pozořice
4. 2. Lyžování/běžky, Ploština
18. 2. Malá cena Zlobice, Kuřim (OBL)
25. 2.     Maratón Jana Buly,  

Moravské Budějovice, (OBL)

25. 2. Ústřední ples Orla, Ratíškovice
25. 2. Lyžování/sjezd, Stupava
25. 3. Volejbal hoši/dívky, Křenovice 
Březen Gymnastické hry dětí, Žatčany  
1. 4. Volejbal muži, Brno
8. 4. Volejbal ženy, Brno
21.–23. 4. 2017 Divadelní dílna, Boleradice

Zveme Vás na následující ústřední akce

Zveme Vás na orelskou cyklistickou výpravu do Francie

pod ochranou sv. Ludvíka Francouzského
Azurové pobřeží u Středozemního moře – pohoří Esterel –  
možný výlet do kaňonu Verdon

Termín: 25. srpna – 2. září 2017 (pátek – sobota) 
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Naše poděkování patří všem, kdo svůj pří-
běh sepsali a do soutěže poslali. Vítězům 
blahopřejeme a posíláme z ústředí Orla 
drobné odměny.
Vítězné příběhy si můžete přečíst na násle-
dujících stránkách a ty ostatní zdařilé bude-
me průběžně otiskovat v průběhu příštího 
roku v dalších číslech časopisu.

Celým jménem se jmenuji Robert Felix 
Kravák. Když jsem se narodil, chtěla mě 
mamka pojmenovat Felix, protože to 
v latině znamená „šťastný“. Nikomu se 
to ale moc nelíbilo, tak mi dala nakonec 
jméno Robert. Svého ale dosáhla a ke 
křtu mi za mého patrona vybrala kapu-
cínského mnicha svatého Felixe z Canta-
lice, známého jako „bratr Deo gratias“. 
Byl jsem tedy pokřtěn jménem Felix. Ni-
kdy jsem se o tohoto světce moc nezají-
mal, i když mi o něm mamka občas něco  
vyprávěla.
Letos o prázdninách jsme s mamkou a te-
tou jeli na výlet do Brna. Chtěli jsme se 
podívat na nějaké památky. Moc se mi 
nechtělo, byl jsem docela otrávený, raději 

Jako každé léto jsem zamířil na tábor 
ke koním. Letos ale poprvé jako táboro-
vý vedoucí a opravář. Kdybych tušil, jak 
se vše vyvine, možná bych zůstal raději 
doma…
Na statek jsem přijel v neděli lehce před 
devátou hodinou ranní. Majitele statku, 
hlavního vedoucího, jsem tahal z postele. 
Zadal mi úkoly, které jsem měl po dobu 
tábora plnit: „Je tady hodně práce. Teče 

Vyhodnocení:
kategorie do 13 let 
1.  místo:  Můj svatý ochránce 

Robert Kravák, Mostkovice
2. místo:  Houbový příběh 

Eliška Urbášková, Kobylničky
3. místo:  Noční klika 

Marián Fica, Vřesovice

bych zůstal doma a hrál hry s kamarády na 
PC, ale neměl jsemna výběr.
Po cestě jsem byl docela hladový, proto 
jsem si na nádraží v Brně koupil pizzu. Ni-
kde však nebyla žádná lavička, kde bych si 
mohl sednout a v klidu se najíst. Zabočili 
jsme tedy do nejbližší uličky, kde stál ně-
jaký klášter, a před ním spousta soch sva-
tých. Mamka mi k jedné ukázala a řekla, 
ať si sednu třeba tam. 
Protože jsem byl ale naštvaný, sedl jsem si 
o dvě sochy dál, k nohám nějakého svaté-
ho, a pustil jsem se do jídla. Teta s mamkou 
si zatím prohlížely ostatní sochy a zjistily, 
že to jsou kapucínští mniši. Když přišly ke 
mně, teta zvolala: „Roberte, podívej, kam 
sis sedl! To snad není možné, vždyť sedíš 

okap u jízdárny, nejdou zevnitř otvírat 
dveře spolujezdce u Vitary, v Transitu je 
potřeba vyměnit olej. Ohrada v sadu po-
třebuje vyměnit dráty a pár prken – to 
můžeš udělat třeba ve středu. Další věci 
mám někde na papíře.“ Asi tušíte, že mě 
nijak nenadchl přívalem úkolů, kterými 
mě zasypal. Než začaly dojíždět první 
děti, opravil jsem okap. Povolila se spona 
a protékal jeden spoj.

kategorie 14–18 let    

1. místo:    Ne-skutečný příběh 
Filip Mečíř, Plumlov

2. místo:   Půlnoční děs 
Karolina Kůrková, Prostějov

3. místo:   Neskutečný příběh 
Jan Kapounek, Kralice na Hané

kategorie 19 let a starší

1. místo:  Já ten zázrak viděl na vlastní oči 
Luboš Nágl, Ohrozim

2. místo:   Tajemné kroky 
Nikola Puškárová, Plzeň

3. místo: Jan Pekař, Brno
 M. MACKOVÁ

u sochy svého ochránce, svatého Felixe!“
Neochotně jsem se zvedl a podíval se na 
sochu. Byl to muž v kapucínském rouše 
s poustevnickou holí a mošnou s nápisem 
„Deo gratias“. Pod sochou bylo napsáno: 
St. Felice Cantalice. 
Úplně mě zamrazilo a přišlo mi neuvě-
řitelné, že jsem si nevědomky sedl právě 
k nohám svého svatého patrona. Musel to 
být určitě Boží záměr, abych se konečně 
o svého ochránce začal více zajímat.
Doma jsem si hned na internetu vyhledal 
mnoho informací, abych o něm zjistil co 
nejvíce, a velmi jsem si ho oblíbil.
Závěrem mohu jen říct: „Deo gratias!“
(Robert Kravák, U Jezu 482/2, Mostkovice 
798 02, 12 let)

Po příjezdu dětí začaly obvyklé zmatky – 
kdo bude s kým na pokoji, jaké to asi na 
táboře bude – prostě táborová klasika. 
Pak vzhůru na oběd a po odpoledním 
klidu ke koním.
V úterý jsem se rozhodl, že opravím dveře 
na té Vitaře. Postup byl vcelku jasný. Ze 
svého auta vytáhnout nářadí, odmon-
tovat vnitřní obložení dveří, vymontoval 
zámek, poupravit táhlo. Prostě jednodu-

Výsledky literární soutěže
Kulturní rada Orla začátkem roku vyhlásila literární soutěž 
„Neskutečný příběh“ a zapojit se mohli jak děti, tak dospělí. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 20 příběhů a nebylo lehké 
vyhodnotit ty nejlepší. Tentokrát tvořili porotu členové kul-
turní rady ve složení: Petr Brhel, Jana Jedličková, Oldřich Gar-
dáš, Zdeňka Dřínková a František Severin.

Můj svatý ochránce

(NE)skutečný příběh
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chá činnost. Za hodinku bylo hotovo. Na 
tomto místě musím říct, že technický stav 
toho vozidla je příšerný. Každý z obce ví, 
že je v něm více izolepy než železa.
„Jsou opravený dveře,“ zahalekal jsem 
na majitele, který zrovna šel kolem. Ten 
spokojeně pokýval hlavou a letěl něco 
zařídit na ubytovnu.
Ve středu odpoledne se nechodí jez-
dit, ale děti se berou na místní koupák. 
Mohl jsem se tedy v klidu oddat opravám 
ohrad. Rozhodl jsem se, že věci nepove-
zu ve svém autě, ale že si půjčím terénní 
Vitaru s vozíkem.
Nechtělo se mi jít za majitelem na kou-
pák, tak jsem mu zavolal na mobil.
„Půjčím si Vitaru, jestli to nebude vadit.“
„Ne, vůbec. Není v ní moc benzínu, ale 
jestli jedeš k ohradám, tak ti to bude sta-
čit.“
„Takže mě teď nepotřebuješ?“
„Ani v nejmenším, hlavně se pokus dát 
dohromady tu ohradu. Klíče od Vitary 
jsou jako obvykle, v zapalování.“
„Jasan, pokusím se přijet, než zapadne 
slunko, ale beru si baterku. Jen pro jisto-
tu, znáš to.“
„V poho, musím končit. Děcka, neblb-
něte tak.“
S tím položil hovor.
Ohrada byla v žalostném stavu. Lanka 
přetrhaná od koní, několik prken přera-
žených a dva zlomené sloupky. Oprava 
mi vzala hodně času a skončil jsem až 
hodinu po setmění. Dost jsem nadával, 
protože jsem nechtěl být pryč tak dlou-
ho a navíc jsem neměl ještě vše hotovo. 
„Dodělám to zítra, se to nepo…“ hud-
roval jsem si pro sebe. Nářadí jsem na-
ložil na vozík a pokusil se nastartovat. 
Auto ani neškytlo. Naštvaně jsem vylezl 
a otevřel kapotu. Za svitu baterky se mi 
povedlo přijít na to, kde je chyba. Nalo-

mený kabel od zapalovací soustavy. „Ksa-
kru, ještě todle,“ a naštvaně jsem kopnul 
do auta.
Ničemu to nepomohlo. Takže zase vyndat 
nářadí, odizolovat kousek kabelu a pro-
vizorně přilepit hromadou izolepy. Nic ji-
ného jsem totiž po ruce neměl. A hřebíky 
by tomu nepomohly. Sedl jsem za volant 
a tentokrát nastartoval. Zaklapl jsem ka-
potu a protože už byly téměř dvě hodiny 
po setmění, rozhodl jsem se jet zkratkou, 
kterou jsem zatím šel vždy jen pěšky. Pře-
ce jen by to ušetřilo dva kilometry cesty 
a ke statku to tak bylo jenom něco přes 
kilometr.
Opatrně jsem vjel mezi stromy. Cesta byla 
docela úzká, na každou stranu od auta 
tak jeden a půl metru ke stromům. Byl 
jsem asi v půlce cesty, takových tři sta 
metrů od konce lesa, když najednou auto 
zdechlo a úplně zhaslo.
„Čert aby to spral, musím napsat, že se 
ještě zdržím.“ S těmi slovy jsem popadl 
mobil: „No to mě omej. Vybitej. To není 
možný, vždyť byl ráno nabitej…“ Pokusil 
jsem se ho zapnout, ani neblikl. „Ales-
poň, že funguje čelovka,“ pomyslel jsem 
si. „Možná to bude tím kabelem od za-
palování.
Vyřadil jsem rychlost, zatáhnul ručku, 
vypnul zapalování… Prostě ty klasic-
ké úkony. Začal jsem se vrtat v motoru. 
Najednou divný skřípot. Otočím se s če-
lovkou po směru zvuku a… Nic, nikde 
nikdo. „Nebuď paranoidní, vždyť je to jen 
les. Tudy nikdo v tuhle hodinu nechodí,“ 
řekl jsem docela nahlas. Nevím, jestli jsem 
chtěl přesvědčit sebe, nebo ten okolní les. 
Zase jsem se zanořil do motoru. Kabel 
od zapalování držel jako helvétská víra. 
Nechápal jsem, kde je chyba. Zavřel jsem 
kapotu, poodstoupil bokem a zauvažo-
val, jestli to auto nezamknu a nevrátím 

se pro něj ráno. Už totiž táhlo k půlno-
ci. V tu chvíli se naplno rozsvítila světla 
a nastartoval motor. Tep mi vyletěl spolu 
se srdcem někam do oblak. Za volantem 
nikdo neseděl, ničeho jsem se nedotýkal 
a zapalování jsem určitě vypnul. Ani jsem 
se nerozhlížel, naskočil do auta, sešlápnul 
plyn až k podlaze, uvolnil ručku, zařadil 
rovnou dvojku a vyřítil se vpřed. Tak rych-
le jsem ještě nikdy lesem nejel. Tachome-
tr v tom autě nefunguje, ale vzhledem 
k tomu, jak jsem vytočil motor a měl tam 
zařazenou trojku, jsem jel minimálně pa-
desát až šedesát za hodinu. „Ježišmarjá, 
já chci být pryč, já chci být pryč,“ ani ne-
vím, jestli jsem si to jen myslel, nebo jsem 
to i řval. Les jsem opouštěl se zařazenou 
čtyřkou, bylo mi jedno, že jedu v obci, 
čert vem rychlostní omezení. Jediné, co 
jsem chtěl, bylo už být na osvětleném 
statku, co nejdál od toho lesa. Na statek 
jsem vletěl jako velká voda, dupl na brz-
du a vyrval klíčky ze zapalování. Podíval 
jsem se na mobil. Byl zapnutý a ukazoval 
téměř plnou baterku. Ze dveří domku na 
mě nechápavě koukal majitel.
V místní hospodě jsem další den vyprávěl, 
co se mi stalo a kde. Dle slov místních 
nejsem první, komu se tam něco podob-
ného přihodilo, naposled prý tam skončil 
velmi podobně jeden člověk ze sousední 
obce, co si chtěl zkrátit cestu. Prý pět let 
zpátky. Tomu ale motor naskočil asi mi-
nutu po tom, co zdechl. Ještě seděl za 
volantem…
Nevím, jestli to byla jen moje velká fanta-
zie a souhra náhod. Mohl jsem zapome-
nout zapnuté zapalování a kontakt mohl 
sepnout ten vadný kabel. Dvě věci ale 
vím jistě. Ten mobil mi v lese nefungoval. 
A tou cestou se už nikdy v noci nevydám.

(Filip Mečíř, Krumsín 90, Plumlov 798 03, 

Mám manželku, která miluje děti a za-
hrádku. Někdy tak činí rovnoměrně obo-
jímu, jindy přilne víc k dětem, následně 
zase k fialkám. Děje se tak podle toho, 
jestli jsou cibulky na záhoně v zákrytu 
a neporušené, nebo jestli žena najde ni-

čivé otisky bot zlosyna (občas též zlod-
cery) ve zdevastované karotce. Zastánci 
lidských práv jistě pochopí, že v takové 
chvíli se Charta dětských práv stává zcela 
pochopitelně bezcenným cárem papíru 
a provinilec se nemá jak hájit. Nejlepším 

řešením zpravidla bývá prostým útěkem 
uhájit holý život. Takovou sílu má někdy 
rodná hrouda. A právě nedostatek žírné 
prsti na naší zahradě se stal počátkem 
jedné zvláštní a tajemné epizody ze ži-
vota naší rodiny. Vše začalo poměrně 

Já ten zázrak viděl na vlastní oči
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prostě. Naše pozemky a polnosti leží na 
kamenité půdě a pro potřeby kultivační, 
ať už jde o kvalitní zatravnění Kostřavou 
červenou nebo nově vysázené stromky 
Račanské Lepotice, modré samosprašné 
švestky, je třeba dovézt odněkud dosta-
tek dobré hlíny. Nejlépe v množství jed-
na tatrovka nebo dvě, budou dobré obě 
dvě. Přátelé jsou nad zlato a nemusí se to 
nutně projevit jen u kulečníku, ale třeba 
i na zahrádce. Zvlášť je-li přítel zahradník. 
On ví, které hlíny je nám třeba a ví, kde 
se ta hlína nachází. A nejen to. Poradí 
i způsob, jak zařídit přestup takové hlíny 
z mateřského klubu rovnou do vaší za-
hrádky. A to vše za poměrně rozumnou 
cenu. Podtrženo, sečteno: hlínu, kterou 
my potřebujeme, momentálně na skládce 
nikdo nepotřebuje a kamarád ji přiveze 
za cenu nafty. No, nekupte to. Tomu se 
říká zboží v akci. Ujednáno, domluveno 
a my s netrpělivostí očekáváme tatrov-
ku se zásilkou vytoužené hlíny. Dlužno 
podotknout, že to „my“ znamená já 
a našich jedenáct dětí. Manželka byla 
odvelena mimo domov, protože ta fůra 
hlíny, převázaná růžovou mašličkou, měla 
být pro ni milým překvapením. Přála si ji 
totiž a velmi. Dočkali jsme se. Tatrovka, 
vrchovatě naložená zemitým pokladem 
dorazila, šofér stáhl okénko a bodře za-
volal: „Tak kam to bude, šéfe?“ Ukázal 
jsem na prázdné místo na zahradě. Řidič 
bravurně zacouval, zvedl korbu a náklad 
vysypal na místo určení. Až potud neměla 
celá akce jedinou vadu na kráse. Když se 
o něčem říká, že se to objevilo jako blesk 
z čistého nebe, netušil jsem, že se cosi 
podobného může  v příštích vteřinách 
přihodit i nám. Jenom pro úplnost musím 
uvést, že přes zahradu vedly od posled-
ního sloupu na louce dráty elektrického 
vedení do nástřešáku na našem domě. 
Náklaďák zvedl korbu a vysypal obsah až 
za dráty. Pak se ale z nějakého nepocho-
pitelného a dodnes nevysvětleného důvo-
du rozjel i se zvednutou korbou. A v příští 
vteřině přišel onen blesk z čistého nebe. 
Korba zachytila o dráty, dráty se otřely 
o sebe a z auta byla naráz vánoční prs-
kavka. Děti to velice rozveselilo. Všechny 
byly totiž na zahradě, protože příjezd ná-

kladního auta je událost, kterou si pře-
ce nemohly nechat ujít. Méně důvodů 
k veselí  už ale měl náš přítel zahradník, 
který stál na stupátku sršící tatrovky a kři-
čel na řidiče, že nabral dráty. V té chvíli 
bylo jasné, že kdyby můj životem sršící 
přítel ztratil na stupátku rovnováhu a do-
tkl se země, já ztratil přítele. Naštěstí se 
tak nestalo. Řidič měl teď na vybranou. 
Buď bude couvat a snažit se zbavit nějak 
drátů, nebo se tatrovka rozběhne a uvidí 
se, kdo bude silnější. Řidič zvolil bez vy-
světlování druhou variantu a prudce se 
rozjel na plný plyn. Zůstal jsem zhypno-
tizovaně stát, neschopný pohybu jako 
králík před anakondou. Jen jsem němě 
zíral. Nikdy bych nevěřil, jak pružný do-
káže být tuhý železný drát. Tatra už ujela 
hodný kus cesty. Dřevěný sloup elektric-
kého vedení se ohýbal jak třtina ve větru 
se klátící, dráty byly napjaté jak tětiva 
v rukách Robina Hooda a jen místo šípu 
vězel v tomto podivném luku zběsile uhá-
nějící náklaďák. První, kdo povolil brutál-
ní síle, byla naše chatrná střecha, za niž 
byl ocelovým lanem ukotvený na  trámu 
přívod elektřiny. A naše nebohá stříška 
opustila, i když jen o malý kousek místo, 
které jí původně tesař určil. V té chvíli se 
podařilo ze  stupátka vysokofrekvenč-
ního náklaďáku šťastně seskočit i příteli 
zahradníkovi  a  oddechl si, že to nejhorší 
má za sebou. Jak hluboce se mýlil. Příš-
tí okamžik totiž ukázal, kde je nejslabší 
článek této příšerně napjaté situace. Ma-
sivní železný nástřešák už dál nevydržel 
nelidské natahování na skřipec, utrhl se 
a na vzdálenost téměř padesáti metrů 
prosvištěl těsně kolem přítele, jehož krás-
ná mladá žena doma netušila, že mohla 
být v průběhu několika vteřin už podruhé 
krásnou mladou vdovou. Nestalo se tak 
a tatrovka zmizela v dáli, aby se už nikdy 
neukázala. Což v praxi znamenalo, že 
dovoz byl sice zdarma, ale doprovodné 
náklady na likvidaci následků jednoho 
menšího kopečku rašeliny pro muškáty 
půjdou do desetitisíců. Posunutá střecha, 
rozbité tašky, vyrvaný přívod elektřiny do 
domu, všude okolo potrhané dráty. Tahle 
spoušť byla všechno jiné jenom ne dáre-
ček s růžovou mašličkou, přichystaný pro 

manželku. Štěstí, že u toho nebyla. Pro-
tože to bychom si možná museli nakonec 
ještě hledat i nějakou náhradní mámu. 
Když se děti, chvíli zkoprnělé údivem nad 
nevídanou podívanou vzpamatovaly, vy-
daly se ohledávat důkladně místo činu. 
Běhaly vesele sem a tam, a zkoumaly 
a prohlížely. Jedenáct dětí v terénu, to 
už je docela slušný pátrací oddíl.  Moje 
hlavní starost ale byla co nejrychleji se-
hnat elektrikáře a dát věci do pořádku, 
jak nejlépe to v dané chvíli půjde. Trvalo 
to sice jen necelou hodinku než dorazil, 
ale mě stačil ve vteřině spolehlivě dorazit  
na pokraj infarktu svojí strohou informa-
cí: v hlavním rozvaděči nevypadly všechny 
pojistky a některé dráty jsou pořád ještě 
pod proudem. Tím pádem byl pod prou-
dem i plot okolo naší zahrádky, na který 
dráty spadly. A kde děti celou hodinu 
vesele skotačily a skákaly panáka i přes 
další dráty, taky na zem spadlé. Po čase 
jsem požádal svého přítele matematika, 
aby za použití rovnice teorie pravděpo-
dobnosti vypočítal, jaké byly šance našich 
jedenácti dětí, aby se za tu hodinu ně-
které z nich drátů nebo plotu nedotklo. 
Řekl, že podle neúprosných matematic-
kých výpočtů měl od této události stát 
se vší jistotou poměrně hodně ušetřit na 
přídavcích na některá z našich krásných 
dětí. Proti vší vědecké logice se tak ne-
stalo. Když se dnes ohlédnu zpět, poté 
co byly odstraněny škody a čas zahojil 
noční můru po tomto neveselém zážitku 
totální bezmocnosti, zůstaly už jen vzpo-
mínky na příjemnější stránku věci. Máme 
novou střechu, čistou a bez nástřešáku. 
Elektřina vede k domu pod zemí, takže 
děti můžou pouštět draka beze strachu 
a muškáty na oknech kvetou díky rašelině 
nádherně každý rok. Stejně tak je boha-
tá úroda manželčiny karotky na záhonu 
a ovocných stromků  a rybízu v zahra-
dě. Proto bych rád touto cestou upřím-
ně poděkoval sboru andělů strážných, 
kteří měli toho dne pohotovost. Musím 
říct, že ten, kdo by mě chtěl přesvěd-
čit, že zázraky se nedějí, je prostě bez 
šance. Já ten zázrak viděl na vlastní oči.

(Luboš Nágl, Ohrozim)



kultura

10 OREL 4–16

Letošní jubilejní ročník byl pro mě na jednu 
stranu velkou radostí, na druhou stranu tak 
trochu zklamáním. Radost jsem měla z nád-
herného počasí, z mnoha krásných textů, 
které zazněly, z pěkných klavírních skladeb 
hudebního doprovodu. Potěšilo mě, že i le-
tos přijel jako účastník bratr Leopold Pa-
ďour, bez kterého by lubinská  soutěž snad 
ani nebyla úplná. Jak na jednání poroty řekl 
jeden z jejích člehů: „pan Paďour básně ne-
recituje, pan Paďour se básní stal“. Moje 
nitro zaplavila úleva poté, co historicky nej-
mladší čtyřletá účastnice odrecitovala bez 
zadrhnutí svůj příspěvek a rychle utekla za 
oponu.  Potěšilo mě, že bratr Jan Matula 
obdržel vyznamenání z ústředí Orla – jako 
poděkování za obětavou přípravu dvaceti 
pěti ročníků soutěže. Velikou radostí jsou 
pro mě slova při loučení: bylo nám tady 
hezky, je tady velice příjemná atmosféra, 
příště zase rádi přijedeme. 
Proč tedy zklamání? Nepřihlásil se nikdo do 
třetí kategorie 14–17 let. Opravdu nikdo. 
Snažila jsem se věřit, že ještě někdo přijede, 
že jenom zapomněli poslat přihlášku… Bo-

hužel opravdu nikdo. Ve čtvrté kategorii byli 
účastníci jen tři. Pouze u několika příspěvků 
jsem cítila radost a nadšení přednášejícího 
dítěte, které se přeneslo do sálu. Připadalo 
mi, že letos i veselé texty přednášely děti 
s dospělou důstojností. Jako by se vytra-
tila hravost. Velice mě zamrzelo, když mě 
předseda kulturní rady dovedl k nástěnce 
a ukazoval mi, že máme několik chybných 
údajů o místě bydliště účastníků v předchá-

zejících ročnících. Chyba se mohla vloudit; 
zamrzelo mě spíš to, že upozornění na chy-
by bylo to jediné, co mi k Svatováclavské 
révě bylo z úst předsedy kulturní rady sdě-
leno. Největší starost, kterou nahlas vyslo-
vila i porota, mi ale dělá složení účastníků. 
Z ústředního kola soutěže se vlastně stalo 
klání mezi dvěma školami: ZŠ sv. Zdislavy 
Kopřivnice a ZŠ Salvátor Valašské Meziří-
čí. Porota dále konstatovala, že se bohu-
žel soutěž stala pouze lokální záležitostí: 
jezdí na ni účastníci z blízkého okolí a ze 
vzdálenějších jednot a žup nepřijíždí téměř 
nikdo. I z Velehradské župy, kde (jako snad 
jediní) konají „předkolo“, již léta nepřijel na 
ústřední kolo nikdo. Z ústředního kola sou-

Svatováclavská réva, 
25. ročník recitační soutěže, Lubina 22. 10. 2016
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Výsledky 
I. kategorie (do 9 let): 
1. místo:    Vendula Janíková,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo:   Marie Kostelníková,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
3. místa:  Marie Hellerová,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
  Michael Kramoliš,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

II. kategorie (10–13 let):
1. místo:   Anežka Hellerová,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo:  Dagmar Pešková, ZŠ sv. Zdislavy 

Kopřivnice
3. místa:   Ruben Kuipers,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
  Daniel Heller,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

IV. kategorie (18 a více let): 
1. místo: neuděleno
2. místo: Alan Stavinoha, Prostřední Bečva
3. místo: Adriana Marie Stark, Vyškov
 Leopold Paďour, Lukavice

PUTOVNÍ POHÁRY
Memoriál M. Hyvnarové-Rešovské  
(za posun v recitačním projevu)
Alan Stavinoha, Prostřední Bečva

Cena manželů Fuchsových  
(zvlášť náročná poezie/próza)
Ruben Kuipers, 
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Absolutní vítěz  
Svatováclavské révy 2016
Anežka Hellerová,  
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Porota:
P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Marie Pachtová
Mgr. Soňa Lachová
Mgr. Stanislava Zapletalová
Mgr. Lucie Pokorná

těže se vlastně stala přehlídka: kdo se při-
hlásí, může vystoupit. Co s tím? V minulosti 
se již několikrát řešilo na ústředí, jak přimět 
jednoty a župy, aby se konala regionální 
předkola. Na druhou stranu je velice milé, 
že se děti z obou škol (jak ve Valašském 
Meziříčí, tak v Kopřivnici) na soutěž těší 
a samy do Lubiny chtějí jet. Najde Kulturní 
rada nějaké řešení? To se hledá už několik 
let. Minulá kulturní rada se rozpadla, tak-
že se několik let promarnilo. Nová kulturní 
rada se ve věci recitační soutěže zatím nijak 
neangažovala. Už několikrát mě napadlo, 
zda by 25. (jubilejní) ročník neměl být roč-
níkem posledním. A důvod? Aby lidé na 
Lubinu vzpomínali rádi a se slovy „škoda, 
že už Lubina není“ a ne s trpkostí a rozča-
rováním a se slovy „konečně našli odvahu 
soutěž v této podobě zrušit“.

Zlatá rybka 
Miloš Kratochvíl 

Rybáři se často chlubí,
někdy lžou a žvaní.
Já však vážně chytil rybu,
co plní tři přání.

„Vládče udic, králi háčků,
vrať mě v říši rybí!
Splním ti za to tři přání.
Chtěj, co se ti líbí!“

Jak tak na mě promluvila,
šok mi sevřel hrdlo – 
přestože mám spoustu přání,
mlčel jsem jak trdlo.

Není totiž vůbec lehkém,
jak by se snad zdálo,
vybrat ze všech jen tři přání.
Tři jsou strašně málo,

když chci auto, bazén, koně,
loď, hrad, tygra v kleci,
míč, letadlo, perník s medem
a sto dalších věcí.

Musím rybu nějak přimět
splnit víc, než řekla!
Jenže než jsem na to přišel,
zlatá rybka lekla…

Na Svatováclavké révě 2016 
recitovala Vendula Janíková 

(ZŠ Salvátor Val. Meziříčí), 
získala 1. místo v I. kategorii

Ekonomiky podpora
Miloš Šimurda

Ekonomiky podpoře
házejte všechno do moře
po prvním použití
zahodit, ne si vážiti.

Chléb není už dar Boží,
ale supermarketu zboží,
k čemu něco šetřiti?
Vše se dá lehce koupiti.

Bořte, ničte, nakupujte,
dobré rady nesledujte,
všechno nové lepší
a ubohé staré předčí.

Je to zákon ekonomů
a také obchodních domů
samozřejmě států prosperity
a politiků stálé hity.

Stále více a více
sardinek a automobilů statisíce,
buďte chytráci,
doplatí na vše hlupáci.

Na Svatováclavské révě 2016 
recitoval Alan Stavinoha, 

Prostřední Bečva, IV. kategorie 
(získal putovní pohár 

Marie Hyvnarové-Rešovské)

Radostí a zklamáním zároveň pro mě bylo 
oznámení sestry Marie Pachtové, že letos 
zasedala v porotě naposled. Radostí proto, 
že členkou poroty byla asi ze všech nejdéle, 
tuto funkci vykonávala ráda a se svojí oso-
bitou bodrostí a přímočarostí. Zklamáním 
proto, že jsem si myslela, že ještě pár let 
členkou poroty bude. Paní Pachtová, moc 
děkujeme!
Jak už jsem napsala, je pro mě velikou 
radostí, když mnohokrát za jeden den 
slyším, že se hosté, porota a účastníci do 
Lubiny těšili, že chtějí příští rok přijet zase 
a že jsou nadšeni příjemnou a pohodovou 

atmosférou, která v Lubině vládne. Až 
jsem úžasem zatajila dech, když mi kla-
víristka Monika (hudební doprovod) řekla, 
že příští rok přinese svoje elektrofonické 
varhany, aby byla změna a že to tak bude 
lepší, hezčí a kvalitnější. Tak snad najdu 
i já sílu, elán a nadšení pro pořádání dal-
šího ročníku. 

ANEŽKA SOCHOVÁ, 
moderátorka soutěže
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Jako každý podzim, tak i letos pořádala Rada 
mládeže Orla setkání rodin s dětmi. Jelikož 
mezi účastníky dlouhodobě panuje spoko-
jenost s ubytovacím střediskem v Bukovině, 
byla i letos volba jasná. V pátek 23. září do-
razilo na místo celkem sedm rodin. Sobotní 
program začal pro děti i dospělé výtvarnými 
činnostmi, kdy pod vedením zkušené lektor-

ky společně vytvářeli různé výrobky nebo ba-
tikovali trička. Počasí přálo pobytu pod širým 
nebem, a tak se děti pod dozorem několika 
rodičů po obědě vydaly na procházku do lesa 
a poté na dětské hřiště v Bukovině. Zbylí do-
spělí využili příležitosti a zahráli si volejbal. 
Sobota skončila jako obvykle táborákem 
a opékáním špekáčků. V neděli jsme navští-

vili bohoslužbu ve Křtinách a odpoledne jsme 
strávili úklidem a hrami na hřišti. Letošní se-
tkání rodin provázelo slunné a teplé počasí, 
které dotvářelo příjemnou atmosféru mezi 
účastníky. Děkujeme všem spoluorganizáto-
rům, účastníkům a zejména župě Sedlákově 
za poskytnutí prostor místa konání.
 Za pořadatele Mgr. RADIM VYKOUKAL 

Setkání rodin s dětmi
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Nový rok   
s Kristem

Už další lístek
upadl z kalendáře…
a nová vráska
vryla se v naše tváře.
To neúprosně naděluje čas
z bohatství svého
každičkému z nás.
Chvíli jen daruje nám
dětství prosluněné – 
hned v zápětí
nás bouřlivým mládím žene.
A než se vůbec naučí
člověk žít…
už pomalu musí se
na konec připravit…
Kdo však má 
opravdově Boha rád,
ten nemusí se
dalších zítřků bát;
pak každou svoji starost
s vírou vloží
do milující,
mocné dlaně Boží.
Teď před námi leží
rok nový…
Co přinese – 
a jaký bude? –
Kdo ví? –
Však jedno už je
i v této chvíli jisté:
Nejlíp jej prožijeme
s Kristem!

na Svatováclavské révě 2015 
recitoval Alan Stavinoha, 
P rostřední Bečva, IV. kategorie 
(získal putovní pohár 
Cena manželů Fuchsových 
za zvlášť náročnou poezii 
nebo prózu)

O Vánocích často zapalujeme svíčky.
Jsou pro nás znamením toho, že Ježíš je naším světlem. Světlo 
svíčky je příjemné, dává radost, teplo, pokoj, vytváří příjemnou 
atmosféru. Na obrázku vidíš různé druhy svíček. Zkus všem do-
malovat plamen a paprsky, aby pěkně zářily. Můžeš je také hezky 
vánočně ozdobit a vybarvit. 

Vydej se po stopách mudrců za svatou Rodinou! Cesta je to dlouhá a spletitá – vede jen po vánočních 
a zimních obrázcích. Když všechny postupně vybarvíš, Marii, Josefa a Ježíška určitě najdeš.

Cesta 
do 

Betléma
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S maminkou, MUDr. Hankou Némethovou, jsme se sešly v malé 
kavárně a docela dlouho si povídaly o všem možném. Jen tomu, 
proč jsme si daly rande jsme se stále vyhýbaly. Obě jsme cítily 
napětí, rozpaky a najednou jsem nevěděla  jak se ptát, jak volit 
slova. V zápětí mi došlo, že tohle bude můj nejtěžší rozhovor, 
který jsem pro časopis Orel dělala. 

s Já jsem se o Tomáškově nemoci 
dozvěděla od své dcery, která je tvo-
jí dlouholetou kamarádkou. Nabídla 
jsem formu pomoci už někdy v létě. 
Přiznám se, že jsem si poprvé uvědo-
mila, jak těžké je pro vás rozhodnu-
tí pomoc přijmout a pustit do svého 
soukromí veřejnost…..  

Za podniknuté kroky z Vaší strany Vám chci 
poděkovat, konkrétně moje rodina tuto 
pomoc vnímá velmi pozitivně, ze strany ro-

diny manžela byl zpočátku problém v tom, 
že si dlouho nechtěli přiznat, že není úplně 
všechno v pořádku. Prostě jim smíření se 
se skutečností trvalo trochu déle. A také si 
uvědomujeme, že ne všichni příbuzní tuší 
vážnost nemoci, protože to prostě nikomu 
neříkáme. Ti nejbližší ale chápou, že Tomá-
šek bude potřebovat pomoc a nebudeme 
na zvládnutí toho, co příjde, sami. V člo-
věku musí uzrát rozhodnutí neuzavřít se.

s Nesložila jsi ruce do klína, ale ak-
tivně se podílíš na informativních ma-
teriálech o nemoci. Tím, že jsi lékařka, 
máš k tomu blízko.

Ano, spolupracuji s Parent Projectem, což 
je spolek, sdružující rodiče stejně nemoc-
ných dětí. Nabídla jsem jim možnost sepsat 
doporučení pro jednotlivé fáze onemocně-
ní. Zatím jsem sepsala první brožurku, která 
bude sloužit rodičům jako takový návod po 
stanovení diagnózy. Mým cílem je  podat 
co nejaktuálnější a nejsrozumitelnější for-
mou informace a praktické rady, jak dál na 
základě vlastní zkušenosti. Další doporuče-
ní budu sepisovat na základě dotazníků od 
rodičů a snad i ve spolupráci s odbornými 
lékaři na tuto diagnózu. K této aktivitě mě 
inspirovaly pobyty rodin s dětmi, které jsem 
v létě absolvovala. Byla jsem oslovena, 
abych kandidovala do výkonného výboru 
Parent Projectu a  aktualizuji odborné texty 
na webových stránkách.

s  Pro naši představu, jak probíhá  
léčba?

Lék, který by řešil příčinu onemocnění, 
zatím neexistuje. V Brně je veden pou-
ze registr svalových dystrofií  a v případě 
vhodné klinické studie umožňuje zapojit 
pacienta do experimetální léčby. Speciali-

Jmenuji se Tomáš Németh, 28. října mi byly dva roky a jsem šťast-
né a spokojené dítě, protože mám rodiče, kteří mě milují. Moje 
maminka je internistka, ale teď je se mnou doma, tatínek je neu-
rolog v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Bydlíme ve Žďáře 
nad Sázavou a členy Orla jsme v Kuřimi. Maminka odtud pochází. 
Miluji plavání, rád cvičím a mám rád zvířata, hlavně pejsky. Jsem 
ještě malý a tak každý den stále objevuji nové věci, rád se učím 
a všechno mě zajímá. Společně s celou rodinou čelíme nemoci, kte-
rou jsem na svoji životní pouť dostal. Trpím Duchenneovou svalo-
vou dystrofií. Nevím, co přesně mě v budoucnu čeká, ale s jistotou 
vím to, že prát se budu statečně. Dar života bych si rád uchránil co 
nejdéle a věřím, že i s vaší pomocí se mi to bude dařit. Tom

Dovolte, abych se představil
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Sestry a bratři, vážení čtenáři,
Orel si našel ve společnosti svo-
je místo. Děti, mládež, dospělí 
i senioři sportují, navštěvují kul-
turní akce, hrají divadla, tancují 
a všichni společně chodíme na 
poutě. V Orlu je místo pro všech-
ny. Umíme také pomáhat. Doká-
zali jsme to při sbírce na obnovu 

8. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně.    
Nabízí se nám šance, dát šanci. Malému Tomovi, který to 
nebude mít v životě lehké. Nedávno studenti vymysleli 
heslo, které se velmi ujalo – „s Orlem vzlétnete výš“. Pojď-
me společně zpříjemnit jeden život, být oporou rodičům 
a dát obsah prázdnému slovu charita. Vzlétněme výš….. 
 STANISLAV JURÁNEK, starosta Orla ČR

Požádala jsem svého zná-
mého, nyní možná už i va-
šeho známého písničkáře 
Pavla Helana, kterému 
je Orel i lidé v něm blíz-
cí. Panuje obecný názor, 
že pokud nějaká známá 
osobnost něco podpoří, 
je větší šance na úspěch. 
Jdeme s dobou. Pavel se 
stal mediální tváří a partnerem naší charitativní pomoci a určitě 
společně domluvíme i nějakou konkrétní akci. 
Pokud i vy máte zájem podpořit sbírku nebo uspořádat kon-
krétní akci a potřebujete více informací, ozvěte se mi pro-
sím na mackova@orel.cz, nebo mob. 775 307 292.  
Děkujeme všem.  MILUŠE MACKOVÁ

zované pracoviště je pouze ve FN v Moto-
le. Od dvou let, což Tomík právě dovršil, je 
možné využít rehabilitační pobyt v lázních. 
Rehabilitace představuje stěžejní součást 
péče na celý život, proto se snažím cvičení 
pojmout jako hezkou společnou chvilku. 
Přece jen – nejlepší rehabilitací jsou ruce 
máminy. Existuje doplněk stravy Protandim, 
ale není v ČR registrovaný a s dostupností 
je samozřejmě problém. Rodiče  jej shání 
a nechávají posílat z USA od známých, kde 
je volně v prodeji. Manžel preparát sehnal 
ve Velké Británii, zveřejnili jsme tuto cestu 
a pro dvě rodiny jsme doplněk i sehnali. 
Ale platí - čím vzácnější, tím dražší….

s Když je řeč o financích, zřejmě bude 
váš rodinný rozpočet napjatější….

Vím od ostatních rodičů, kteří řeší podob-
nou situaci, že okamžitě od sdělení dia-
gnózy svalové dystrofie si musí začít dělat 
finanční rezervu. Ke každé pomůcce, hra-
zené ze zdravotního pojištění, je potřeba 
dokoupit spoustu doplňků, musíme počí-
tat s  úpravou bytu na bezbariérové byd-

lení, speciální postel, rehabilitační a lázeň-
ské pobyty, kašlací asistent, pomůcky na 
dechovou rehabilitaci, nesmírně důležité 
je plavání. Náklady se prý vyšplhají přes 
sto tisíc korun ročně….Já si nestěžuji, jen 
říkám, co vím od ostatních. Uvidíme.

s Tady právě Orel nabízí pomoc. Vý-
konné předsednictvo rozhodlo o tom, 
že zřídíme sbírku s transparentním 
účtem, na který může kdokoliv při-

spět. Dozví se z něho nejen příjmy, 
ale hlavně na co byly finanční pro-
středky použity. Naší snahou bude 
oslovit nejen naše členy na ústřed-
ních akcích, ale vyzvat i jednoty. Už 
se mi ozývají z různých míst s tím, že 
uspořádají charitativní koncerty nebo 
sportovní akce na podporu Toma.

Nesmírně si toho vážíme a děkujeme.

 Ptala se MILUŠE MACKOVÁ

Duchenneova svalová dystrofie je nejčastějším typem svalové dystrofie, představuje však i formu 
nejzávažnější. Vyskytuje se pouze u chlapců. V důsledku mutace genu pro dystrofin dochází k úplné 
absenci tohoto proteinu. Dodnes se jedná o smrtelné onemocnění, které neumíme léčit. Chlapci se 
rodí zdraví, dochází k postupnému nárůstu svalové slabosti, která postihuje nejdříve dolní končetiny 
a pánevní svaly, později jsou postiženy svaly horních končetin, krku, dechové a srdeční svaly. 

V současné době probíhá proces registrace sbírky, jejíž začátek je stanoven na   
1. 1. 2017. Od tohoto data můžete posílat příspěvky na účet č. 545545545/100.
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V sobotu 10. září, v překrásném počasí, kde 
nebylo na obloze ani obláčka a vzduch byl 
rozehřátý slunečními paprsky na vysokou 
teplotu, se v orelském sportovním areálu za-
čali hromadit Orlíci v různých barevných dre-
sech svých jednot. Vyškovští Orlíci ve žlutých 
dresech vynikali ještě jinak. Na jejich tváři se 
objevovala nedočkavost a zároveň i hrdost. 

Hrdost z toho, že se pohybují na novém 
zrekonstruovaném areálu a nedočkavost 
z toho, kdy se už můžou proběhnout po 
nové tartanové draze. Byl také opraven po-
vrch hřiště, vybudováno minihřiště pro vo-
lejbal, nové doskočiště a petangová dráha. 
Vše začalo v 9.00 hodin, kdy starosta Orla 
Vyškov Jaromír Zbořil přivítal vzácné hosty, 
na čele s náměstkem Jihomoravského kraje 
Romanem Celým, se kterým pak společně 
přestřihli pásku, aby oznámili, že nový areál 
je slavnostně otevřen a Orlíci mohou za-
hájit Sportovní Odznak Bedřicha Kostelky.  
A je to tady…. Na start se postavilo 108 
dětí z devíti jednot, kteří udivovali skvělými 
výkony své trenéry i rodiče. Všichni byli od-
měněni sladkou odměnou a těm nejlepším 
byly předány poháry a odznaky.

Sportovní odznak 
Bedřicha Kostelky

Pořádí Jednot:
1. Jednota Vyškov 
2. Jednota Domanín 
3. Jednota Kroměříž

Výsledky jednotlivců

KATEGORIE 
Dívky r. 2010 a ml.

1. Tereza Motyčková, Kroměříž
2. Veronika Kudličková, Vyškov
3. Maja Tomanová, Vyškov

Hoši r. 2010 a ml.
1. Rafael Provazník, Vyškov
2. Dominik Hanák, Jiříkovice
3. Marek Koudelka, Jiříkovice

Dívky r. 2008–9
1. Kristýna Pichalová, Domanín
2. Monika Trojancová, Vyškov
3. Adéla Paldusová, Vyškov

Hoši r. 2008–9
1. Matyáš Čapek, Vyškov
2. Vít Lokaj, Letonice
3. Daniel Kubíček, Vyškov

Dívky r. 2006–7
1. Stela Tomanová, Vyškov
2. Eva Bohuslavová, Vyškov
3. Aneta Třísková, Domanín

Hoši r. 2006–7
1. Martin Dobešek, Domanín
2. Oliver Vincenec, Vyškov
3. Filip Křížek, Vyškov

Dívky r. 2004–5
1. Markéta Kosíková, Domanín
2. Karolína Lužová, Žatčany
3. Tereza Račanská, Vyškov

Hoši r. 2004–5
1. Václav Hanulík, Vyškov
2. Tomáš Bohuslav, Vyškov
3. Šimon Cibulka, Kroměříž

Dívky r. 2002–3
1. Tereza Cibulková, Kroměříž
2. Iveta Trojancová, Vyškov
3. Anna Halasová, Drnovice

Hoši r. 2002–3
1. Tomáš Grácer, Jiříkovice

  JAROMÍR ZBOŘIL
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Letos přijelo přes devadesát plavců z dese-
ti jednot. Děti měly po závodech dostatek 
času, aby se v plaveckém bazénu vydovádě-
ly a využily všeho, co areál nabízí. Největší 

atrakcí byl skokanský můstek a ten byl do-
slova v obležení.  Pořadatelsky akci zajišťo-
vala opět jednota Kuřim za vydatné pomoci 
členů z jednoty Blansko a Brno Obřany. 

Zájem o plavání  
opět stoupá
Již potřetí se plavecké závody konaly v blanenském bazéně  
a je velmi potěšitelné, že si sem plavci našli cestu. Velkou 
nadějí do budoucna je stoupající počet účastníků v dětských  
a mládežnických kategoriích. 

Benjamínci H – 25 m plav jak umíš
1 Čajka Petr, Domanín 
2 Duraja Vojtěch, Obřany 
3 Gric Marek, Bořitov
Benjamínci D – 25 m plav jak umíš
1 Škodová Viktorie, Domanín 
2 Fišerová Valerie, Jiříkovice 
3 Kratochvílová Erika, Křenovice
Elévové H – 25 m plav jak umíš
1 Kuchař Adam, Domanín 
2 Gric Václav František, Bořitov 
3 Hasoň Jakub, Blansko
Elévové D – 25 m plav jak umíš
1 Šťávová Anna, Blansko 
2 Šlezingerová Natálie, Jiříkovice 
3 Janošková Denisa, Domanín
Nejmladší žáci – 25 m plav jak umíš
1 Čožík Martin, St.Město 
2 Slezák Pavel, Bořitov 
3 Nečas Kevin, Bořitov

Nejmladší žákyně – 25 m plav jak umíš
1 Horáková Nikola, Silůvky 
2 Ševčíková Nela, Blansko 
3 Kosíková Michaela, Domanín
Mladší žáci – 50 m volný způsob
1 Čača Alexandr, Vyškov 
2 Hasoň Jiří, Blansko 
3 Sukop Vítězslav, Domanín
Mladší žáci – 50 m prsa
1 Hasoň Jiří, Blansko 
2 Čožík Martin, St.Město 
3 Gric Jaroslav, Bořitov
Mladší žákyně – 50 m volný způsob
1 Burová Hana, Jiříkovice 
2 Podsedníková Klaudie, Jiříkovice 
3 Kosíková Markéta, Domanín
Mladší žákyně – 50 m prsa
1 Šťávová Anna, Blansko 
2 Podsedníková Klaudie, Jiříkovice 
3 Burová Hana, Jiříkovice
Starší žáci – 50 m volný způsob
1 Celý David, Vyškov 
2 Koláčný David, Židenice 
3 Limburský Jan, Obřany

Starší žáci  – 50 m prsa
1 Hampl Martin, Židenice 
2 Limburský Jan, Obřany 
3 Celý David, Vyškov
Dorostenky – 50 m volný způsob
1 Dvořáková Michaela, Obřany 
2 Kuchařová Lucie, Domanín
Dorostenky – 50 m prsa
1 Dvořáková Michaela, Obřany 
2 Kuchařová Lucie, Domanín
Dorostenci – 100 m volný způsob
1 Till Dalibor, Obřany 
2 Procházka Tomáš, Obřany
Dorostenci – 100 m prsa
1 Till Dalibor, Obřany 
2 Kopecký Dominik, Židenice 
3 Procházka Tomáš, Obřany
Ženy – 100 m volný způsob
1 Sukupová Žaneta, Domanín 
2 Vaverková Hana, Obřany
Ženy – 100 m prsa

Sukupová Žaneta, Domanín
Vaverková Hana, Obřany
Kosíková Andrea, Domanín

Muži – 100 m volný způsob
1 Till Přemysl, Obřany 
2 Duraja Lukáš, Obřany 
3 Horák Petr, Silůvky
Muži – 100 m prsa
1 Duraja Lukáš, Obřany 
2 Till Přemysl, Obřany 
3 Horák Petr, Silůvky
Veteránky – 50 m volný způsob
1 Tillová Zdena, Obřany 
2 Procházková Jaroslava, Obřany
Veteránky – 50 m prsa
1 Tillová Zdena, Obřany 
2 Procházková Jaroslava, Obřany
Veteráni – 50 m volný způsob
1 Provazník Zdeněk, Vyškov 
2 Procházka Libor, Obřany 
3 Hampl Josef, Židenice
Veteráni – 50 m prsa
1 Provazník Zdeněk, Vyškov 
2 Bubeník Jiří, Vyškov 
3 Procházka Libor, Obřany 

PETR MACEK, jednota Kuřim, 
 garant TVR pro plavání

  Výsledky 
plaveckých závodů
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Za krásného slunného počasí se v sobotu 
24. 9.  konal již 19. ročník Memoriálu bra-
tra Františka Jindry a zaroveň již 17. ročník 
Crossu po lyžařských tratích.
Hlavním pořadatelem byla českotřebovská 
tělovýchovná jednota Orla. Možná, že se 

někdo zeptá proč memoriál bratra Františ-
ka Jindry – byl to Orel, Třebovák, nádražák, 
který se v 50-tých letech zasloužil o orga-
nizování vlaků na známou orelskou pouť 
na Hostýn. Později byl za tento postoj per-
zekuován a uvězněn. No a proč Cross po 

Cross po lyžařských tratích, 
XIX. ročník Memoriálu Františka Jindry  

A je to za námi. Všichni se ptáte co? Jsou to závody  
v přespolním běhu na Horách u České Třebové. 

lyžařských tratích? Protože zdejší lyžařské 
tratě jsou překrásné, i když velmi náročné 
a mnohý závodník si při samotném závodu 
sáhne až na dno svých sil.
Letošní závod měl o něco menší účast než 
v loňském roce, protože závodníci z vedlej-
šího Letohradu dali přednost atraktivnějšímu 
závodu, který se konal ve stejný termínu 
v Žamberku. Ale i tak účast 261 závodníků 
od dětí až po veterány svědčí o tom, že zde 
je překrásné prostředí, tratě náročné a krás-

né a dokazuje to, že závod je velmi oblíben 
a závodníci se sem rádi vracejí. Letos byl za-
řazen i lidový běh.  Závody byly zakončeny 
populárním během rodinných štafet na 3 x 
150 metrů.
Závod je otevřený, takže si orelští závod-
níci mohou poměřit své síly s ostatními. 
V hlavním závodu zvítězil Petr Nechvíl z AC 
Choceň a v kategorii žen na prvním místě 
doběhla Adéla Stránská z Iscarexu Česká 
Třebová.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem 
pořadatelům, rozhodčím a všem kdo nám 
pomáhali, bez jejichž pomoci bychom tak 
pěkný závod nemohli uspořádat. 
Kompletní výsledky najdete na www.orel.
cz nebo na www.iscarex.cz/sport, kde jsou 
i fotografie z tohoto závodu.

Za jednotu Orel Česká Třebová
PETR VOLESKÝ
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Po loňských 33 účastnících si letos nad ze-
lené stoly našlo cestu 40 hráčů a hráček 
z různých koutů republiky. Svoje zástup-
ce do turnaje vyslaly jednoty Koryčany (1 
hráčka), Únanov (2 hráči), Křenovice (2 
hráči), Divišov (2 hráči), Bohunice (3 hrá-
či), Silůvky (2 hráči, 1 hráčka), Turnov (4 
hráči, 1 hráčka), Zlín (8 hráčů, 1 hráčka) 
a domácí Ostrožská Nová Ves (12 hráčů, 
1 hráčka). 
O úvodní slovo se postaral starosta obce 
Ing. Pavel Botek a duchovní slovo přidal 
P. Vít Jůza. Po losování se boje v jednotli-
vých kategoriích rozběhly naplno. Celkem 
se hrálo o 12 sad pohárů a diplomů, za 

které děkujeme ústřednímu sekretariátu. 
Od půl desáté jsme nad zelenými stoly 
začali hledat vítěze v kategoriích žáci, žá-
kyně, junioři, juniorky, muži a ženy. Každá 
z uvedených kategorií se ještě dělila na 
registrované hráče v ČAST (Česká asocia-
ce stolního tenisu) a hráče neregistrované.
Po loňském úvodním ročníku jsem vyslovil 
přání, aby se letošního ročníku zúčastnilo 
více hráčů, což se nakonec splnilo. Pro-
to mi dovolte nové přání pro příští rok, 
aby se v mnohem větším počtu zúčastni-
la zvláště naše mládež, která je zárukou 
úspěchu orelského díla v následujících 
letech.

Přehledy vítězů 
jednotlivých kategorií:

Žáci neregistrovaní:
1. Adam Janeček – Brno-Bohunice
2. Denis Pajkanovič – Brno - Bohunice

Žáci registrovaní:
1. Dominik Miklíček – Ostrožská Nová Ves
2. Matěj Pšurný – Ostrožská Nová Ves
3. Filip Mareček – Ostrožská Nová Ves

Žákyně registrované:
1. Linda Záděrová – Silůvky

Junioři registrovaní:
1. Patrik Rampáček – Ostrožská Nová Ves
2. Šimon Mareček – Ostrožská Nová Ves
3. Milan Basovník – Ostrožská Nová Ves

Juniorky registrované:
1. Linda Záděrová – Silůvky

Muži neregistrovaní:
1. Michal Lapúník – Brno-Bohunice
2. Ondřej Konečný – Ostrožská Nová Ves
3. Vít Jůza – Turnov

Ženy neregistrované:
1. Růžena Hlůšková – Ostrožská Nová Ves
2. Lenka Vítková – Zlín
3. Regina Budkovská – Turnov

Muži registrovaní:
1. Adam Závada – Zlín
2. David Krejčiřík – Zlín
3. Lukáš Vybíral – Únanov

Ženy registrované:
1. Linda Záděrová – Silůvky
2. Miroslava Příhodová – Koryčany

Ing. IVO MIKOŠKA, místostarosta jednoty

Ústřední orelský turnaj 
jednotlivců ve stolním tenisu
V sobotu 17. 9. 2016 jsme se v Ostrožské Nové Vsi 
stali podruhé pořadateli celorepublikového orelské-
ho turnaje jednotlivců ve stolním tenisu.
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Posledními běhy byla zakončena Orelská 
běžecká liga v tomto roce. Po Svatovác-
lavském běhu v Blažovicích jste se mohli 
proběhnout Roštýnskými stráněmi v Telčí, 
nebo se potkat na Krumlovském běhu 
v Rakšicích. Tím úplně posledním závo-
dem byl Běh P. Kosmáka v Moravských 

Budějovicích. Soutěž mezi jednotami na 
druhém a třetím místě byla vyrovnaná, 
s rozdílem jednoho bodíku, a mělo se 
rozhodnout na posledním závodě. A jak 
to všechno dopadlo? Konečné výsledky 
a reportáž z vyhodnocení vám přineseme 
v dalším čísle. 

Zveme všechny na vyhlášení výsledků 
OBL 2016, které proběhne 14. 1. 2017 
ve 12.00 opět v Orlovně v Pozořicích. 
Vyhlášeni budou první tři v kategorii, po-
kud absolvovali alespoň 5 závodů, a dále 
všichni ti, kteří se zúčastnili 10 a více  
závodů.   MM

Zveme vás na vyhlášení 
výsledků Orelské běžecké ligy
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Když se ohlédneme zpět za celým průbě-
hem všech závodů, můžeme velmi kladně 
hodnotit všechny závody. Celkově se do 
soutěže zapojilo 465 závodníků a velmi po-
zitivní je to, že 64 % z toho byly děti a mlá-
dež. V porovnání s předchozím ročníkem se 
opět počet účastníků zvýšil. Nejvíce dětí bo-
jovalo o medaile ve Valašských Kloboukách 

a na Ploštině zase byla letos celkově největší 
účast. Prvenství v dosažených výsledcích si 
odnáší jednota Valašské Klobouky a Drno-
vice. Podle ohlasů účastníků všech závodů 
nás těší, že jsme slyšeli pouze samá pozitiv-
ní hodnocení, pouze uvažujeme o drobné 
změně systému hodnocení v příštím roce. 
Do celkového hodnocení se budou zapo-

čítávat body získané ve všech závodech 
bez jakýchkoliv odpočtů, jako v ročnících 
předchozích. Problémy většinou vznikají při 
dopočítávaní bodů po posledním závodě,  
proto jsme se rozhodli pro změnu. 
Děkuji vám všem pořadatelům za odvahu, 
snahu a velké nasazení, což jsou předpo-
klady potřebné pro uspořádání takovýchto 
akcí. Letos se sice nepodařilo opět zorga-
nizovat závody v Dobříši, ale v  příštím roč-
níku plánujeme zařadit závody v Kašavě. 
Tento závod bude součástí Orelské pouti 
na Svatý Hostýn.
S přáním dobrého zdraví, chuti v pořádání 
závodů a vaší účasti v seriálu se těší za TVR 

JOSEF ČASTULÍK a JIŘÍ SEDLÁČEK

Hodnocení seriálu  
závodů na horských kolech 
Na počátku vytvoření „Orelských kol“ byl společný cíl pořa-
datelů dostat děti a mládež ke sportu a právě třeba i ke ko-
lům, která mají v Orlu velkou tradici. Letos se uskutečnil již  
4. ročník s jednotlivými závody ve Valašských Kloboukách,  
Bořitově a na Ploštině. Zde také v sobotu 8. 10. byla soutěž 
ukončena a proběhlo zde také vyhodnocení celého seriálu zá-
vodů. Celkové výsledky najdete na www.orel.cz
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Z činnosti žup a jednot

v nohejbale, jenž byl hlavním programem, 
umístila kolínská družstva a následně pak 
bratři z Hradce Králové a Kladna. Ve všech 
sportovních kláních účastníci obstáli na 
výbornou, jelikož - jak praví klasik - není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Všichni 
přítomní obdrželi na počest tohoto dne 
pamětní list. Za hudebního doprovodu 
a zpěvu státní hymny byly spuštěny vlajky. 
Oficiální část dne končí, orelské setkání po-
kračuje. Na Orláku, jak se orelskému areálu 
v Kolíně přezdívá, je dále možno zápolit 
v různých sportovních disciplínách, svézt 
se po Labi na pramici, či jen poslouchat 
písně místní trampské kapely a popovídat 
si s přáteli. Slunečný a dobrou náladou 
provoněný den se vydařil ke spokojenosti 
všech. Co říci na závěr: děkuji všem zú-
častněným za vzornou a důstojnou repre-
zentaci orelských barev, bratrům a sestrám 
kolínské jednoty za přípravu a pomoc při 
organizaci a veliké díky manželům Šimko-
vým a restauraci Eden za výborný polední 
boršč. První ročník svatoanenského spor-
tovního klání skončil, těšme se tedy za rok 
na jeho druhý ročník, na novou tradici naší 
kolínské orelské jednoty! 
Zdař Bůh!

br. PETR OLMR, starosta jednoty Kolín 

Na Dobříši  
se nenudíme!
Před začátkem nového školního roku se vy-
daly děvčata ze závodního aerobiku na již 
tradiční sportovní soustředění do Štědroní-
na. Během něho nejen vytrvale trénovaly, 
ale také upevňovaly týmovost a kamarád-
ství. Závodní sezóna 2016 se řadí mezi tu 
nejúspěšnější. Celkem závodní oddíl vybo-
joval 38 medailí a 7 nádherných pohárů! 
Svá umístění v průběhu sezóny dokázaly 
týmy i úspěšně obhajovat, a tak se na kon-
ci sezóny může závodní oddíl pochlubit ne-
uvěřitelnými 9 zlatými, 12 stříbrnými a 17 
bronzovými medailemi. 
Závodní tým step kadetek slaví nejen úspě-
chy ze závodů! Tým složený z desíti závod-
nic pod vedením trenérky Denisy Havlíčko-
vé nejdříve na jaře vybojoval titul v soutěži 
Talent roku a na podzim pak dosáhnul 
nominace postupu do celorepublikového 
finále prestižní soutěže Zlatý oříšek. 
První ročník táborového Summer Campu
Tradiční tábor je pro děti stále dobrodruž-
stvím, a tak jsme se rozhodli v letošním 
roce uspořádat první ročník sportovního 

táboru Summer Camp v rámci sou-
středění závodních oddílů. Během srpno-

Svatoanenské 
sportovní klání 
v Kolíně
Je sobota 16. července 2017, 10.00 
hod. a počasí nám přeje. Na ploše před 
kolínskou orlovnou nastupují družstva 
a účastníci sportovních klání. V čase svát-
ku sv. Anny jsou připraveny k důstojnému 
a čestnému reprezentování svých jed-
not. Kolínský starosta Orla br. Petr Olmr 
vítá všechny přítomné v čele se starostou 
Svatováclavské župy br. Stanislavem Vej-
varem. Po krátkých zdravicích přichází na 
řadu orelská modlitba. Za zpěvu státní 
hymny je vlajkovými četami vztyčen státní 
a orelský prapor. Sportovní den může za-
čít. V nohejbale spolu zápolí dvě družstva 
kolínská a po jednom z Hradce Králové 
a Kladna. Ostatní účastníci sobotních her 
se postupně utkají v ruských kuželkách, 
petanque a s vypjetím všech sil soutěží ve 
velmi náročném klání, kterým je stolní hra 
Člověče, nezlob se! To vše je prokládáno 
hojnou kalorickou stravou, dobrou nála-
dou a lahodným mokem. 
Odpoledne při slavnostním nástupu se 
hodnotí sportovní výsledky a význam sa-
motné akce. Na prvních dvou místech se 
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vého týdne děti poznaly nové kamarády, 
vyzkoušely si nejrůznější sporty a poznaly, 
jaké to je být bez přítomnosti rodičů. A jak 
je známo, na zážitky z tábora se jen tak 
nezapomíná. 

Zahájili jsme nový školní rok
Orlovna v současné době nabízí širokou na-
bídku cvičení pro děti i dospělé. V letošním 
roce máme celkem 12 druhů kurzů pro děti 
již od 1 roku. Děti si mohou vybrat nejen 
z oblíbených lekcí z minulých let, ale i z le-
tošních novinek Step aerobiku a MTV Dan-
ce. Hlavní cíl našeho lektorského týmu je, 
aby děti měly sport rády a vždy se na další 
hodinu těšily. Celkem orlovnu pravidelně 
navštěvuje již přes 250 dětí. V polovině září 
jsme otevřeli dveře všem dětem, které mají 
chuť se hýbat! Zúčastnili jsme se prvního 
ročníku akce „Dobří(š) v pohybu“ pořádané 
městem Dobříš. V rámci akce dne otevře-
ných dveří si děti mohly vyzkoušet většinu 
nabízených kroužků v našem rozvrhu.

V Dobříši pomáháme 
Naše studio vytvořilo společně s florbalo-
vým oddílem Dobříš akci Sport a kultura 
nás spojuje! Akce se uskutečnila v neděli 
18. září v dobříšské sportovní hale s cílem 
přispět na sbírku pro obnovu dobříšských 

varhan. A to se opravdu podařilo. Díky 
nadšení a propojení sportu s kulturou se 
povedlo navýšit finanční prostředky pro 
obnovu varhan o částku 5 008 Kč. 

KAMILA PAULOVÁ

Provodov 2016
Zahájení školního roku dětí a mládeže Orla 
župy Velehradské se koná pravidelně na 
poutním místě Provodov. Tentokrát to byla 
sobota 3. září. U Orlovny ve Starém Městě 
čekala 23 členná skupinka malých poutníků 

se svými rodiči. Přijíždí autobus, ve kterém 
jsou již zástupci ze Vnorov a Moravského 
Písku a má pokračovat po trase Uherské 
Hradiště, Kunovice, kde čekají další malí 
poutníci s rodiči. Nasedáme a autobus, 
místo aby se rozjel, začal stávkovat. Pan 
řidič se pokusil závadu odstranit, ale ne-
šlo to. Po krátké poradě jsme se rozhodli, 
že pojedeme osobními auty. Ochotní ro-
diče naložili kočárky s nejmladšími dětmi, 
ostatní školáky, dospělé a prapor jednoty i s 
praporečníkem bratrem Zdeňkem Vojtkem 
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a peleton aut ujížděl směr Provodov. Mši 
svatou celebroval župní vzdělavatel bratr P. 
František Král na slavnostně vyzdobeném 
venkovním oltáři před obrazem provodov-
ské kojící Matky Boží. Ministrování se ujali 
bratři Vojta a Míša Gieslovi a Mgr. Antonín 
Haloda, který měl i čtení Písma. Přímluvy 
přednesli manželé MUDr. Zuzana a Ing. Ka-
mil Psotkovi. Děti přinesly jako dar aktovku, 
výkres, pravítka, globus, knihu, sportovní 
obuv, kytaru.....Po mši svaté malí i velcí orli 
a orlice i zástupci z jednot Drnovice, Ku-
novice, Moravský Písek, Pitín, Polešovice, 
Slavičín, Staré Město, Vizovice a Vnorovy 
přijali kněžské požehnání pro další činnost 
župy i jednot, školáci pak pro každodenní 
školní povinnosti. Po posílení ducha, byl čas 
na posílení těla. Na farním dvoře jako vždy 
i letos přichystal oheň bratr Antonín Sýkora, 
a tak jsme si mohli pochutnat na vlastnoruč-
ně opečených špekáčcích. Po obědě násle-
dovala pobožnost a litanie před vystavenou 
nejsvětější svátostí v kostele. Potom se děti 
vyfotily společně s P. Františkem a pospícha-
ly za zábavou. Byly rozděleny do skupinek. 
Šly po vyznačené trase a plnily dané úkoly, 
které připravila Mgr. Jana Ferdová z jednoty 
Staré Město. Za správné odpovědi získaly 
body. Na třech stanovištích si vyzkouše-

ly rychlost / skok v pytli /, zručnost / hod 
kroužků na cíl / a pohotovost / pexeso /. 
 Nakonec po sečtení bodů a vyhodnocení je 
čekala sladká odměna.
Dospělí se vydali s bratrem P. Františkem 
Králem za zpěvu písně po lesní křížové cestě.
I přes počáteční malou nepříjemnost s au-
tobusem se pouť vydařila. Počasí nám přálo 
a domů jsme odjížděli spokojeni a posilně-
ni nejen dobrou provodovskou vodou, ale 
i duchovními prožitky a požehnáním, které 
jsme si u Matky Boží kojící na Provodově 
vyprosili.  ZDEŇKA DŘÍNKOVÁ

Vydařená akce
V neděli 4. září 2016 se konalo zahájení 
školního roku 2016/2017 na Velkomorav-
ském náměstí. Výzvu jednoty Orla Staré 
Město přijala Římskokatolická farnost St. 
Město, a několik spolků působících v na-
šem městě. Nejprve byla sloužena za všech-
ny školáky, jejich učitele, vychovatele a ro-
diče, slavnostní mše svatá v novém kostele 
Sv. Ducha. Otec Mgr. Miroslav Suchomel, 
správce farnosti přivítal všechny přítomné 
a nezapomněl také požehnat nastávajícím 
prvňáčkům aktovky a ostatním dětem dal 
požehnání pro nový školní rok.
Dále pokračoval program pro děti na dese-
ti stanovištích na samotném náměstí Velké 
Moravy. Po prezenci a převzetí kartičky zís-
kávaly děti razítka na jednotlivých stanoviš-
tích. U myslivců byl těžký test v poznávání 
zvířat, jednota Sokola měla slalom mezi 
kuželi s pálkou, na které musely donést do 
cíle bonbon. Na stanovišti Klubka si děti vy-
robily papírové bludiště, následovala střelba 
na terč a posouvání kelímků pomocí prou-
du vody z pistole. Klub šachistů si připravil 
hod kroužků na šachové figurky. Jednota 
Orla obsadila zbývajících pět stanovišť. Na 
písečné pláži hledaly děti pomocí lopatky 
a hrabiček mušle ukryté v písku, po překo-
nání kamenů sbíraly lesní plody / pet vršky / 
na louce, které dopravily do připravené ná-
doby, pak absolvovaly slalom na koloběžce 
nebo na odrážedle a musely přivést plyšovou 
hračku. Prováděly také skoky s kufrem a na 
posledním stanovišti lovily na udici ryby.
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Po odevzdání kartičky se splněnými úkoly 
dostal každý soutěžící sladkou odměnu 
v podobě tatranky a pitíčka. 
Děti měly také možnost si v knihovnické díl-
ně za mírný poplatek obalit sešity a knihy 
do školy. Pro malé i velké byly na stolech 
v podloubí kostela připraveny sladkosti /
buchty a zákusky /. Ve farním bufetu za 
dobrou cenu jsme se mohli občerstvit džu-
sem, pivem, kávou, bazénem a pochutnat 
si na opečené klobáse nebo brambůrkách 
či slaném pečivu.
Celá akce se vydařila, počasí přálo a účast 
138 soutěžících dětí to potvrzuje. Podě-
kování patří farnosti a zástupcům spolků, 
které se zapojily, všem dobrovolníkům 
a ostatním nejmenovaným pracovníkům, 
kteří pomáhali a zvládli společnou akci na 
výbornou.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 

starostka jednoty Orla St. Město 

Orlík Vašek Hanulík na 
Evropských hrách slavil

Ve dnech 5.–7. 9. 2016 se Brno zaplnilo 
mladými talenty ze čtrnácti států Evropy, 
aby v podvečer zahájili boje o originální 
sady medailí ve sportovním areálu VÚT 
Pod Palackého vrchem. Již v předprogra-
mu se představilo neskutečné množství 
startujících. Na 1500 účastníků předvádělo 
vynikající festival výkonů. Celkově i přes ne-
přízeň počasí v úterý, kdy vítr odvál vše, co 
mu přišlo do cesty, byly k vidění neskutečné 
souboje. Ve středu již za krásného počasí 

vrcholily finálové disciplíny. Orel Jednota 
Vyškov – atletika přihlásila 28 závodníků, 
kteří se tři dny snažili předvést co nejlepší 
atletické výkony. Snaha byla veliká a někte-
ří si vylepšili osobní rekordy, nebo udělali 
ustanovujíci rekord. Už v pondělí nám ra-
dost udělal Vašek Hanulík, který se pro-
bojoval do finále v běhu na 60m s třetím 
nejlepším časem a účast ve finále v dálce 
mu unikla o 2 cm. V úterý si to vynahradil 
a hodem kriketovým míčem 45.23 m si za-
jistil druhé finále. Hody kriketovým míčem 
byly pro Orlíky velmi úspěšné, protože si 
skoro všichni, co házeli, udělali osobáky. 
Alexandr Čača si dokonce vylepšil osobák 
o 10 m na 52.76 m a Martin Vychron  

o 8 m na 44.52 m. Na středu jsme se moc 
těšili. „Jak se předvede Vašek?“, honilo 
se mi hlavou. Vašek nezklamal! Ve finále 
v běhu na 60 m doběhl do cíle na třetím 
místě a jako nejlepší Čech si užíval slá-
vu, když přebíral překrásnou bronzovou 
medaili. Po finále v hodu míčkem si slav-
nostní pochod zopakoval, protože hodem  
47.07 m si zapsal osobák i třetí místo v Ev-
ropě, znovu jako nejlepší Čech. Vašek je 
borec! S Orlem Vašek vzlétá výš a výš!
V Brně jsme zažili krásné chvíle a hlavně Or-
líci si odvezli z Brna mnoho zážitků a osob-
ních rekordů. Doufám, že tyto zkušenosti 
jsou pro ně velkou motivací do dalšího tré-
nování. 
Všem děkuji za reprezentaci Orla a města 
Vyškova!

ANNA MÁLKOVÁ

15. ročník turnaje 
STARÁ GARDA 2016
88 startujících ve 14 soutěžích. To bylo 
10. září a s ním i 15. ročník veteránského 
šermířského klání – „Stará Garda“, který 
pořádá Oddíl sportovního šermu jednoty 
Orel v Hradci Králové jako vzpomínku na 
bývalého člena Josefa Duška.
Šerm je sport, který se dá aktivně provo-
zovat do pozdního věku a z toho důvodu 
jsme velice rádi přivítali na letošním turnaji 
i našeho nejstaršího aktivního člena, pana 
Radko Trohaře. Bývalý reprezentační trenér 
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a nestor kordových klání v tomto roce osla-
vil 84. narozeniny! 
15. ročník potěšil svou účastí i tým z oprav-
du silné šermířské země – Maďarska. Ma-
ďaři se těší z několika titulů z ME i MS. Mají 
i 2 čerstvé olympijské vítěze v kordu žen 
a šavli mužů, kordové družstvo mužů na 
OH v Riu 2016 skončilo na bronzové příčce. 
Proto bylo pro náš pořadatelský tým velikou 
ctí přivítat na našem turnaji maďarskou šer-
mířskou školu.
Přestože se poslední ročníky českých ve-
teránských turnajů potýkají s nižší účastí 
šermířů, hradecké Staré gardy se tento 
problém netýká a stále je v českém měřít-
ku absolutně bezkonkurenční jak v účasti 
šermířů, tak i (a možná i právě proto) v kva-
litě organizace turnaje. Turnaj máme vždy 
důsledně zajištěný ze všech stran.
Samozřejmostí je dostupné občerstvení 
a prodej šermířských potřeb, kvalitní záze-
mí šaten a sprch.
Důležitá je i IT podpora, se kterou nám vždy 
pomáhají ti nejlepší a nejzkušenější. Díky 
podpoře Zdravotnické záchranné služby 
KHK každoročně na zdravotní stav šermířů 
dohlíží dva zkušení záchranáři s plně vy-
bavenou sanitkou. Letos jejich služby však 
nikdo nepotřeboval.
Přípravu a organizaci turnaje zajišťuje oddíl 
sportovního šermu, ale podpora je i z ve-
dení jednoty Orel Hradec Králové. Drobné 
ceny pro vítěze nám již tradičně zajištují 
společnosti Festina, Slunap, nově také Tis-
kárna Kolbe. EOP – Elektrárna Opatovice je 
stěžejním a tradičním finančním partnerem 
našeho turnaje. Bez pomoci EOP by patr-
ně „STARÁ GARDA“ dnes již neexistovala. 
Finančně podporuje turnaj i Magistrát měs-
ta Hradec Králové a Jednota Orel Hradec 
Králové.
Vítězové letošní Gardy nešetřili chválou nad 
originálními skleněnými medailemi, které si, 
stejně jako medaile dřívějších ročníků, navr-
hujeme a vyrábíme sami.
VÝSLEDKY HRADECKÝCH ORLŮ:
Fleret muži 30–40 let

Ondra Valášek – 2. místo
Fleret ženy 40–50 let

Dana Skokanová – 2. místo
Fleret muži 50–60 let 

Petr Čechák – 3. místo

Aktivní senioři 
Sedlákovy župy

Jako každý rok, i letos naše župa uspo-
řádala 10. září zájezd pro seniory. Troš-
ku nás zamrzelo, že se přihlásilo hodně 
účastníků, ale někteří si to na poslední 
chvíli rozmysleli a už se nepodařilo mís-
ta nabídnout ostatním. Škoda. V sobotu 
se nás sešlo kolem třiceti a vyrazili jsme 
směr Žďár nad Sázavou. Měli jsme připra-
vený bohatý celodenní program, který se 
sekretářkou Ivou Nováčkovou pečlivě or-
ganizujeme. Tak pečlivě, že jednu sobotu 
se domluvíme a objedeme všechna místa, 
kam chceme seniory zavést…prostě aby-
chom věděli do čeho jdem a časově, aby 
všechno klaplo.
Na Zelenou horu jsme přijeli ještě s ča-
sovou rezervou, což se ovšem nepoved-
lo zájezdu před námi a tak jsme již na 
počátku našeho putování nabrali lehké 
zpoždění, ale i s tím jsme v našem itinerá-
ři počítali. Počasí se vydařilo, bylo krásně, 
teplo, sluníčko svítilo a my jsme se mohli 
těšit pohledem do údolí na zámek, ryb-
ník a malebnou krajinu Vysočiny. Mladý 
muž, který nám se zápalem poskytl výklad 
o Santiniho stavbě nás seznámil i se zají-
mavými detaily a opravdu všechny zaujal.
Po prohlídce areálu Zelená hora jsme sešli 
do zámku a s mladou průvodkyní si pro-

šli proboštství, kostel, klášterní zahradu 
i sádky na ryby.
Autobusem jsme se krátce po poledni 
přesunuli na oběd do malé hospůdky na 
náměstí. Oběd nám přišel vhod, oddechli 
jsme si a načerpali síly na další cestu. 
Následující zastávkou byl zámecký areál ve 
Velkém Meziříčí, kde nás zaujaly zajímavé 
dobové fotografie Františka Ferdinanda 
de Este.
Posledním cílem našeho celkem nabitého 
programu bylo náměstí ve Velkém Meziří-
čí a prohlídka děkanského kostela. V kos-
tele jsme se společně pomodlili za orelské 
příznivce, dobrodince a za všechny živé 
i zesnulé Orly.
Ještě zastavení na malé zamlsání a vydali 
jsme se směrem na Brno a potom dále do 
svých domovů. Podle ohlasů v autobuse 
se nám podařilo naplnit očekávání našich 
seniorů, protože si pochvalovali hezky 
strávený den. A o to nám šlo.
 ZDEŇKA HAMPLOVÁ, místostarostka  

a předsedkyně KR Sedlákovy župy

Syrovínský běh  
Velkou Moravou – 
závod nejen o běhu
Syrovínský běh Velkou Moravou, to je 
závod nejen o běhu. Tento název a mo-
tto nesla událost, uskutečněná 24. září 
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již druhým rokem v Syrovíně, malebné 
vesničce na jižní Moravě. Trasa běhu, 
vedla krásnou přírodou Slovácka, např. 
Buchlovskými horami či vinohrady a zá-
vodníci měli možnost volit délky 30 km 
nebo 50 km. Na trať se v letošním roce 
postavilo 90 závodníků, tedy dvojnáso-
bek prvního ročníku. Běžci byli rozděle-
ní do 4 kategorií. Na 50 km byl nejlep-
ší mužem závodu Martin Plačko v čase 
4:37:45 z kategorie nad 40 let. V ženách 
první místo obhájila Tereza Procházko-
vá časem 5:33:45 v kategorii do 40 let.  
Na trati 30 km dominoval Václav Svoboda, 
který tuto trať zdolal za 2:34:45. V ženách 
na 30km měla nejlepší výsledek Gabriela 
Plačková v čase 3:06:45. 
Vyhlašování a obdarování těch nejlepších 
je samozřejmostí. Někdy je však důležitější 
se zúčastnit než vyhrát a proto na Syrovín-
ském běhu Velkou Moravou nebyli opo-
menuti ani běžci nejpomalejší. Letos oproti 
loňskému ročníku nedostali živou kozu, ale 
malý víceúčelový hrníček.
Po náročném dni si závodníci trochu od-
počinuli, počasí se konečně umoudřilo 
a na všechny návštěvníky (tentokrát i ne-
běžící) čekal večerní doprovodný program. 
Přes sto vzorků vín místních vinařů i vel-
kých vinařství, tanec a poslech při cimbá-
lové muzice Kalvádos a dočkali jsme se 

také ukázky milé slovácké tradice v podá-
ní tanečního pásma folklorního souboru 
Bzenčan. 
Po krátkém zhodnocení 2. ročníku Syro-
vínského běhu Velkou Moravou musíme 
poděkovat za pěkné počasí což bylo půl 
úspěchu. Dále velký dík patří všem spon-
zorům a organizátorům, bez kterých by 
to nešlo! 
 Závodníci si závod velmi pochvalovali, 
především zázemí závodu, organizaci, 
přírodu Slovácka a doprovodný program. 
Nenechte si tedy ujít registraci na příští 
rok, Syrovín Vás určitě srdečně přivítá. 

Nejen sportem  
živ je Orel
V bavorském Würzburgu byl blahořečen 
katolický kněz Engelmar Unzeitig, který 
se narodil v českých zemích a který za-
hynul na konci druhé světové války v na-
cistickém koncentračním táboře Dachau. 
Engelmar Hubert Unzeitig se narodil 
1. března 1911 v malé obci Hradec nad 
Svitavou na pomezí Čech a Moravy. Vy-
studoval filozofii a teologii ve Würzburgu 
a ve zlomovém roce 1939 byl vysvěcen na 
kněze. Po vypuknutí druhé světové války 
působil mimo jiné několik měsíců jako fa-
rář v šumavské vesnici Zvonková. Protože 
se netajil svými názory na nacistický režim 

a zastával se pronásledovaných Židů, za-
čalo ho brzy pronásledovat gestapo, kte-
ré ho 21. dubna 1941 kvůli podvratným 
vyjádřením a hájení Židů zatklo. Nejstarší 
nacistický koncentrační tábor, v němž se 
spolu s dalšími asi 2700 duchovními do-
stal do takzvaného kněžského baráku, se 
mu nakonec stal osudným. V táboře, kde 
mu spoluvězni přezdívali anděl z Dachau, 
se Unzeitig s ostatními nezřídka dělil o své 
jídlo nebo je jinak zaopatřoval. Když tam 
v prosinci 1944 vypukla epidemie skvrni-
tého tyfu a byli potřeba ošetřovatelé pro 
nemocné, přihlásil se jako dobrovolník. 
Začátkem března 1945 ve věku 34 let 
tyfu podlehl.
Letos byl papežem Františkem blahoře-
čen a tento proces byl zakončen 24. září 
v německém Würzburgu. Na tuto velikou 
slavnost byli pozváni i členové naší jed-
noty, aby zastupovali naši křesťanskou 
sportovní organizaci Orel. Za jednotu 
Česká Třebová byli vybráni Martin a Kate-
řina Voleští. Prapor na tuto slávu zapůjčila 
jednota Dolní Dobrouč.  PETR VOLESKÝ

Sportovní den s Orlem
V neděli 18. 9. 2016 uspořádala jednota 
Orla Kunovice „Sportovní den s Orlem“ 
pro všechny kategorie, a to na hasičském 
hřišti u Základní školy U Pálenice. Aby to 
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bylo zajímavé, bylo každé stanoviště ozna-
čeno pohádkovou postavou. Každá disci-
plína měla svého pohádkového patrona  
(talismana). Byly ukázány míčové hry. Trefit 
se do basketbalového koše nebo míčkem 
do nádoby, házet kruhy na určené místo, 
trefit míčky do terče, shodit kužele byl  

pro některé mladší účastníky docela nad-
lidský výkon. Projít dráhu s míčkem na lžíci, 
aby nespadl, skákat v pytli, hodit správně 
frisbee, chodit ve stopách, projít balanční 
dráhu, prolézt tunel, projet koloběžkou 
slalomovou dráhu a další. Každý účastník 
dostal kartičku, kde bylo vyznačeno splně-

ní disciplíny. Překvapením bylo malování na 
obličej. Každý účastník obdržel cenu z širo-
ké nabídky od sponzorů. Poděkování patří 
městu Kunovice.

Orel jednota  
Drnovice u Vyškova, 
župa Klapilova
25. září pořádala naše jednota oslavu  
25. výročí obnovy Orla v Drnovicích. Prů-
vod Orlů šel na slavnostní mši sv. do farní-
ho kostela sv. Vavřince za zpěvu orelského 
pochodu „Vzhůru Orle slovanský“. V kos-
tele nás přivítal náš pan farář P. Mikuláš 
Wawrowski spolu se starostou župy Klapi-
lovy br. Josefem Holomkem a předsedou  
KDU-ČSL JmK Ing. Romanem Celým. Mezi 
dalšími hosty byla ses. Marie Pachtová 
(členka Kulturní rady župy), Ing. Antonín 
Dvořák (předseda Komise životního prostře-
dí, zastupitel obce Drnovice), br. Božetěch 
Kostelka (člen ústřední odborné Rady seni-
orů), Josef Pořízek (starosta Ježkovic) a zá-
stupce SDH Drnovice Michal Musil. Mše sv. 
byla sloužena za živé a zemřelé členy naší 
orelské rodiny.
Velký dík patří zpěvákům a zejména Terezce 
Příborské, která vedla hudební doprovod. 
Po mši sv. jsme se odebrali do přísálí KD, 
kde byla zahájena slavnostní vernisáž foto-
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grafií z historie i současnosti naší jednoty. 
Jednota ČS Orel byla zaregistrována  
12. 12. 1991 a po vzniku České republiky 
došlo 15. 1. 1993 ke změně názvu na Orel 
jednota Drnovice u Vyškova. Za obnovu 
naší orelské činnosti patří velký dík přede-
vším ses. Lidmile Navrátilové. Za nábor dětí, 
činnost Rady mládeže a současné pořádání 
letních táborů pro děti děkujeme ses. Marii 
Handlové.
Naše oslava byla zakončena koncertem 
mužského pěveckého sboru VOCATUS 
ECUMENICUS z Jimramova v kostele  
sv. Vavřince. Byla to důstojná tečka za osla-
vou obnovy orelské činnosti v naší vesnici. 
 Ing. MARIE KRÁLÍČKOVÁ
 sekretář jednoty

Svatováclavské 
odpoledne
Dne 28. září 2016 jsme spolu s Dědictvím 
Velkých Karlovic a KDU-ČSL pořádali u fary 
na dvoře sportovní den s názvem Svato-
václavské odpoledne. Po rozestavení spor-
tovního nářadí se vytvořila takzvaná opičí 
dráha, kde děti plnily různé úkoly. Lezení 
po lávce, plížení se po zádech, hrad s míč-
kem, hod míčku do branky nebo házení 
kruhů na kužely. Druhou část úkolů tvoři-
ly kromě běhu do svahu i takové atrakce 

jako lezení po laně, které bylo měřeno na 
čas. Zúčastnilo se celkem 40 dětí ve věku 
od 3 do 15 let. Měli jsme celkem pět ka-

tegorii dívek a chlapců a něco si vyzkoušeli 
i tatínkové a maminky. Akce se za přízni-
vého počasí velmi podařila. Na závěr byly 
děti z Velkých Karlovic, z Vizovic, ze Vsetína  
a z Horní Bečvy obdarovány krásnými ce-
nami. Děkuji všem, kdo se na akci podílel 
skvělou přípravou, za podporu děkuji Dě-
dictví Velkých Karlovic, místní organizaci 
KDU-ČSL, obecnímu úřadu a farnímu úřa-
du ve Velkých Karlovicích zastoupenému  
P. Rastislavem Kršákem.

starosta jednoty ve Velkých Karlovicích
 ŠKRABÁNEK JOSEF

Pochod Kozinovo 
krajem 2016
V sobotu 8. října 2016 uspořádala Orelská 
jednota Domažlice svůj tradiční pochod 
po Chodsku. Mezi 8:00 až 10:00 hod.  
vyšlo z domažlické orlovny přes 40 účast-
níků z Domažlic, Kdyně, Plzně, Kladna 
i dalších míst. Pořadatelé stanovili tři tra-
sy pro pěší (11, 18 a 24 km) a dvě pro 
cyklisty (24 a 30 km). Cesty vedly naší 
krásnou chodskou krajinou: kolem pout-
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ního kostela sv. Vavřinečka, na Babylon, 
do Trhanova, na vrch Hrádek s Kozino-
vou sochou, do Újezdu s rodným domem  
J. Sladkého Koziny a na další místa, o kte-
rých se zpívá v písních a píše v knihách 
Boženy Němcové a J. Š. Baara. Pro mladé 
rodiny s kočárky byla připravena trasa na-
učnou stezkou V Zelenovském údolí spo-
jená s opékáním uzenin. 
Akci propagovala domažlická farnost 
i město Domažlice. Turisté finišovali opět 
v domažlické orlovně u Klatovské brány, 
kde se občerstvili, navzájem pobesedovali 
a obdrželi pamětní list pochodu. Domácí 
i přespolní orlové a hosté se potěšili neo-
pakovatelnými pohledy do chodské kra-
jiny, okysličili hlavy čerstvým vzduchem 
a posílili těla ušlými kilometry. 
Na shledanou u nás na Chodsku zase za 
rok! Zdař Bůh! 
Za Orelskou jednotu Domažlice 
ses. MARIE MAŇASOVÁ, starostka jednoty 

br. PETR CÍSLER 

Díky trenére!  
Díky Aničko!
V Česku je hodně trenérů mládeže, kte-
rým stojí za to říct díky. Celorepublikový 
projekt Díky, trenére má za úkol vybrat ty 
trenéry z jakéhokoliv sportovního odvětví, 
kteří si to zaslouží nejvíce, a také toho, 
kdo se bude moci pyšnit titulem Trenér 
mládeže 2016. Sportovně-společenská 
akce Díky, trenére odstartovala vloni a po-
řádá ji spolek Díky, trenére a vítěz soutěže 
vyhraje pro sebe finanční cenu, ale může 
získat finanční ohodnocení také pro svůj 
klub či oddíl.
Soutěž chce ocenit ty, kteří své svěřence 
umí nejen naučit kopat do míče, dobře 
plavat či zahrát forhend, ale přivedou je 
i k trvalému sportování, mají k nim vřelý 
vztah a vedou je k fair play. Přihlásit svého 
oblíbeného trenéra či trenérku do soutěže 
je jednoduché a již tím upozorní na jeho 
schopnosti a veřejně mu poděkuje za jeho 
záslužnou práci s dětmi, kterou provádí po 
zaměstnání, ve svém volném čase, o víken-
dech a často bez odměny.
I letošní ročník již má svého vítěze, kterým 
se stal fotbalový trenér Michal Bíza z Ho-
donína. My jsme ale velmi pyšní na naši 

trenérku Aničku Málkovou, která se přes 
tisíc osm set přihlášených trenérů a trené-
rek z celé ČR z různých sportů, probojova-
la do semifinálové padesátky, posléze do 
finálové třicítky. Z ní odborná porota i po-
mocí natočených medailonků, které běžely 
na stanici Nova Sport vybrala TOP 10. Do 
této TOP DESÍTKY se sice naše Anička ne-
probojovala, ale její nádherné 12. místo 
z 30, respektive 1800 přihlášených, je ví-
tězstvím samo o sobě, a proto jsme ji velmi 
rádi a s obrovskou pýchou doprovodili na 
velké finále.
Finále této soutěže se konalo v neděli 
6.11.2016 v Praze v hale na Podvinném 
mlýnu. Do poroty usedlo mnoho zajíma-
vých tváří českého sportu, za všechny 
připomenu hokejového brankáře Jiřího 
Holečka. Akci však podpořil i známý herec 
a sportovec Jakub Kohák. Po zahájení byli 
představeni finalisté z TOP30 na 11.-30. 
místě natočenými medailonky a pokud se 
účastnili, převzali i osobně cenu. Poté bylo 
zahájeno samotné finále TOP10, které spo-
čívalo v představení trenéra jeho medailon-

kem, krátkým rozhovorem a 10minutovou 
ukázkou jeho činnosti před samotnými di-
váky. Porota výkon ohodnotila a ze všech 
finalistů vybrala TOP4 a nakonec samotné-
ho vítěze
My jsme si udělali příjemný výlet a nutno 
říci, že jsme zde pochytili mnoho zajíma-
vých her a sportovních aktivit. Shodli jsme 
se, že cenu by si zasloužili opravdu úplně 
všichni a je velmi složité hodnotit práci 
někoho, kdo se věnuje svým svěřencům. 
Mimo jiné se nám předvedlo několik spor-
tů, o kterých jsme vůbec neslyšeli nebo 
jsme se s nimi prostě neměli možnost se-
tkat v našem blízkém okolí. Každopádně 
jsme rádi, že takových lidí je v naší republi-
ce opravdu spousta a třeba další přibudou, 
my však za nás všechny Orlíky můžeme jed-
notně říci, že Anička je prostě naše Anič-
ka a vítězkou by byla, i kdyby se do TOP 
nedostala. Kdo navštěvuje náš oddíl nebo 
měl někdy možnost se s Aničkou setkat, 
jistě mi potvrdí, že slova DÍKY, TRENÉRKO 
ANIČKO!!! je na místě. 
Aničko, díky že jsi a že jsi tolika lidem 
vstoupila do života a tyto životy dokázala 
svojí maličkostí obrovsky ovlivnit. Máme tě 
rádi a vždycky budeme stát při tobě a vra-
cet ti to, co nám dáváš. 
 Tvoji trenéři 

I u nás se něco děje…
Při poslední radě jednoty Orla České Bu-
dějovice naše místostarostka a duchov-
ní rádkyně jednoty ses. Věra Andrýsková 
prohlásila, že v orelském časopise je psáno 
jenom o Moravě a o naší jednotě se ani 
moc neví. Že existuje a něco dělá. A při tom 
naše činnost je bohatá, jen o sobě nedá-
váme vědět. Asi je to tak všude, ale našim 
vedoucím oddílů prostě nezbývá čas napsat 
o tom, co se podařilo, co jsme udělali a kde 
jsme byli. Jedna věc se dokončí, hned se 
plánuje další.
Tak například v Lezeckém centru Lanovka 
pořádáme každých čtrnáct dní závody, čas-
té jsou i závody dětí a stolní tenis nemá je-
den víkend volný. Mohl bych se rozepisovat 
o poutích a výletech, ale rozhodl jsem se, 
že budu psát pravidelně, tak si toto téma 
nechám na příště. Dnes se s Vámi jen po-
dělím o výlet, který podnikli někteří členové 
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naší jednoty do nedaleké obce Libín u Ště-
pánovic. Důvodem bylo obětování mše 
svaté za naši jednotu. Vzpomínali jsme na 
své zemřelé členy, ale i na naše děti, modlili 
se za ně a mysleli na budoucnost. U oltáře 
stáli praporečníci s praporem jednoty i Jir-
síkovy župy. Po ukončení bohoslužby jsme 
se pozdravili s panem kanovníkem P. Fr. Ha-
lašem, který mši svatou sloužil. Po krátké 
besedě s ním, se nám věnoval starosta obce 
a místní farníci. Vyprávěli o poutích a míst-
ních zajímavostech. Chloubou je místní 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který si 
postavili místní farníci sami, jako poděko-
vání a z vděčnosti za to, že se vrátili domů 
z 1. světové války. Obdivuhodné dílo, kte-
rého si všichni váží dodnes. Chvíli jsme ještě 
s místními poseděli při obědě v hospůdce 
a srdečně se rozloučili a vydali se zpět do 
Českých Budějovic.
Ptáte-li se, proč jsme jeli slavit mši svatou 
právě do Libína? Starosta naší jednoty zde 
již pár let hraje na varhany, tak vše domlu-
vil. 
Byla to malá, ale krásná orelská pouť. Dě-
kujeme za ní a těšíme se na další.

KRYŠTOF KRATOCHVÍL, 
starosta jednoty České Budějovice 

Semilský Cherubínek

V sobotu 19. listopadu proběhla na faře 
v Semilech kulturní soutěž Cherubínek. Le-
tos jsme zvolili téma Karel IV. Ukázalo se, 
že bylo vděčné jak pro fotografickou, tak 
i výtvarnou soutěž a o dobré nápady nebyla 
nouze. Tato díla byla zasílána s předstihem 
a v den pěvecké a hudební soutěže byla vy-
stavena. Škoda jen, že se nezapojují orlové 
i z jiných jednot. Byla by to výborná příleži-
tost se blíže poznat při přátelském posezení 
a skvělé atmosféře, která soutěž doprová-
zí. Nejde ani tolik o vynikající výsledky, jako 
právě o ta vzájemná setkání. Ocenění z vý-
tvarné soutěže v tvorbě královské koruny si 
odnesli Jaroslav Tichý a Justýnka Brádlová. 
Za nejlepší kresby byli oceněni Světlanka 
Svobodová, Karolína Ciapková, Veroni-
ka Hušková a Jakub Jirota. Fotografickou 
soutěž vyhrála Marie Stránská, pěveckou 
Marta Krausová, Martin Hujer a Bohdana 
Tichá ml. Cenu v kategorii kolektivní zpěv 
si odnesli Krausovi a ve hře na hudební 
nástroj byli nejlepší Světlanka Svobodová 
a Václav Svoboda.
Děkujeme za účast i příznivcům Orla a tě-
šíme se na setkání s vámi v příštím roce.

Orlové vítali významnou 
návštěvu z Říma

Ve dnech 12. – 15. 10. 2016 navštívil Čes-
kou republiku kardinál Raymond Burke, 
který působil v Kongregaci pro svatořeče-
ní, Kongregaci pro biskupy, Papežské radě 
pro výklad legislativních textů, Kongregaci 
pro bohoslužbu a svátosti a Radě kardinálů 
a biskupů sekce pro styky se státy Státního 
sekretariátu. 
V několika významných chrámech sloužil 
kardinál R. Burke mši sv. (např. v augusti-
niánském opatství v Brně nebo v cisterci-
áckém klášteře ve Vyšším Brodě). Hostila 
jej rovněž česká akademická obec. V aule 
Jihočeské univerzity hovořil na téma Setr-
vat v pravdě Kristově: manželství, přiroze-
ný zákon a nauka Církve. Na půdě Fakulty 
stavební VUT v Brně v rámci konference 
o právní ochraně osob před narozením 
vystoupil s příspěvkem Evangelium života 
a nová evangelizace. Jeho návštěva byla za-
vršena 15. 10. pontifikální mší sv. v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie v premonstrátské 
kanonii v Praze na Strahově. Při této slavné 
mši sv. v zaplněné bazilice šli orlové v čele 
procesí a drželi stráž s prapory, br. St. Vejvar 
s praporem jednoty Dobříš a br. P. Schiller 
s praporem jednoty Sušice. Mezi věřícími 
byli rovněž členové Svatováclavské a Po-
spíšilovy župy. Po mši sv. jsme se s panem 
kardinálem R. Burkem setkali a představili 
mu Orla jako nejstarší existující katolický 
spolek v naší zemi. Se zájmem si pan kardi-
nál prohlédl orelské prapory. Rodnou vlastí 
kardinála R. Burkeho jsou Spojené státy 
americké, země, která poskytla po r. 1948 
útočiště československým orlům, kterým 
doma v ČSR hrozilo nebezpečí po komuni-
stickém uchopení moci r. 1948. V USA pak 
orlové uchovávali odkaz našeho hnutí po 
čtyřicet let. Kardinál R. Burke i českoame-
ričtí exiloví orlové byli shodně posilováni 
mohutným apoštolským hlasem americké-
ho biskupa Fultona Sheena (1895 – 1979), 
rozhodného odpůrce komunismu. Jeho 
projevy v rozhlase i televizi dodávaly nadě-
ji všem národům utlačovaným komunisty. 
Orelská stopa v Americe je pro nás dodnes 
důležitým odkazem – aktuální se stala i při 
návštěvě kardinála R. Burkeho. 
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Výzva
Již počtvrté plánujeme vydat Poutní knížku pro rok 2017. 
Pokud vaše župa nebo jednota organizuje zajímavou pouť 
a rádi byste na ni pozvali i ostatní naše členy, napište nám 
o ní. Nejlépe ihned, nejpozději však do 10. ledna 2017. Po té 
Duchovní rada Orla sestaví výběr. Každý rok nám vyplněnou 
knížku zasílá čím dál více poutníků, z čehož máme pocho-
pitelně radost. Dokonce sbíráte razítka i na poutích, které 
nejsou v knížce uvedeny a tím mně inspirujete. V té další 
nechám volnou stránku na vaše další aktivity. Každému, kdo 
splní podmínky a dá nám to vědět, pošleme malý dárek.
Pokud tedy máte zájem vaši pouť registrovat do Poutní kníž-
ky 2017, zašlete informace v následující struktuře:

Pořadatel:   

Místo:         

Datum, čas:      

Program: pokud je doprovodný program    

Razítko lze získat: specifikovat místo, kde 
bude někdo, kdo orazítkuje knížky

Kontakt: na někoho, kdo za organizátory 
podá bližší informace

e-mail: 

web: 

Děkuji za spolupráci. M. MACKOVÁ

Poutní�

�
� knížka

�2017

Tento rodák z amerického Wisconsinu 
byl vysvěcen na kněze r. 1975 papežem  
Pavlem VI. a v roce 1995 na biskupa pape-
žem sv. Janem Pavlem II. Jeho biskupským 
působištěm byly USA. Následujících téměř 
devět let zastával úřad biskupa v La Cro-
sse, kde založil poutní místo Panny Marie  

Guadalupské. Dne 2. prosince 2003 byl 
jmenován arcibiskupem v Saint Louis. 
V letech 2008–2014 působil jako prefekt 
Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury 
v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2010 
povýšil do kolegia kardinálů. V listopadu 
2014 byl jmenován patronem Suverénního 

vojenského špitálního řádu sv. Jana v Jeru-
zalémě, na Rhodu a na Maltě. 
Panno Maria bez poskvrny hříchu prvotního 
počatá, patronko Spojených států americ-
kých, oroduj za nás! 

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





Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2017

•   zprávy z ústředního sekretariátu

• vyhodnocení Orelské běžecké ligy 

• informace z činnosti ve vašich jednotách

… a další zajímavé čtení
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