
VÍRA, POKOJ,  
RADOST,  
LÁSKA…
       …at’ horí  
                   i v našich 
                        srdcích!

n  ORLOVÉ  
VE FRANCII 

n  FOLKLORNÍ  
FESTIVAL



Taková byla letošní Lubina  10–11

„Velice dobrý výběr textů, je vidět, že s dětmi někdo pracuje. U dětí, které se 
účastnily již po několikáté, je možné zaznamenat posun v projevu. Byly obsazeny 
všechny věkové kategorie a velmi potěšující je účast 39 recitátorů….“ říká Anežka 
Sochová, ředitelka soutěže.

komentář
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Zprávy z ústředního sekretariátu   4–7

V sobotu 4. listopadu zasedala Ústřední rada Orla, bylo přítomno 35 delegátů. 
Hlavním úkolem bylo projednat a schválit návrh ústředních akcí všech odbor-
ných rad a schválit rozpočet na rok 2018. Největší diskuze proběhla na téma 
dotací z MŠMT.

Bůh lásky
Na podzim jsem doprovázel velkou sku-
pinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali 
jejich dobrovolníci všech věkových sku-
pin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící ne-
mocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo 
ten den až 600 vozíčkářů, o které se sta-
rali dobrovolníci, jejichž aktuální počet 
jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem 
se o ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovol-
ník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale 
i ubytování a stravu, že takto slouží kaž-
dý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc 
doprovází poutníky své diecéze. Studenti 
si musí vydělat na brigádách, aby měli na 
bezplatnou službu. Dospělí tu tráví dovo-
lenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím 
musí být výchova? Jeden vedoucí mi od-
pověděl: Naše církev je chudá, my děláme 
pro církev všechno zdarma. Ale všimněte 
si, že naše společenství je plné života! A já 
musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, 
tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že 
Lurdy přitahují nejen zjevením a zázraky, 
ale i množstvím prokazované lásky.
Vzpomněl jsem si na členy Orla, z nichž 
mnozí s podobnou nezištností slouží dru-
hým. Jsem přesvědčen, že služba z lásky 
může být lékem i na nemoci naší společ-
nosti. Bude-li v našem životě více přítomen 
Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy 
a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách 
důležitější láska než peníze, přibude dětí 
a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně 
budou mít rodiče více času. Budou psychic-
ky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou 
v harmonických rodinách. Pak bude mladá 
generace zárukou lidské naděje a nebu-
dou chybět pracovníci. 
Denně máme mnoho příležitostí, abychom 
nechali vstupovat Boha do našeho světa 
skrze skutky nezištné lásky. Boží přítom-
nost udělá svět krásnějším.

+ JAN GRAUBNER
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Ze žup a jednot  26–34

Nová jednota v Podolí uspořádala Rodinný běh, kde a jak Orlové oslavili svátek 
Sv. Václava, úspěchy našich členů v zahraničí, gratulace jubilantům, ale i vzpo-
mínka na ty, kteří odešli na věčnost….

Máme úspěšný rok za sebou
a rok 2018 pomalu začíná
otvírat svoje dveře a zve nás…

To, jaký bude, záleží hodně na nás. A každý 
určitě čekáme v naději něco jiného. Naše 
přání a jejich hodnoty nabývají na významu 
s přibývajícím věkem, ale jedno mají společ-
né. Pokud je chceme naplňovat, nepůjde to 
bez zdraví, porozumění, tolerance, důvěry, 
obětavosti, radosti a lásky. Lásky Boží. Jsem 
ráda, že v Orlu si vážíme všech, jejichž cesta 
víry je naplněná a dokáží ji rozdávat i ve 
svém okolí. S Orlem je také spjata historie, 
kořeny, tradice… a proto nesmíme zapomí-
nat. Je důležité, aby ti starší mluvili, předá-
vali mladé generaci vše, co zažili i když jsou 
vzpomínky neradostné a mladá generace 
se jim naučila naslouchat. 
A proto rok 2018 bude pro nás Orly ve zna-
mení vzpomínek. Vzpomínek na ty, kteří 
měli víru, naději a odhodlání něco dobrého 
pro společnost vykonat, přesto byli v době 
nástupu totalitního režimu vyslýcháni, věz-
něni, mučeni… a někteří popraveni. V roce, 
kdy si připomínáme sedmdesáté výročí od 
orelské pouti na Svatém Hostýně, kdy ve-
dení Orla bylo pozatýkáno, bychom rádi 
u příležitosti mnoha 
ústředních a župních 
akcí s úctou a vděč-
ností zavzpomínali. 
Protože svoboda, víra, 
volnost a naše pohodlí 
nejsou samozřejmostí. 
Přeji nám všem, aby-
chom si to uvědomili.

M. MACKOVÁ

Časopis OREL – vydává: Orel – re dak ce: Ing. Miluše Macková.  
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Orelská cyklovýprava 2017   14–15

Naše každoroční cykloturistické výpravy směřovaly zatím spíše východním  
a severním směrem. Po loňské cyklistické romantice rumunského Banátu jsme 
letos obrátili své perutě k západu, k zemi katedrál, která si vysloužila v ději-
nách příjmení První dcera Církve. Mezi 25. srpnem a 2. zářím jsme v sedle kol 
poznávali jižní Franci…

V Úpici se běžel závod zařazený do OBL      23

V lesoparku Dlouhé záhony v říjnu řádil orkán Herwart a škody se nepoda-
řilo před závodem odstranit. V historii závodu to byla již několikátá varianta 
trasy, ale každá vždy dokázala řádně prověřit síly všech účastníků. Závodu se 
zúčastnilo celkem 104 dětí a mládeže, z toho 17 z orelských jednot, v hlavním 
závodě bylo 92 účastníků, z toho 16 Orlů.



z ústředí

4 OREL 4–17

n  ÚR/5/59 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR. 
n  ÚR/5/60 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného 

předsednictva Orla. 
n  ÚR/5/62 ÚR děkuje účinkujícím i organizátorům za uspořádání 

benefičního koncertu v Uherském Hradišti a ve Slavičíně, dále 
děkuje jednotě Vyškov za organizaci benefičního turnaje Andělský 
trojboj, děkuje župě Orlické a Brynychově za charitativní sbírku při 
pouti v Králíkách a župě Sedlákově za organizaci benefiční akce. 

n  ÚR/5/63 ÚR děkuje Kulturní radě za organizaci Folklorního 
festivalu v Brně-Řečkovicích.

n  ÚR/5/69 ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.
n  ÚR/5/70 ÚR schvaluje kalendář akcí TVR k 70. výročí orelské 

pouti na svatém Hostýně v roce 1948 dle přílohy, schvaluje 
kalendář ústředních akcí TVR a ukládá TVR připravit mistrov-
ství Orla ČR v atletice v Olomouci.

n  ÚR/5/71 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí KR a akce KR 
v kalendáři akcí k 70. výročí orelské hostýnské pouti v roce 1948: 
recitační soutěž Zlatá réva (10. 3. 2018 Kunovice), ústřední ples 
Orla ČR (27. 1. 2018 Rtyně v Podkrkonoší), Folklorní festival 
(19. 5. 2018 – Brno-Řečkovice) a výtvarná soutěž „Orel a já“.

n  ÚR/5/72 ÚR vyzývá župy, aby do 15. 12. 2017 zaslaly návrhy 
akcí k zařazení do kalendáře k 70. výročí orelské hostýnské 
pouti v roce 1948. 

n  ÚR/5/73 ÚR schvaluje předložení ke schválení poutí vybraných 
DR do kalendáře k 70. výročí orelské hostýnské pouti v roce 
1948 Výkonnému předsednictvu Orla.

n  ÚR/5/74 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RM. 
n  ÚR/5/75 ÚR schvaluje plán akcí seniorů a akce v kalendáři 

akcí k 70. výročí orelské hostýnské pouti v roce 1948 jarní 
setkání seniorů a výstava na svatém Hostýně během orelské  
pouti.

n  ÚR/5/76 ÚR schvaluje návrh rozpočtu Orla na rok 2018. 
n  ÚR/5/77 ÚR bere na vědomí informaci o dotacích MŠMT 

v roce 2017 a předpoklad programů na rok 2018.
n  ÚR/5/78 ÚR bere na vědomí informaci o stavu registrace po-

bočných spolků ve veřejném rejstříku ke dni 4. 11. 2017.
n  ÚR/5/79 ÚR schvaluje dotaci 70.000,- Kč župě Velehradské na 

pořízení měření a vyhodnocení časů.
n  ÚR/5/80 ÚR schvaluje prodloužení splatnosti dlužné částky 

jednotě Lichnov o pět let do 31. 12. 2022. 
n  ÚR/5/81 ÚR schvaluje odpuštění poslední splátky ve výši 

50.000,- Kč jednotě Ivančice. 
n  ÚR/5/82 ÚR schvaluje prominutí půjčky 200.000,- Kč jednotě 

Proseč.
n  ÚR/5/83 ÚR schvaluje památné dny Orla ve dnech 15. 8.  

a 18. 6.

Výpis z usnesení z Ústřední rady ze dne 4. 11. 2017

Kdo chodil do kostela, nedostal se na 
školu. Bylo ZAKÁZÁNO zpívat skutečné 
koledy. Prošla jenom purpura na plotně. 
Škrtem VYMAZALI z betléma dítě, Marii 
i Josefa. Nehodili se ani andělé. A hvěz-
da jenom rudá a pěticípá. Z VÁNOC zů-
stal vůl, osel a chlév. Přesto i po letech 
zapomínání stále platí pravdu nevyma-
žeš, PRAVDU NEZMĚNÍŠ. Pořád znovu, 
rok co rok, vycházíme s mudrci z výcho-
du za betlémskou hvězdou a hledáme 
spasitele, DÍTĚ, které nás zachrání. Jde-
me od paláce k paláci, od vily k vile, od 
domu k domu, až dítě najdeme, jako 
každý rok, na svém místě: V jeskyni. 
V jeslích. Na seně. Zase nás předběhli 
andělé a pastýři. Nevadí. Mají to blíž. 
Po andělském zpěvu, po prostých da-
rech z pastvin a salaší, po královských 
darech zlata, kadidla a myrhy, přichá-
zí řada i na nás. I my, ORLI, přinášíme 
co můžeme. Přinášíme 70 let našeho 

putování na Svatý Hostýn. Přinášíme 
léta zákazů naší organizace. Se všemi 
mrtvými. Se všemi zavřenými. Se všemi 
pronásledovanými. PRAVDU NEZMĚNÍŠ 
se stává heslem roku 2018. Ano, je to 
70 let od pouti na Svatý Hostýn, na kte-
ré během dvou dnů bylo rozdáno více 
než 100 000 hostií. Orli, už zakázaní, 
dokazovali nejen svou lásku k Bohu, ale 
také svoji lásku k vlasti, i když to stálo 
životy a věznění a volali k Marii: „Maria, 
královno Orlů, oroduj, přimlouvej se za 
nás a naši zem!“ Komunisté nás zrušili, 
komunisté nás pronásledovali. Bezpro-
středně, hned o vánocích 1948 bylo ob-
viněno 18 členů nejvyššího vedení Orla. 
Byli odsouzeni na 151 roků do vězení. 
Po nich následovali další. Pravda, za kte-
rou bojovali, se však nezměnila. PRAV-
DU NEZMĚNÍŠ ! Panna Maria se za nás 
přimlouvala a přimlouvá a po roce 1989 
znovu vstáváme z popela. Co chceme, 

je nezapomenout na ty, kteří zůstali věr-
ni víře v Boha, i víře v národ a umožnili 
nám, abychom letos poprvé oslavili pa-
mátný den ORLA 15.srpna a při pouti 
na Hostýn i při významných akcích po 
celý rok připomínali odvážnou historii 
Orla, kterou se vine boj proti nacismu 
i proti komunismu. První setkání bude 
v den Zjevení Páně, lidově Tří králů. Se-
jdeme se v obci Moutnice, kousek od 
Brna, položíme kytice na hroby našich 
hrdinů a na jejich památku poběžíme 
tradiční závod, který zahajuje seriál 
Orelské běžecké ligy 2018. Přijďte bě-
žet hlavní závod, přijďte povzbudit, 
přijďte si zaběhnout lidový běh, který 
můžete absolvovat i o holi, nebo s ko-
čárkem. Přijďte, aby se nezapomínalo. 
Přijďte nabrat sílu do roku 2018. Přijďte 
potvrdit orelské heslo pro letošní rok: 
PRAVDU NEZMĚNÍŠ! 
  STANISLAV JURÁNEK, starosta Orla   

PRAVDU NEZMĚNÍŠ!
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U příležitosti 80. výročí úmrtí první- 
ho československého prezidenta  
T. G. Masaryka se ve čtvrtek 14. září ko-
nal v Brně pietní akt za účasti nejvyšších 
představitelů města, kraje, škol, soudů 
a dalších institucí. Akce se konala u po-
mníku TGM před budovou Masarykovy 
univerzity. TGM byl ten, který vtiskl této 
zemi nezapomenutelný charakter a po 
roce 1989 jsme se mohli vrátit k princi-
pům, které TGM uznával a prosazoval. 

V Brně jsme si připomněli  
výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka…

n  VP /329/21 VP bere na vědomí výsledek v hlasování per rollam: 
VP schvaluje přerozdělení finančních prostředků z programu III 
z MŠMT pro rok 2017.

n  VP/330/21 VP schvaluje termín konání plesu ve Rtyni v Podkr-
konoší v sobotu 27. ledna 2018.

n  VP/339/21 VP schvaluje termín a místo jednání Ústřední rady 
Orla dne 4. 11. 2017 na ústředí v Brně.

n  VP/340/21 VP schvaluje program jednání ÚR konané dne  
4. 11. 2017 s navrženou změnou.

n  VP/345/21 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Jitce Kalčíkové 
z jednoty Kněžice, br. Leopoldu Paďourovi z jednoty Lukavice  
a br. Bohumilu Šmídovi z jednoty Měřín.

n  VP/346/21 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla mons. Fran- 
tišku Hrůzovi z jednoty Měřín.

n  VP/347/21 VP uděluje Čestné uznání Orla a Čestný zlatý odznak 
Orla ses. Margarete Holubar ze Svatováclavské župy v exilu.

n  VP/352/22 VP schvaluje prodej části parcely č. 236/53 v k.ú. Hra-
dec Králové, zapsané na LV 9992 v majetku župy Brynychovy IČO 
64808912. Přesná výměra parcely k prodeji bude určena geometric-
kým plánem za tímto účelem zpracovaným a nepřesáhne 330 m2.

n  VP/356/22 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Emílii Kousalové 
z jednoty Pozořice.

n  VP/357/22 VP schvaluje odkup 17 ks matrací a chladničky od 
župy Sedlákovy v celkové hodnotě 32.400,- Kč.

Výpis z usnesení z 21. a 22. Výkonného předsednictva

Po projevech  zahrála Vojenská hudba Olomouc 
Smuteční chorál Miloše Machka a následovalo 
kladení květin k pomníku. Za Orla položil květiny 
starosta Stanislav Juránek v doprovodu br. Cholewy 
a br.Jelínka v krojích. Vzpomínkovou akci ukončila 
státní hymna. 

Zástupci veřejného života i občané si přišli v den 
státního svátku 28. října připomenout výročí vzniku 
samostatného Československa. Pietní akt se usku-
tečnil na Komenského náměstí v Brně u pomníku 
Tomáše Garrigua Masaryka. Za všechny Orly položil 
květiny náš starosta.
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Kulturní rada Orla ČR
vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž  
na téma:

„OREL A JÁ“
Namalujte nebo napište svůj příběh  
o svém vztahu k Orlu. Co Vám Orel  
dává, čím pro Vás tato křesťanská  
organizace je a co pro Vás Orel  
znamená.

Soutěž je věnována k 70. výročí pouti 
na Sv. Hostýně (třeba se najdou ještě 
i pamětníci, kteří zavzpomínají…)

Kategorie:   – do 6 let 
– 7–10 let 
– 11–14 let 
– 15–17 let 
– 18 a více (dospělí)

Obrázky posílejte  
na adresu:
Orel – ústředí
Pellicova 2c
602 00 Brno

Příběhy zasílejte na e-mail:  KR@orel.cz

 Uzávěrka soutěže 30. 6. 2018

V neděli 8. října si Česká obec so-
kolská připomněla při Památném dni 
sokolstva památku a odkaz všech so-
kolů, kteří ve více než 155leté historii 
Sokola položili svoje životy za svo-
bodu a demokracii. V tento den se 
v sídle ČOS v Tyršově domě v Praze 
konala vzpomínková akce. Za Orla 
byl přítomen  Stanislav Juránek. Moc 
děkuji Orlům z Moravského Krumlo-
va, že starostu doprovodili a Víťovi 
Nováčkovi za odvoz a nádhernou 
kytici.
 M. MACKOVÁ

… v Tyršově domě Památný den sokolstva

Vždy uveďte
– jméno a příjmení 
– adresu 
– věk 
– telefonní kontakt
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Ústředí Orla 
ve spolupráci 
s Orlem jednotou Rtyně v Podkrkonoší
a  MO KDU-ČSL Rtyně v Podkrkonoší 
 Vás srdečně zvou na

Ústřední ples Orla ČR
v sobotu 27. ledna 2018
v orlovně ve Rtyni v Podkrkonoší, 
začátek je ve 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje 

HUDBA TANVALD
Předtančení
Internetový prodej vstupenek na www.orel-jednotartyne.cz,  
předprodej vstupenek (150,- Kč): od 18. 12. 2017, 
tel.: 499 888 562; e-mail: info@mkrtyne.cz 

 Srdečně zvou pořadatelé

 
  6. 1. – Běžecká liga Moutnice
 27. 1. –  ústřední ples  

 ve Rtyni v Podkrkonoší
 únor – Turnaj STIGA hockey 
  3. 2. – Lyže/běžky Ploština
 24. 2. – Lyže/sjezd Stupava
 březen – Gymnastické hry dětí  

  7. 4. – Volejbal ženy Brno
 9.–11. 4.  –  třídenní kulturně-duchovní  

 setkání orelských seniorů 
 14. 4. –  Volejbal muži Brno
 20.–22. 4. –  Divadelní dílna Boleradice
 21. 4. – Volejbal Křenovice 
 28. 4.  – Stolní tenis družstva Polná

Zveme Vás na následující ústřední akce

7OREL 4–17www.orel.cz
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kultura

Již po obědě 
s e  p o m a l u 
začali scházet 

první účinku-
jící - ti nejmen-

ší, aby si mohli 
vyzkoušet prostor 

a ukázali to nejlepší, co 
mají nacvičeno. Program byl totiž drama-
turgicky sestaven tak, že v odpoledních ho-

dinách své lidové umění předvedli nejmladší 
členové souborů, dospělí přišli na řadu až 
později.
V úvodu festivalu promluvili starosta Orla, 
br. Stanislav Juránek, starosta MČ Brno  
Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot  
a 1. nám. primátora města Brna, br. Petr Hla-
dík.  Duchovní slovo přednesl předseda du-
chovní rady OP Petr Alvaréz. Kodeda. Po krát-
kých proslovech mohl být celý folklorní festival 

zahájen. Postupně se na podiu vystřídali naši 
nejmenší z Barvínku, Řečkovické 13, Trnečky 
ze Zlína, Šafránku, strážnického Demižónku, 
Chasy z Moravského Písku a z Domanina. 
Všichni chtěli ukázat jak dobře tančí lidové 
tance a jejich vystoupení byla nádherná.
Po nich přijeli, zatancovali i zazpívali Sla-
vičínské cérky, Voničky ze Šardic, Šafrán 
a Bohunická chasa. Jako host vystoupil 
a velmi hezky předvedl své pásmo Brněn-
ský Valášek. Na závěr celého festivalu nám 
k tanci a k poslechu hrála cimbálová muzi-
ka Pozdní sběr. 
Vstupné bylo dobrovolné a celý výtěžek, 
který činil něco přes 5 000,- Kč byl věnován 
na pomoc Tomáškovi Neméthovi.
    Celým festivalem nás profesionálně pro-
vázel br. Radek Mezulánik. Chci také podě-

Orelský folklórní festival 
Brno-Řečkovice 2. 9. 2017
V sobotu 2. září za chladného počasí ústřední kulturní rada 
obnovila folklórní festival. Konal se v krásném prostředí are-

álu bývalého pivovaru. Již od rána se chystal celý 
areál, chystali se sety, stavělo jeviště se zvukem  

a osvětlením, stánek s občerstvením a kom-
pletní zázemí pro účinkující tak, aby mohlo 

vše ve 14 hod. vypuknout.
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kovat za velmi dobrý guláš, který obstarala 
pro všechny účinkující a pořadatele župa Su-
šilova. Její členové se také vydatně podíleli 
na přípravě a úklidu areálu. Dík patří i br. Pe-
tru Bořeckému za velmi dobré občerstvení. 
Celý festival se velmi povedl a všichni, kdo 
se přišli podívat, odcházeli spokojeni a těší 
se již na další ročník. Ten letošní obnovený 
splnil to, co si hlavní organizátoři br. Oldřich 
Gardáš spolu s br. Radkem Mezuláníkem 
předsevzali. Lidové písně a tance je stá-
le potřeba si připomínat a je výborné, že 
máme v Orlu dost souborů, které se této 
lidové tradici věnují. A neméně důležité je 
setkávání a poznávání se navzájem.
V rámci navázání na historii folklorních 
festivalů a orelských tradic a hlavně po le-

tošním úspěchu bychom rádi v příštím roce 
uspořádali druhý ročník festivalu. Folklor-
ní festival proběhne v sobotu 19. 5. 2018 
opět v Brně-Řečkovicích v areálu bývalého 
pivovaru. Prosíme všechny jednoty, které 
mají dětský nebo dospělý folklorní kroužek, 
či se o folklor zajímají a rádi by se zúčast-
nily, aby zaslaly fotografie z nějakého vy-
stoupení, popis, tématické zaměření, počet 
členů souboru a kontakt na vedoucí těchto 
souborů. 
Prosíme Vás do konce února, tj. 28. 2. 
2018 o informaci na ustredi@orel.cz nebo  
kr@orel.cz. Následně vás budeme infor-
movat o dalších podrobnostech. Děkujeme 
a těšíme se na setkání.

OLDŘICH GARDÁŠ
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•  bohužel ubylo účastníků rodu mužského 
(výrazně vyšší podíl děvčat a žen proti 
loňskému ročníku)

•  účastnila se církevní ZŠ Kroměříž; 
rozšířil se tak počet organizací, které 
se do soutěže zapojily (loni naprostá 
většina účastníků ze školy sv. Zdislavy 
z Kopřivnice nebo Salvátor Valašské  
Meziříčí)

•  moderátorská dvojice (dosud vždy jediná 
moderátorka)

•  částečná obměna členů poroty
•  kvalitní hudební doprovod (sestry Štef-

kovy z Lubiny)

Výsledky:

  I. kategorie (do 9 let): 
1. místo:  Marie Hellerová,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo:  Ema Vašinová,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 
David Josef Koller, Zlín

3. místo:  Michael Kramoliš,  
ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

  II. kategorie (10–13 let):
1. místo:  Vojta Heller,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo:  Marie Kostelníková,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 
Lucie Halová, Kunovice

3. místo: neuděleno

Svatováclavská réva, 
26. ročník recitační soutěže • Lubina 7. října 2017

Uvádím několik postřehů od členů po-
roty a organizátorů:
•  velice dobrý výběr textů, prakticky se 

nevyskytl nevhodný nebo nekvalitní text
•  je vidět, že s dětmi někdo pracuje;  

u dětí, které se účastnily již po několikáté, 
je možné zaznamenat posun v projevu

•  účastníci byli ve všech kategoriích (i ve III. 
kategorii, kde se loni nepřihlásil nikdo)

V sobotu 7. října 2017 se v Lubině uskutečnil 26. ročník 
recitační soutěže Svatováclavská réva. 
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  III. kategorie (14–17 let): 
1. místo: neuděleno
2. místo:  Vojtěch Dořičák, Lubina 

Kateřina Koprnová, Olomouc
3. místo: neuděleno

  IV. kategorie (18 a více let): 
Porota se rozhodla nestanovovat pořadí 
jednotlivých účastníků. 
Uděleno zvláštní ocenění: 
Benedikta Klára Juráňová, Olomouc  
(za netradiční pojetí přednesu)

  Putovní poháry
Memoriál M. Hyvnarové – Rešovské  
(za výběr textu a kultivovaný projev)
Romana Blažková, církevní ZŠ Kroměříž

  Cena manželů Fuchsových
(zvlášt náročná poezie / próza)
Vojtěch Dořičák, Lubina

  Absolutní vítěz
  Svatováclavské révy 2017
Marie Hellerová,  
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Psal se 7. říjen 2017 a já se svojí dcerou Aničkou Ferdovou jsme autem vyrazily 
směr Lubina u Kopřivnice. Po dlouhé cestě jsme dorazily do místního Katolického 
domu, kde probíhala ústřední recitační soutěž. Anička postupovala ze župního 
kola recitační soutěže Zlatá réva Kunovice, kde vyhrála 1. místo. Soutěž byla za-
hájena duchovním slovem otce Petra Dujky, který byl předsedou pětičlenné poroty. 
Anička zarecitovala Kozí pohádku od Věry Provazníkové a její výkon byl odměněn 
potleskem. V konkurenci 17 vystupujících, se ale neumístila na prvních příčkách. 
Porota neměla snadné rozhodování, výkony byly excelentní a vyrovnané. Župu 
Velehradskou ještě v této kategorii reprezentoval ze zlínské jednoty David Josef 
Koller, který získal 2. místo. Zarecitoval báseň Krtek od Josefa Kožíška. Ve dru-
hé kategorii reprezentovali župu Velehradskou Jakub Josef Koller a Lucie Halová  
z Kunovic, která obsadila 2. místo s básní Proč prší. Všichni účinkující získali diplom 
za účast a sladkou odměnu - Štramberské uši. Děkujeme organizátorům za pěkně 
připravený program a hladký průběh akce.  JANA FERDOVÁ

  Porota:
P. Mgr. Petr Dujka (předseda)
Mgr. Veronika Rajtr Pavlová
Mgr. Soňa Lachová
Mgr. Stanislava Zapletalová
MgA. Ilona Zámečníková

  Počet účastníků:
I. kategorie: 17
II. kategorie: 13
III. kategorie:  4
IV. kategorie:  5
celkem:  39

Zveme vás na další ročník, jeho konání předpokládáme  
v sobotu 13. října 2018.  ANEŽKA SOCHOVÁ, moderátorka soutěže
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Předseda Kulturní rady br. Petr Brhel se ujal 
uvádění této akce a začal slovy: „Kéž byste 
dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá 
srdce. Srdce vnímavé a milosrdné dokáže 
vnímat potřeby lidí a my všichni, kteří jsme 
dnes přišli, chceme také být vnímaví k ne-
moci malého Tomáška Németha, kterého 
chceme nejenom obdarovat, ale i potěšit 
zpěvem a hudbou a povzbudit jeho rodiče. 
Malý Tomášek patří k nejmladším členům 
Orla, v tomto týdnu oslaví 3 roky a tak 
mu  blahopřejeme.“ 
Začátek koncertu otevřela skladba od Felixe 
Mendelsohna Bartholdy Sonata A dur op. 
65, No. 3 v podání sólisty Janka Siromy, pů-
vodem ze Srbska. Br. Brhel poté pohovořil 
krátce o nemoci, kterou malý Tomášek trpí.  
Postupně vystupovali další sólisté Roman 

Bajzik, Kateřina Oškerová-Machovská, Len-
ka Rafajová, Jiří Stodůlka, Richard Tamáš, 
Barbora Pučalíková, Radek Náplava, Šárka 
Končická a Jiří Šon. Sólistům patří zvláštní 
poděkování, neboť svým vystoupením při-
spěli k pěkné kulturní a duchovní akci, bez 
jakéhokoliv nároku na honorář. Na tomto 
varhanním koncertě se podařilo sesbírat 
finanční částku 15 000 Kč, která byla vlo-
žena na transparentní účet. 
Poděkování patří také panu děkanovi, otci 
Říhovi, za možnost uskutečnit tento kon-
cert ve farním kostele v Uherském Hradišti, 
také otci Marianu Dejovi ze Slavičína, který 
hodně pomohl s organizací koncertu, ses. 
Hlavicové ze Slavičína za upečená krásná 
perníková srdce pro sólisty a všem účastní-
kům koncertu, kteří přispěli na dobrou věc. 

Celý koncert byl laděn k úctě Panny Marie, 
neboť slavíme fatimský rok – 100 let od zje-
vení Panny Marie ve Fatimě, v tomto duchu 
se nesla i závěrečná píseň, kterou zazpívali 
všichni přítomní, a to Nastokrát buď po-
zdravena. Závěrečné slovo a požehnání dal 
otec Josef Říha, děkan uherskohradišťský. 

Bc. AnežkA Brhelová

Poděkování.
Moc ráda bych chtěla poděkovat Pet-
rovi Brhelovi, předsedovi kulturní rady 
Orla. Oba charitativní koncerty – ve 
Slavičíně i v Uherském Hradišti, byly 
jeho nápadem a byl to on, kdo nápad 
přivedl až k úspěšné realizaci. Měla 
jsem možnost být na prvním koncertě 
a věřte, že o peníze šlo až na druhém 
místě. Atmosféra se nedá popsat, ta 
se musí zažít. Petře díky.

 M. MACKOVÁ

Benefiční varhanní koncert 
v Uherském Hradišti
Kulturní rada Orla ČR uspořádala 22. 10. v 15.30 hod ve farním 
kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti pod zá-
štitou duchovního rádce Orla, arcibiskupa olomouckého, otce 
Jana Graubnera benefiční varhanní koncert.
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Kulturní rada na svém zasedání  25. 10. 2017 vyhodnotila foto-
grafickou soutěž,, Můj nejlepší přítel“. Celkem bylo do soutěže 
přihlášeno 11 fotografií, z toho jen 8 splňovalo zadané pod-
mínky. Členové rady se rozhodli ocenit pouze dvě fotografie.

Kategorie do 14 let – Anna Halasová, Drnovice
Kategorie dospělých – Maxim Zherebov, Plzeň

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním mnoho dalších úspě-
chů ve fotografování.
 Za kulturní radu PETR BRHEL

Pavel Helan, písničkář, který převzal mediální záštitu 
nad orelskou veřejnou sbírkou, vyhlášenou na pomoc 
Tomáškovi, nás pozval na křest svého nového CD. 
Ráda jsem jeho pozvání přijala. Během svého progra-
mu zmínil nemoc, se kterou se Tom potýká a propago-
val naši sbírku. A tak na oplátku já propaguji jeho CD. 
Téměř všechny písně zazněly na koncertě a věřte, že 
stojí za to si jej koupit.   M. MACKOVÁ 

Vyhodnocení
foto soutěže

Pavel Helan – 
křest nového CD
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Mezi 25. srpnem a 2. zářím jsme v sedle kol 
poznávali jižní Francii. Náš kemp Antheor 
nedaleko města Svatý Rafael se nacházel 
v těsné blízkosti Azurového pobřeží Stře-
dozemního moře a z pevninské části byl 
obklopen rudými skalami pohoří Esterel. 
Účastníci kombinovali odpočinkovou re-
kreaci s aktivní cyklistikou i pěší turistikou 
ve zmíněném masivu. 
Na organizaci výpravy se podílela Tělový-
chovná rada Orla a bratři Josef Častulík 
a Stanislav Vejvar s vydatnou pomocí orel-
ského ústředí. O výpravu byl mimořád-
ný zájem. Přihlásila se šedesátka cyklistů, 
z nichž mnoho bylo veterány z předchozích 
zájezdů. Abychom mohli uspokojit co nej-
více přihlášených, jel vedle autobusu ještě 

tranzit. Někteří účast-
níci přijeli vlastními 
vozy. Odjíždělo se 
z Kroměříže se za-
stávkami v Brně, Praze 
a Plzni. Cesta se zdála být 
nekonečná – 1300 km za 
27 hodin. Po prvním dnu 
pobytu se však cestovní útra-
py rozplynuly.  
Ubytováni jsme byli v mo-
bilhomech, karavanech s kom-
pletním sociálním vybavením. Nutné 
uskromnění v kempu bylo vyváženo blíz-
kostí krásného osvěžujícího moře (50 m od 
brány kempu) a vyprahlým masivem Este-
rel, který jsme důkladně projeli. Cyklostezky 

jsou v této části Azurového pobřeží spíše 
výjimkou. Cesty do měst a městeček jsme 
absolvovali většinou po silnicích, přičemž 
jsme oceňovali toleranci francouzských 
řidičů vůči cyklistům. Naši jízdní formaci 

míjeli bez jakéhokoliv náznaku 
nervozity. Jako turisté jsme 

se všude setkávali s vlíd-
ností a ochotou. 

První výlet směřoval do 
nejbližšího města Agay, od-
tud do Svatého Rafaela, kde 
se nachází mnoho antických 
i středověkých památek. 
Další den jsme jeli do poho-

ří Esterel. Do červena zabar-
vené skalní útvary zdáli upoutají 

lidskou pozornost. Nejvyšší hora v této čás-
ti Pic de Lours je necelých 600 metrů nad 
mořem a na vrcholu je televizní převaděč. 
Ke zdolání je třeba výdrž a odhodlání. Za 
odměnu člověk dostane krásné výhledy na 
moře od Cannes až po Saint Tropez. Život 
ve městech jako Svatý Rafael nebo Fréjus 
pulzuje rychlým tempem. Když však zamíří-
te do některých menších městeček, ocitne-
te se v romantickém klidném středověkém 
světě bez mračen turistů i hlučné dopravy. 
Městečko Roquebrune sur Argens působí 
jako kulisy ze Třech mušketýrů. Zaujalo nás 
úzkými uličkami, pěknými náměstími a his-
torickými budovami. Nejde přitom o měst-

Orlové se letos vydali  
do vlasti svatého Ludvíka 
Šestý ročník cykloturistického putování směřoval do Francie

Naše každoroční cykloturistické výpravy směřovaly zatím 
spíše východním a severním směrem. Po loňské cyklistické 
romantice rumunského Banátu jsme letos obrátili své peru-
tě k západu, k zemi katedrál, která si vysloužila v dějinách 
příjmení První dcera Církve. 
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skou architektonickou rezervaci, v staletých 
domech žijí lidé. 
Další den jsme si udělali výjezd autobusem 
do 100 km vzdáleného kaňonu Verdon. Je 
to přírodní památka chráněná Unesco. Jde 
o největší přírodní kaňon Evropy. Při pohle-
du do hloubky 700 metrů se tají dech. Ve 
srovnání s mohutnými skalními velikány 

Tropez. Opravdu intenzivní týden plný 
sportu a poznávací turistiky. Pověstné plá-
že, přepychové jachty, antické památky 
a románské kostely a všude příjemní lidé. 
Letošní výlet se s pomocí Boží a lidským při-
spěním podařil. Vše proběhlo bez větších 
problémů a obohaceni na těle i duši jsme 
se po týdnu vraceli domů. Poděkovat by-
chom chtěli všem účastníkům. Zvláštní dík 

patří našim duchovním, otcům Františkovi 
a Petrovi, kteří ze zájezdu dokázali udělat 
svátek. Svatý Ludvíku, patrone Francie, oro-
duj za nás! 
Příští rok se rozjedeme od 7. do 14. červen-
ce do Maďarska. Již dnes se těšíme na zemi 
svatého Štěpána! Zdař Bůh!

JOSEF ČASTULÍK A STANISLAV VEJVAR,  
náčelníci výpravy

cítí člověk svou nepatrnost a zároveň krá-
su přírody, díla Božího. Začátek kaňonu se 
nachází za městečkem Castellane. Silnicí 
se dojede až k přehradnímu jezeru Lac de 
Ste-Croix. Zde, na hranicích Provensálských 
a Přímořských Alp, v místě, odkud ve stře-
dověku odcházeli křižáci bojovat do Svaté 
Země a kde se bránili křesťané saracénským 
vpádům, nám také naši kněží sloužili mši 
svatou. 
V dalších dnech jsme navštívili výrobnu 
parfémů v Grasse a města Cannes a Saint 
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Zdař Bůh, 
omlouvám se, nejsem žádný velký spi-
sovatel, ale posílám pár vět k turnaji 
v nohejbalu v Ratíškovicích. Ten proběhl 
v naší jednotě po náležitých přípravách 
26. srpna 2017 na hřišti u Orlovny od 
devíti hodin. Po oficiálním zahájení se 
pět týmů pustilo do vzájemných soubojů. 
Škoda, že se tři týmy z turnaje omluvily, 
mohli jsme si více zahrát. Všichni podali 
skvělé vyrovnané výkony, o čem svědčí 

maximálně dvoubodové rozdíly ve vý-
sledcích jednotlivých setů.
No, co ještě dodat. Počasí nám přálo, 
žízeň byla veliká, bojovnost a zapálení 
pro hru obrovské. Panovala přátelská 
a veselá atmosféra mezi všemi účastníky 
a určitě se těšíme na příští rok. Tak si to 
naplánujte, ať je nás víc.
 S pozdravem RADEK PANÁK
Výsledky

1. místo – Orlík Velké Němčice

2. místo – Orel Velké Němčice

3. místo – Orel Domanín

4. místo – Orlík Ratíškovice

5. místo – Orel Ratíškovice

Nohejbal Ratíškovice
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Teprve v polovině srpna jsme se dověděli, že 
první kolo dlouhodobých soutěží koliduje 
s dlouho naplánovaným termínem turnaje. 
Díky této skutečnosti se turnaje zúčastnilo 
pouze 25 milovníků stolního tenisu. Přivíta-
li jsme u nás soutěžící z jednoty z Koryčan, 
Únanova, Bohunic, Židenic a domácí Ostrož-
ské Nové Vsi. Z dvanácti možných kategorií 
bylo obsazeno pouze osm. Žáci, junioři, 

muži a ženy – každá kategorie byla ještě 
rozdělena na registrované a neregistrova-
né hráče v ČAST (Česká asociace stolního 
tenisu)  Hrálo se o sady pohárů a diplomů, 
které byly dodány orelským ústředím.  
Pro příští rok oslovíme v dostatečném 
předstihu orelské jednoty, abychom nalezli 
vhodnější termín turnaje a zvýšili tak počet 
zúčastněných jednot.

V sobotu 16.9.2017 jsme se v Ostrožské Nové Vsi stali potře-
tí pořadateli celorepublikového orelského turnaje jednotlivců 
ve stolním tenisu. Letošní účast byla velmi ovlivněna startem 
nové soutěžní sezony v ligových a krajských soutěžích. 

Ústřední turnaj jednotlivců 
ve stolním tenisu

Přehledy vítězů 
jednotlivých kategorií:

Žáci neregistrovaní:

Martin Žaža – Brno-Bohunice

Jan Joukl – Brno-Židenice

Denis Pajkanovič – Brno-Bohunice

Žáci registrovaní:

Matěj Pšurný – Ostrožská Nová Ves

Matyáš Kolečkář – Ostrožská Nová Ves

Tomáš Jurásek – Ostrožská Nová Ves

Junioři neregistrovaní:

Martin Polách – Brno-Bohunice

Junioři registrovaní:

Jan Metelka – Brno-Bohunice

Martin Janeček – Brno-Bohunice

Ženy neregistrované:

Ivana Pálková – Ostrožská Nová Ves

Růžena Hlůšková – Ostrožská Nová Ves

Ženy registrované:

Miroslava Příhodová – Koryčany

Nikola Kučeráková – Ostrožská Nová Ves

Muži neregistrovaní:

Vladimír Žaža – Brno-Bohunice

Josef Hampl – Brno-Židenice

Lubomír Krakovský – Brno-Bohunice

Muži registrovaní:

Pavel Vybíral – Únanov

Ivo Mikoška – Ostrožská Nová Ves

Filip Šmejkal – Ostrožská Nová Ves

Ing. IVO MIKOŠKA, 
 místostarosta jednoty Ostrožská Nová Ves
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Celkové výsledky 
závodů Orelská kola 
(po čtyřech závodech)
Školka I

1. Bačová Darja – Val. Klobouky

2. Častulíková Maruška – Drnovice

3. Věrná Klárka – Boskovice

Školka II
1. Bačo Radek – Val. Klobouky

1. Věrná Adélka – Boskovice

2. Mikulčíková Kateřina – Val. Klobouky

3. Mikulčíková Zuzana – Val. Klobouky

Přípravka ml. kluci
1. Kocourek Martin – Val. Klobouky

Přípravka ml. holky
1. Šenkeříková Alžběta – Val. Klobouky

Přípravka starší  kluci
1. Kocourek Václav – Val. Klobouky

Přípravka starší holky
1. Bačová Barunka – Val. Klobouky

2. Dohnalová Júlinka – Val. Klobouky

Mladší žáci
1. Dohnal Martin – Val. Klobouky

2. Častulík Václav – Drnovice

Mladší žačky
1. Mikulčíková Lucie – Val. Klobouky

2. Šenkeříková Terezka – Val. Klobouky

3. Skýbová Eliška – Zlín

Starší žáci
1. Častulík Josef – Drnovice

Junioři
1. Bellay Tomáš – Zlín

Ženy
1. Holznerová Petra – Val. Klobouky

Muži I
1. Častulík Václav – Drnovice

2. Makovický Martin – Zlín

3. Melichárek Tomáš – Zlín

Muži II
1. Halík Miroslav – Bořitov

2. Bačo Radomír – Val. Klobouky

3. Fojtů Pavel – Val. Klobouky

Muži III
1. Nechvátal František – Kněžice

2. Častulík Josef – Drnovice

3. Slavík František – Staré Město

Orelská kola
Poslední závod  
horských kol na Ploštině

Potěšitelný je také start většího počtu Orlů. 
Je také větší počet jednot, které se do závo-
dů zapojují. I přes páteční déšť se podařilo 
trať dobře připravit. Pomohli nám jako každý 
rok dobří lidé z jednoty Valašské Klobouky.
Start mládežnických kategorií byl v 10 ho-
din. Ve 12:30 bylo vyhlášení výsledků a od 
13 hodin startovali kategorie mužů a žen. 
Náročná horská trať, která byla již tradičně 
doplněna výběhem do schodů, dokona-

le prověřila síly všech startujících. Největ-
ší obdiv patřil kategorii mužů nad 50 let. 
Odstartovalo 11 závodníků a všichni závod 
dokončili. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořa-
datelům a taky firmě Sumiriko AVS Drnovice 
a obecnímu úřadu v Drnovicích, kteří nám  
s pořádáním závodů pomohli. 
Za jednotu Drnovice

JOSEF ČASTULÍK, sekretář jednoty.

V sobotu 7. 10. se jel v Drnovicích poslední letošní závod horských 
kol memoriálu Josefa Valčíka. Na Ploštině se za pěkného počasí 
sjelo rekordních téměř 130 závodníků všech věkových kategorií. 
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Hrálo se systémem každý s každým v zápa-
sech trvajících 15 minut. Jednotlivé zápasy 
byly hodně vyrovnané a na všech hráčích 
byla vidět snaha o co nejlepší výsledek. 

Přestože se hrálo hodně bojovně, bylo to 
vždy v rámci pravidel, na což dohlíželi zku-
šení rozhodčí, kteří tím přispěli k hladkému 
průběhu celého turnaje.

Ústřední jednorázový turnaj  
ve florbalu žáků

Z vítězství se nakonec radovali měřínští 
Orli, druzí skončili hráči Orla Telč a třetí 
místo vybojoval domácí Orel Kněžice. 
Družstva na prvních třech místech byla od-
měněna diplomy a velmi pěknými poháry 
věnovanými ústředím. Sladkou odměnou 
a diplomem byli oceněni i hráči týmů na 
4–6 místě.

Za Orel Kněžice ANTONÍN RYGL 

V sobotu 4.11. se v kněžické orlovně uskutečnil ústřední tur-
naj ve florbalu žáků pro ročníky 2003–2008. Zúčastnilo se ho 
celkem 6 týmů a to domácí Orel Kněžice, Orel Telč, dva týmy  
z Orla Měřín, doplněných ještě dvěma týmy ze ZŠ Měřín.
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Vše začalo v 9.00 hodin, kdy starosta Orla 
Vyškov Jaromír Zbořil přivítal vzácné hosty 
v čele  s poslancem Jiřím Miholou a sta-
rostkou Klapilovy župy Hanou Komariko-
vou. Ti potěšili závodníky krásným slovem 
a povzbudili je k pěkným výkonům. Spor-
tovní odznak Bedřicha Kostelky byl zahájen. 
A bylo se na co dívat. Ve sprintech ti star-
ší zkušeně ladili startovní bloky, aby dobře 
vystartovali a ti mladší na ně pokukovali, 
jak to dělají. Oni mohli startovat bez blo-
ků, ale byli i takoví, kteří by to rádi zkusili. 
Ve sprintu musím vyzdvihnout výkon vyš-
kovské Veroniky Kostihové, (r. 2008), která 
na 60 m časem 9.6 s předvedla, že nám 
vyrůstá nová atletická hvězdička. Při skoku 
do dálky rodičům doslova „padala brada“, 

když viděli jaké žabičky jsou jejich děti. Star-
ší Orlíci už skákali s rozběhem a odrazit se 
museli z prkna. Sami dobře vědí, že přešlap 
je neplatný pokus a nedošlap jim ubere na 
délce. Snaha byla veliká a povedené skoky 
zkrášlovaly děti úsměvem. Nejdelší skok se 
povedl Tomášovi Horákovi ze Silůvek, který 
skokem 440 cm v kategorii mini přípravek 
přeskočil i starší žactvo. Překvapení nám 
připravil vyškovský mladší žák Miroslav 
Dvořáček, který předvedl výkony prokazu-
jící, že je dobrý vícebojař. Všechny disciplíny 
s přehledem vyhrál. I ostatní Orlíci ze všech 
jednot se snažili a překvapovali svými výko-
ny sebe, trenéry i rodiče. Všichni byli od-
měněni malými dárky a těm nejlepším byly 
předány poháry a odznaky podle výsledků.

Před pěti roky, když jsem vstoupila do Orla se podle plánova-
ného termínu SOBK nekonal. Bylo to z důvodu podzimního 
deštivého počasí, když na areál napršelo a na umělé travnaté 
dráze se nedaly pořádat žádné běhy a skoky, které k těmto 
závodům patří. Další rok se pořádal SOBK napůl v tělocvičně 
a dlouhé běhy na oválu. Počasí se umoudřilo a s novým povr-
chem atletické tartanové dráhy tradičně závodníky vítá krásné 
počasí. Tak tomu bylo i v sobotu 9. září 2017. Sluníčko svými 
paprsky ohřívalo vzduch, aby si 112 závodníků od benjamínků 
až po starší žáky, z devíti jednot, dobře zazávodilo v krásných 
barevných dresech svých jednot.

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky v novém kabátu
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Výsledky jednotlivců

Dívky r. 2012 a ml.

1. Lusková Leontýna – Vyškov,

2. Hanáková Markéta – Vyškov

3. Doležalová Lucie – Vyškov

Hoši r. 2012 a ml.

1. Veselý Eliáš – Vyškov

2. Pohludek Martin – Vyškov

3. Čajka Lukáš – Domanín

Dívky r. 2010–11

1. Motyčková Tereza – Kroměříž

2. Matějková Emma – Vyškov

3. Omastová Julie – Vyškov

Hoši r. 2010–11

1. Náplava Štěpán – Domanín

2. Provazník Rafael – Vyškov

3. Nezdařil Jakub – Vyškov

Dívky r. 2008–9 

1. Pichalová Kristýna – Domanín

2. Jašíková Barbora – Šlapanice

3.  Kostihová Veronika – Vyškov

Hoši r. 2008–9 

1. Horák Tomáš – Silůvky

2. Čapek Matyáš – Vyškov

3. Lošek Václav – Vyškov

Dívky r. 2006–7

1. Tomanová Stela – Vyškov

2. Kosíková Michaela – Domanín

3. Gottwaldová Elena – Vyškov

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky v novém kabátu

Hoši r. 2006–7

1. Křížek Filip – Vyškov

2. Vychron Filip – Vyškov

3. Horák Šimon – Šlapanice

Mladší žákyně r. 2004–5 

1. Lužová Karolína – Žatčany

2. Havlíčková Tereza – Vyškov

3. Kosíková Markéta – Domanín

Mladší žáci r. 2004–5 

1. Dvořáček Miroslav – Vyškov

2. Slezáček Michal – Vyškov

3. Stoklásek David – Domanín

Starší žákyně, r. 2002–3

1. Anna Halasová – Vyškov

2. Iveta Trojancová – Vyškov

Starší žáci, r. 2002–3

1. Vychron Martin – Vyškov

Pořadí jednot
1. Vyškov – 7x první, 9x druhý, 6x třetí

2. Domanín – 2x první, 1x druhý, 3x třetí

3. Kroměříž, Silůvky, Žatčany – 1x první,

6. Šlapanice – 1x druhý, 1x třetí

Jeden závod za druhým, to jsou poslední 
dny ve znamení velkého nasazení trené-
rů a rozhodčích z atletického oddílu Orel 
Vyškov – atletika, který tento atletický ví-
ceboj pořádají. Protože v současné době 
sledujeme velký nárůst dětí, které propad-
ly královně sportu – atletice, oblékli jsme 
SOBK do nového kabátu. Vycházeli jsme 
z pravidel ČASu, posunuli kategorie, disci-
plíny změnili jenom na atletické a hodno-
cení urychlili podle pořadí. Myslím, že to 
bylo dobré rozhodnutí pro všechny, kdo se 
kolem tohoto „kolotoče“ točí. Všem patří 
velké díky.  ANIČKA MÁLKOVÁ
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Výsledky 
Benjamínci H – 25 m plav jak umíš
1. Rybecký Jonáš – Strážnice 
2. Provazník Rafael – Vyškov 
3. Doležal Adam – Vyškov 

Benjamínci D – 25 m plav jak umíš
1. Doležalová Lucie – Vyškov 
2. Halasová Anežka – Vyškov 
3. Burová Gabriela – Jiříkovice 

Elévové H – 25 m plav jak umíš
1. Čajka Petr – Domanín 
2. Belán Jan – Jiříkovice 

Elévové D – 25 m plav jak umíš
1. Barančíková Kristýna – Devět křížů 
2. Fišerová Valerie – Jiříkovice 
3. Kratochvílová Erika – Křenovice 

Nejmladší žáci – 25 m plav jak umíš
1. Slezák Pavel – Bořitov 
2. Rybecký Matouš – Strážnice 
3. Kratochvíl Lukáš – Bořitov 

Nejmladší žákyně – 25 m plav jak umíš
1. Třísková Aneta – Domanín 
2. Sýkorová Eva – Drnovice 
3. Šlezingerová Natálie – Jiříkovice 

Mladší žáci – 50 m volný způsob
1. Nečas Kevin – Bořitov 
2. Donneberger Jan – Vyškov 
3. Slezáček Michal – Vyškov 

Mladší žáci – 50 m prsa
1. Nečas Kevin – Bořitov 
2. Slezák Pavel – Bořitov 
3. Rybecký Matouš – Strážnice 

Mladší žákyně – 50 m volný způsob
1. Slezáková Lucie – Bořitov 
2. Burová Hana – Jiříkovice 
3. Schořová Žaneta – Obřany 

Mladší žákyně – 50 m prsa
1. Slezáková Lucie – Bořitov 
2. Malárová Tereza – Domanín 
3. Burová Hana – Jiříkovice 

Starší žáci – 50 m volný způsob
1. Čača Alexander – Vyškov 
2. Procházka David – Obřany 

Starší žáci – 50 m prsa
1 Čača Alexander – Vyškov 
2 Till Radim – Obřany 

Starší žákyně – 50 m volný způsob
1. Podsedníková Klaudie – Jiříkovice 
2. Halasová Anna – Vyškov 
3. Trojancová Iveta – Vyškov 

Starší žákyně – 50 m prsa
1. Podsedníková Klaudie – Jiříkovice 
2. Halasová Anna – Vyškov 
3. Trojancová Iveta – Vyškov 

Dorostenci – 100 m volný způsob
1. Till Dalibor – Obřany 
2. Limburský Jan – Obřany 
3. Procházka Tomáš – Obřany 

Dorostenci – 100 m prsa
1. Till Dalibor – Obřany 
2. Limburský Jan – Obřany 
3. Procházka Tomáš – Obřany 

Ženy – 100 m volný způsob
1. Kuchařová Lucie – Domanín 
2. Kratochvílová Jana – Křenovice 
3. Janošková Ladislava – Domanín 

Ženy – 50 m prsa
1. Kuchařová Lucie – Domanín 
2. Kratochvílová Jana – Křenovice 
3. Janošková Ladislava – Domanín 

Ale pořadatelský tým, složený z kuřimských, 
obřanských a blanenských Orlů zvládl vše na 
jedničku a je vidět, že i taková spolupráce 
funguje, když každý ví, co má dělat. Za to 

bych všem chtěl poděkovat. Podařilo se bez 
problémů a ve vymezeném čase na nájem 
bazénu všem závodníkům proplavat do cíle 
stanovených rozplaveb a v závěrečném vy-

hodnocení byli asi nejšťastnější naši nejmen-
ší, kteří všichni obdrželi  pamětní medaili ve 
tvaru delfínka. Jistě je to dobrá motivace 
přijet do Blanska i příští rok. Děkuji jedno-
tám Strážnice, Vyškov, Křenovice, Jiříkovice, 
Domanín, Devět křížů, Drnovice, Bořitov, 
Obřany, Blansko a Kuřim. My všichni jsme 
se podíleli na příjemně stráveném dni. 
 PETR MACEK, ředitel závodů, Kuřim

Do Blanska na plavecké závody míří rok od roku stále více zá-
vodníků. Letos se nás v sobotu 4. 11. 2017 sešlo 93. A když 
připočteme doprovod, pořadatele a rozhodčí, byly kapacitní 
možnosti zdejšího bazénu téměř naplněny. 

V Orlu plaveme rádi
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Muži – 100 m volný způsob
1. Till Přemysl – Obřany 
2. Tříska Michal – Domanín 
3. Tříska František – Domanín 

Muži – 100 m prsa
1. Tříska Michal – Domanín 
2. Till Přemysl – Obřany 
3. Schoř Jakub – Obřany 

Veteránky – 50 m volný způsob
1. Tillová Zdena – Obřany 
2. Doležalová Vladimíra – Vyškov 
3. Fučíková Hana – Obřany 

Veteránky – 50 m prsa
1. Tillová Zdena – Obřany 
2. Schořová Alena – Obřany 
3. Fučíková Hana – Obřany 

Veteráni – 50 m volný způsob
1. Provazník Zdeněk – Vyškov 
2. Till Petr – Obřany 
3. Huvar Rostislav – Domanín 

Veteráni – 50 m prsa
1. Provazník Zdeněk – Vyškov 
2. Huvar Rostislav – Domanín 
3. Till Petr – Obřany  

 Předpověď počasí slibovala nástup zimy, 
což se projevovalo na cestě do místa ko-
nání deštěm a sněhovými přeháňkami. Ty 
pokračovaly i po dobu závodů dětských a 
mládežnických kategorií. Na hlavní závod se 
však počasí umoudřilo a ukázala se dokonce 
modrá obloha.
Celý běžecký seriál se pomalu blížil ke 
konci, v některých kategoriích už bylo o 
celkovém umístění rozhodnuto, což spolu 
s dojezdovou vzdáleností do Úpice mohlo 
být pro některé běžce překážkou k účas-
ti. Pro ty, kdo překonali všechny podobné 
nástrahy, byla letos připravena nová trasa 
závodu, protože na dřívější trati v příkrém 
svahu lesoparku Dlouhé záhony v říjnu řádil 
orkán Herwart a škody se nepodařilo před 
závodem odstranit. V historii závodu to byla 

již několikátá varianta trasy, ale každá vždy 
dokázala řádně prověřit síly všech účastníků. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Okruh s něko-
lika výběhy a seběhy museli závodníci ab-
solvovat dvakrát a v chladném počasí se při 
tom dostatečně zahřáli a zadýchali. Letošní 
trať si účastníci chválili. Byla možná delší, ale 
orientačně jednodušší a nikdo nezabloudil.
Závodu se zúčastnilo celkem 104 dětí a mlá-

Na svátek svatého Martina 11. listopadu v 11 hodin se na 
mnoha místech otevírají lahve s novým Svatomartinským ví-
nem. Účastníci orelské běžecké ligy, kteří přijeli tento den do 
Úpice, však měli jiné starosti. Právě v 11 hodin zde startoval 
předposlední závod celého běžeckého seriálu.

Běh Dlouhými záhony v Úpici
deže, z toho 17 z orelských jednot, v hlav-
ním závodě bylo 92 účastníků, z toho 16 
Orlů. Z popudu Orla byl do závodu zařazen 
i lidový běh, který měl účastníky jen v muž-
ských kategoriích. Celkové výsledky mohou 
zájemci najít na webu Orla pod heslem Orel-
ská běžecká liga.
Organizaci orelské části běhu připravova-
la jednota Orel Úpice, v těsné spolupráci 
s místní známou firmou Maratonstav, která 
má ve svých řadách mnoho výborných te-
rénních běžců a zároveň je již několik desí-
tek let pořadatelem Českého poháru běhů 
do vrchu. Členem TJ Maratonstav a zároveň 
starostou jednoty Orel Úpice je br. Jiří Lan-
ta, který je stále aktivním běžcem, i když je 
dnes již v kategorii nad 70 let. Na webových 
stránkách Maratonstavu se můžeme dočíst, 
že spolu s třemi dalšími kolegy se zúčast-
nil již v roce 1982 tehdy nejtěžšího závodu 
v běhu do vrchu pod švýcarskými Alpami Si-
erre – Zinal. V letošním roce se konalo mist-
rovství světa v běhu do vrchu na Slovensku, 
kousek za hranicemi, v Bílých Karpatech. 
Start byl v obci Pruské a po 9,6 km a stou-
pání přes 600 m byl cíl u chaty Vršatec. Na 
tomto MS měla zastoupení i Česká repub-
lika a Jirka Lanta se umístil v kategorii nad  
70 let na 23. místě. Gratulujeme! 

 BOHUSLAV ČÁP



pro děti

Modlitba
Jan Skácel

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list,
prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst,

prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím,
ať vědí, že se učím a že nic neumím.

Slavíme čtvrtou adventní neděli. Na adventním věn-
ci září všechny čtyři svíčky a vy už úplně překypujete 
nedočkavostí, až se konečně probudíte do Štědrého 
dne a Vánoce vstoupí do vašich domovů. Kouzlo, vůně 
a tajemno, které se pojí právě k těmto nádherným 
a tolik očekávaným svátkům, naplní každé místečko, 
kam mu dovolíme vejít. Všichni bez rozdílu jsme rádi 
obdarováváni. Všechny ty naše dárky jsou vlastně sym-
bolem štědrosti samotného Boha, který nám – lidem 

1. žlutá
2. oranžová

3. červená
4. modrá
5. hnědá

6. šedá

daroval svého Syna, malého Ježíška, jehož narození 
právě o Vánocích slavíme. Je to ten největší dar, jaký 
byl kdy někomu darován. 

Připomene nám to ještě obrázek, kde se pod papírem 
„něco“ ukrývá. Je to takové malé překvapení, které 
objevíte až po úplném vybarvení obrázku. Políčka bez 
čísla ponechte bílá a ostatní vybarvujte podle čísel.

Přeji vám moc a moc krásné Vánoce.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru,
když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru,
ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal,
ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil,
odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil
a taky prosím, rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.



inzerce
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Orlí let 
Jednota Orla Dolní Čermná pořádá Orlí lety, 
letos se konal již 3. ročník. Orlové podnikají 
své výlety v dobovém oblečení a s dobovým 
vybavením.
První výlet jsme letos podnikli v neděli  
4. června, kdy jsme se účastnili odpolední-
ho bloku koncertů a přednášek Mezinárod-
ního hudebního festivalu Letohrad. Mezi 
jednotlivými body programu jsme přejíždě-
li na našich bicyklech. Závěrečným bodem 
byl fenomenální koncert Bach a Bible, kde 
zazněly v podání smyčcového tria skladby 
J. S. Bacha, předčítání z Bible se ujal pan 
Alfred Strejček.
Trasa druhého výletu vedla do Neratova. 
Když jsme v neděli 13. srpna po mši svaté 
v Dolní Čermné vyjížděli z náměstí, nebylo 
zrovna velké horko. Výstroj pelotonu asi 
nemusím konkrétněji představovat, prostě 
černé kožené boty, bílé košile, kšandy a klo-
bouky patří k nezbytné výbavě, sem tam 
nějaká vestička, brýle nebo kožená brašna. 
Za zvuků cyklistické zvonkohry, skřípání 
klínkových středů a povrzávání pružinových 
kožených sedel jsme se vydali silně výlet-
ním tempem vstříc Verměřovicím, kde nás 
již netrpělivě vyhlíželi další členové výpravy. 
Společně jsme se vyfotili u verměřovického 
kostela a pokračovali dál. Naši verměřovič-

tí přátelé svým vzhledem nezklamali. Pan 
Macan měl parádní hnědou rádiovku a za-
jímavé kolo jiné než na posledním výletě, 
opět z vlastních zásob. Pan Komárek starší 
měl jako obvykle černou buřinu, vestičku, 
trochu kratší kalhoty a pro letošek opět 
vypůjčenou nádhernou prvorepublikovou 
dámskou Es-ku, u níž dostal varování, že 
mu možná zahne do kunčické kampeličky, 
že je zvyklá jezdit jenom tam. A panu Ko-
márkovi mladšímu pro změnu neuvěřitelně 
lomozil zadní blatník.
Domluveno bylo, že se sejdeme v letohrad-
ském Novém dvoře u Muzea řemesel, kde 
se opět společně zvěčníme. Pan Komárek 
s panem Macanem, tradičně uzavírající pe-
loton, si ještě mezi tím neplánovaně zajeli 
na Orlickou tvrz, neboť se domnívali, že 
sraz je tam. Na Orlici se k nám připojila dal-
ší cyklistka Marešová, která si tam vyzvedla 
babiččinu zlatavou skládačku Eska. Za své 
vybavení jsme sklidili obdiv vedoucího Mu-
zea řemesel. Dalším bodem programu měla 
být zmrzlina v poněkud dobově vyhlížející 
cukrárně na Václavském náměstí, bohužel 
bylo zavřeno. A tak jsme se s varovnými vý-
křiky typu „Pozor, mně to nebrzdí!“ vrhli 
dolů, kostkami dlážděnou ulicí v rohu ná-
městí vedle železářství, směrem ke koupa-
lišti. Když jsme projížděli kolem sběrných 

surovin, kdosi poznamenal, že bychom se 
měli zastavit pro nějaké náhradní díly. Za 
přejezdem do kopce a hurá na Žamberk. 
Na takovýchto úsecích s Boženou volím 
techniku „los serpentinos“, tedy jedu přes 
cestu šikmo k úbočí kopce, kde končí asfalt 
provedu ostrou zákrutu a pokračuji stejným 
způsobem na druhý okraj cesty, a když už 
ani to nohama neutáhnu, tak slezu a ... jdu.
Následovala zastávka u kunvaldské kam-
peličky pod sloupem s nápisem „Pravda 
vítězí“. Seděli jsme na lavičkách a pojídali 
bábovku z proutěného košíku. Když kolem 
projela skupina profesionálních polských 
cyklistek směřujících do Bartošovic, stejně 
jako my, vyrazil za nimi můj bratr na své Mi-
ládce (zelený Stadion s širokými hliníkovými 
blatníky a zadním nosičem) s cílem je dojet 
a držet se jich. A tak se do táhlého něko-
likakilometrového stoupání vydal i zbytek 
našeho pojízdného kovošrotu. Ty polské 
cyklistky nedojel už nikdo, byť můj bratr 
na Miladě se jich zuby nehty držel celé ty 
dva kilometry až na první vrcholek. To já si 
vykračoval pěkně pěšky, vzhledem k tuhosti 
převodu Boženy, až mě předjeli i pan Ko-
márek s panem Macanem, jinak v družném 
rozhovoru vždycky poslední. Za to z kopce 
do Bartošovic, to byla jízda. I na takhle sta-
rých kolech se dá hravě překonat rychlost 

Z činnosti žup a jednot
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kolem čtyřicítky. Z kopce a po rovině je zase 
nejrychlejší Božena a právě díky tomu, že 
s ní dokážu všechny předjet, můžeme mít 
i fotografie a záběry za jízdy.
Z Bartošovic už to bylo přes Vrchní Orlici, 
kolem zpustlého kostelíka plného vlašto-
vek, do Neratova už jen kousek. V posled-
ním klesání si pan Komárek ml. vyzkoušel 
svůj AZS, neboli antišlapací zpomalovací 
systém. Vlivem příliš rychlého šlapání se 
rozvlněný vytahaný řetěz Komárkova kola 
rozhodl, že už ho to nebaví, seskočil z pře-
vodníku a nádherně se „zašprajcoval“ mezi 
něj a jeho kryt. Po opravě měl Komárek 
ruce černé, jako čert po celodenní šichtě 
přikládání pod kotle.
V Neratově jsme slezli z kol a začali se mezi 
lidmi proplétat i se svými stroji na návrší ke 
kostelu. Tam jsme si dopřáli další nádher-
nou fotografii a pak zasloužený oběd. Po 
obědě nesměl chybět odpočinek na louce 
pod kostelem, zbytek bábovky, káva z ter-
mosky, čokoláda a pro zájemce svěží oku-
rek, či rajče, prostě příjemné nedělní odpo-
ledne prosluněné paprsky už ne tak ostrého 
srpnového slunce. Však jsme si to po těch 
35 kilometrech taky zasloužili. A pak samo-
zřejmě ještě na skok do kostela.
Na zpátek jsme to vzali přes Bartošovice, 
Klášterec, zkratkou kolem Vejdovy lípy (tu 
jsme změřili, dokola nás bylo deset) na Ne-
koř a přes Mistrovice a Verměřovice k do-
movu. Dokodrcali jsme se v pozdních odpo-
ledních hodinách, sice značně utrmácení, 
ale s úsměvem na tváři.
Byl to vlastně zatím asi nejúspěšnější Orlí 
let. Bylo nás 11 cyklistů historických, cel-
kem 10 cyklistů civilních a ještě 3 dopro-
vodná vozidla s 6 osobami. Děkuji všem, 
kteří do toho šli s námi a těším se na příště.
   FRANTIŠEK MAREŠ

Župní pouť Orlické župy 
v Králíkách
V sobotu 17. června 2017 se konala druhá 
orelská pouť na Hoře Matky Boží u Králík. 
Počasí nic moc, spíše rychle blížící se pod-
zim než léto. Pořadatelé župa Orlická a Bry-
nychova dali pouti charitativní ráz, výtěžek 
šel na podporu těžce nemocného Tomáška 
Németha. Záštitu nad akcí převzal zástupce 

Moravec je velký příznivec Orlů. Během 
jeho působení se podařilo vdechnout život 
tomuto odlehlému místu. Mimo rozsáhlé 
opravy a různá technická zlepšení v celém 

hejtmana Pardubického kraje pan Roman 
Línek.
Duchovní správce a rektor poutního kos-
tela na hoře Matky Boží u Králík P. Karel 
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areálu došlo také k nárůstu akcí, které se na 
poutním místě konají v průběhu roku. Pro-
to není jednoduché zajistit vhodný termín 
orelské pouti, který by vyhovoval kalendá-
ři poutního místa a zároveň nekolidoval 
s ostatními ústředními akcemi Orla.
Poutě se zúčastnili cyklisté, kteří na pouť 
vyrazili z Horní Čermné a také tři odvážní 
běžci (jedna žena a dva muži), jejichž start 
byl až v Letohradě. Tito sportovci zdolali 
v náročném terénu asi 30 km a svým výko-
nem podpořili nemocného chlapce.
Slavnostní rytmickou poutní mši svatou se 
zdejším duchovním správcem P. Karlem 
Moravcem celebroval člen Duchovní rady 
Orla P. Petr Dujka. Po srdečném přivítání 
místním duchovním správcem poutníky se-
známila s programem pouti starostka župy 
Orlické sestra Marie Brandejsová a za ústře-
dí Orla vystoupila místostarostka Orla sestra 
Míla Macková.
Po mši svaté byl zahájen bohatý program 
pro děti i dospělé. Díky obětavosti a to-
lerantnosti duchovního správce mohl být 
program vzhledem ke špatnému počasí 
částečně přemístěn do prostor kláštera. Pro 
děti byly připraveny různé soutěže, mohly 
si vyzkoušet šikovnost na sportovních sta-
novištích a po splnění úkolů si mohly vybrat 
zaslouženou odměnu. Děti ke svým rado-
vánkám využily také skákací hrad zajištěný 
jednotou Třebechovice.
Jako v loňském roce se vydala skupina 
poutníků s průvodci Markovými na vycház-
ku na rozhlednu a k prameni řeky Orlice, 
někteří si zvolili kratší procházku k Mari-
ánskému prameni. Součástí odpolední-
ho programu byla také prohlídka ambitů 
a Památníku obětem internace. V sále 
kláštera členové tanečního souboru Lu-
kavice zatančili Českou besedu a Vesnický 
tanec. Pro dobrovolníky byl připraven vědo-
mostní kvíz, který se vztahoval ke klášteru  
a k okolní krajině.
Místo plánovaného táboráku bylo boha-
té občerstvení v jídelně kláštera a kolem  
17 hodiny se poutníci rozjeli domů.
Vzhledem k tomu, že se pouť vydařila 
a všem se líbila, pořadatelé se již těší na 
další ročník.

PETR a OLDŘIŠKA VOLESŠTÍ,
BOHUSLAV ČÁP a MARIE BRANDEJSOVÁ

v kategorii C2 do 23 let v závodě hlídek na 
dlouhé trati zvítězili a stali se mistry světa. 
Ve stejné kategorii ve sprintu získali stříbrné 
medaile a v individuálním závodě obsadili 
pěkné 4. místo. Tímto skvělým úspěchem 
přispěli k tomu, že česká reprezentace na 
tomto mistrovství byla nejúspěšnější zú-
častněnou zemí. Gratulujeme k vynikající 
reprezentaci České republiky i jednoty Orla 
Troubelice.   JOSEF OBŠIL

Rodinný běh Podolím
V sobotu 2. září 2017, tedy na samém 
konci prázdnin, se v Podolí uskutečnil dru-
hý ročník závodu Rodinný běh Podolím, 
pořádaný podolskou orelskou jednotou. 

Reprezentace Orla 
v deblkanoi
Ve dnech 26. až 30. 7. 2017 se konalo 
v Rakousku na alpské řece Mur Mistrovství 
světa ve sjezdu na divoké vodě. Těchto zá-

vodů se úspěšně zúčastnil člen Orla Trou-
belice Karel Šotola z Renot. Společně s Mi-
chalem Šmoldasem z Litovle na deblkanoi 
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Krásné počasí, které během předchozích 
dnů panovalo, v pátek vystřídal silný déšť, 
a organizátorům tak ze samých starostí 
přibylo pár vrásek na čele. V sobotu se ale 
nebe tvářilo zase vlídně a vrásky od starostí 
se postupně měnily na vrásky od smíchu. 
Jen bylo jasné, že závodníci budou mít po-
někud ztížené podmínky, neboť trať pro 
dospělé účastníky vedla z velké části pol-
ními cestami a byla pokryta blátem. Naše 
běžce to naštěstí neodradilo a dostavili se 
v hojném počtu. Rodinného běhu se zú-
častnilo celkem 47 sportovců, kteří soutěži-
li ve čtyřech kategoriích, přičemž kategorie 
dětí byla rozdělena na další čtyři skupiny.
Zaběhat si společně s námi přijel poslanec 
Parlamentu ČR Jiří Mihola, starosta Orla 
Stanislav Juránek a Jan Grolich, starosta 
z vedlejších Velatic. A závod běželi oprav-
du naplno, Jan Grolich skončil na druhém 
místě s jen o maličko horším časem než nej-
rychlejší Petr Janík, který svým časem 21:22 
obhájil první místo z loňského roku. Muži 
při běhu zápasili s blátem na trati dlouhé 
5,1 kilometr. 
Po náročných výkonech v hlavním závodu, 
do něhož dali běžci opravdu všechno, na 
ně čekala ještě jedna disciplína, v letoš-

Běh Alejemi 2017 

V pátek 1.9.2017 se uskutečnil již 13. 
ročník Běhu Alejemi v Kněžicích. Běh po-
řádá každoročně jednota Orla Kněžice 
ve spolupráci s Běžcem Vysočiny Jihla-
va. Běh je součástí Orelské běžecké ligy 
a Poháru běžce Vysočiny. Letošní ročník 
se konal za deště při teplotě 14°C, za 
menší účasti běžců než v předchozích le-
tech. Přesto se zúčastnilo obdivuhodných  
146 závodníků. 
Členů Orla, kteří se sjeli z různých částí 
republiky, závodilo 65 (75 v r. 2016). Nej-
více sportovců dorazilo z Vyškova (21) – 
získáno 9 umístění 1.–3.místo. Orel Brno 
– Židenice – účast 17 běžců, 7 umístění. 
Za místní jednotu závodilo letos pouze 
8 běžců – 4 umístění. Dále se účastnily 
jednoty Dolní Dobrouč (5), Šitbořice (4), 
Hranice (3), Silůvky (3), Mor. Budějovi-
ce (2), Blučina (1) a Kuřim (1) – 1. místo  
v kategorii. 
Uznání a obdiv patří všem běžcům za jejich 
výkony, které předvedli za tak nepříznivého 
počasí. 

  JITKA KALČÍKOVÁ 

ním ročníku nová, ale zdá se, že si hned 
napoprvé získala hodně příznivců. Byla jí 
rodinná štafeta. Celkem devíti rodinám se 
podařilo poskládat čtyřčlenné týmy, aby 
se štafety mohly zúčastnit. Někteří rodinní 
příslušníci byli sice k tomuto účelu na chvíli 
adoptovaní, ale to nikomu nevadilo. Kdo 
zrovna neběhal a nezávodil, mohl se vy-
dovádět na skákacím hradu, nebo doplnit 
vydanou energii u stánku s občerstvením. 
Samozřejmě došlo i na oficiální vyhlášení 
výsledků. První tři místa byla odměněna 
pěknými cenami, mezi nimiž byly napří-
klad i poukazy na mlsání v Café Lont ve 
Velaticích. Tyto poukazy byly věnovány jako 
sponzorský dar, za což srdečně děkujeme. 
Děkujeme i všem závodníkům a organizá-
torům za čas této akci věnovaný a těšíme 
se na další ročník. Zatím je možné využít 
dobu, která nás od něj dělí k poctivému 
tréninku, díky němuž budou třeba jména 
vítězů příští rok jiná. Ale ono o to vítězství 
zas až tolik nejde. Mnohem důležitější bylo 
vzájemné setkání všech lidí, kteří se na této 
akci jakkoli podíleli. To, že nám spolu bylo 
moc fajn.
Za Orel jednotu Podolí 

PAVLÍNA VOJTĚCHOVÁ
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Hory již po dvacáté
V sobotu 23. září 2017 pořádala jedno-
ta ORLA Česká Třebová běžecké závody 
na Horách u České Třebové – XIX. ročník 
Crossu po lyžařských tratích a zároveň orel-
ský závod – XX. ročník Memoriálu br. Fr. 
Jindry. Tyto závody jsou otevřené, určené 
pro děti od předškolního věku až po se-
niory, jsou zařazeny do Iscarex cupu a do 
Orelské běžecké ligy. Přesto že probíhaly za 
velmi sychravého počasí a skoro nepřetrži-
tého deště, na startu se sešlo téměř 250 
závodníků. Je velmi potěšující, že tentokrát 
převládala mládež a to převážně orelská. 
Mladí závodníci se nezalekli špatného žád-
ného počasí. Tratě byly dobře připraveny, 
a tak se závodníci prali převážně s počasím 
a se záludnostmi zdejšího terénu.
V kategorii mužů A zvítězil Lukáš Soural 
(Orel Židenice), druhý doběhl Jaromír Hra-
decký (Skuteč) a na třetím místě se umístil 
Mojmír Dryml (Hvězda Pardubice).

Takový byl 25. ročník 
Běhu sv. Václava  
ve Starém Jičíně
V sobotu 23. září 2017 se ve Starém Jičíně 
uskutečnila akce, kterou již po čtvrtstoletí 
spolu s Orly pořádá aktivní mládež z farnos-
ti a okolí. Za tuto dobu dosáhla i díky pod-
poře ze strany obce úctyhodného věhlasu. 
Pravidelně sem přijíždějí běžci i jejich rodi-
ny z celé Moravy, od Těšínska po Valašsko. 
Počasí letos běžcům, ani organizátorům 
opravdu nepřálo, ale i tak se na startu sešlo 
128 odvážlivců všech věkových kategorií. 

V kategorii žen A zvítězila Kristýna Čer-
ná (KB Letohrad), druhá Lenka Flídrová 
(Iscarex Česká Třebová) a třetí Alžběta 
Venclová (Orel Dolní Čermná). Kompletní 
výsledky najdete na stránkách www. isca-
rex.cz/sport (v rubrice výsledky). Závod byl 
zakončen vyhlášením výsledků a předá-
ním cen a okolo 15. hodiny se prokřehlí 
a promočení závodníci rozjeli do svých  
domovů.
Běžecký závod Memoriál bratra Františ-
ka Jindry je pojmenován po Františku Jin-
drovi, třebováka, železničáře a také Orla, 
který v padesátých letech minulého století 
organizoval odjezd vlaků z České Třebové 
na památnou pouť orlů na sv. Hostýn. Teh-
dy se na protest proti režimu sešlo během 
soboty a neděle 100 000 tisíc poutníků 
a pan Jindra byl za tento čin pronásledován  
a vězněn.
Za jednotu Orel Česká Třebová 

RICHARD ZÁVESKÝ, starosta 

Celkovým vítězem se stal loňský šampion 
Pavel Hradil ze Vsetína. Po vyhlášení vý-
sledků byla v kostele sloužena mše svatá 
za účastníky a pořadatele a poté společný 
oběd v klubovně místního Orla. Následo-
valo promítání filmu Anděl Páně 2 a volná 
zábava s posezením a povídáním u kávy 
a sladkých dobrot, které napekly místní far-
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nice, nebo darovali sponzoři, a to až do 18 
hodiny, kdy v kulturním domě vystoupil 
zpěvák a písničkář VOXEL. Poděkování patří 
všem, kdo se jakkoliv podíleli na organiza-
ci běhu, a obdiv těm, které neodradilo to 
deštivé počasí. Na příštím ročníku na shle-
danou a Zdař Bůh! Výsledky a fotky nejen 
z letošního ročníku naleznete na stránkách: 
http://www.beh.kvalitne.cz

Župa Velehradská na 
pouti ve Staré Boleslavi
I letos byl v naší župě zájem o svatováclav-
skou pouť. Podle předběžného zájmu se 
objednal autobus, který se však brzy napl-
nil, ba dokonce bylo více zájemců. Bohužel 
závěr byl takový, že někteří onemocněli 
a nebyl nás plný počet.
Jedenáct orelských praporů, které byly sou-
částí průvodu kněží a biskupů s Paládiem 
a ostatky sv. Václava z kostela sv. Václava na 
náměstí, dotvářelo a zvýraznilo důstojnost 
této slavnosti.
Hlavní mše svaté. se účastnilo mnoho pout-
níků, kteří soustředěně vnímali zvláštní 
slavnostní atmosféru. Přítomni byli i veřejní 
činitelé ČR.
Kázání pana kardinála Dominika Duky snad 
vyburcovala přítomné i diváky televize k vě-
domí odpovědnosti za budoucnost naší 
země při nastávajících volbách.
Poutníci měli tento den i jedinečnou pří-
ležitost uctít sochu Panny Marie z Fatimy, 
která byla přivezena do kostela sv. Václava.
Po skončení obřadů jsme si mohli vyslech-
nout na náměstí dechovou hudbu, pro-
hlédnout krámky, nebo využít možného 
občerstvení.
Náš program zájezdu ještě nekončil, ve 
14.30 jsme odjeli do Čihoště, kde jsme si 
prohlédli kostel a s dojetím vyslechli před-
nášku místní průvodkyně. Její vyprávění 
o krutém zacházení a utýrání P. Josefa Toufa-
ra komunisty jistě silně zapůsobilo i na mla-
dé účastníky zájezdu. Škoda, že se o krutos-
tech komunistů páchaných na mnoha lidech 
za jejich vlády nedozvídají děti ve školách.
Díky panu řidiči a ochrany Boží jsme se 
šťastně vrátili do svých domovů.

EMÍLIE ZEMÁNKOVÁ,  
sekretářka župy Velehradské

vykonstruován politický proces proti před-
stavitelům katolické církve, na jehož konci 
byla brutální smrt faráře Josefa Toufara. 
Tento nevysvětlitelný „zázrak“ byl tehdejší 
StB podsunut zdejšímu faráři Josefu Toufa-
rovi. Sedmačtyřicetiletý P. Josef Toufar je ve 
večerních hodinách 28. ledna 1950 une-
sen tajnou státní bezpečností z číhoštské 
fary a odvezen do valdického vězení. Josef 
Toufar se stává číslem 8016. Zatčeni jsou 
i někteří jeho spolupracovníci z farnosti 
a okolí. Jenže něco „neklape“, technikům 
od StB se v číhoštském kostele podvodný 
mechanismus nedaří sestrojit tak, aby fun-
goval. Kněz Josef Toufar v promrzlých val-
dických kobkách bude po následující čtyři 
týdny trápen a sadisticky ubíjen k smrti. 
Odmítl se podvolit nátlaku StB a zradit svě-
domí církve. Nemá se k čemu přiznat, je 
nevinný. Dne 30. ledna 1950 po zasedání 
pléna ÚV KSČ prezident republiky Klement 
Gottwald dal příkaz rychle proces vyšetřit 
a přísně potrestat. Vězněný kněz je v kobce 
trápen hladem, žízní, zimou, poléván stu-
denou vodou a stále vyslýchán. 
Vězněný premonstrátský opat Vít Tajovský, 
který byl zatčen v souvislosti s P. Toufarem 
a byl také vyslýchán ve valdické kobce, poz-
ději vypověděl: „Toufara jsem slyšel z cely 
zpívat náboženskou píseň a mariánské in-
vokace a asi dvakrát jsem ho slyšel volat 
něco v tom smyslu: Už dost! Už nemohu, 
já jsem nic neudělal!“ V den komunistické-

Zastávka v Číhošti
Na svátek svatého Václava se orlové župy 
Velehradské, farníci a členové polešovické 
jednoty s rodinami zúčastnili Národní svato-
václavské pouti ve Staré Boleslavi. 
Na zpáteční cestě jsme si udělali zastávku 
v Číhošti, která je označována geometric-
kým středem republiky a známá hlavně 
díky knězi Josefu Toufarovi. Před farním 
kostelem jsme byli srdečně přivítání před-
sedkyní Nadačního fondu kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie paní Věrou Kovandovou  
a MUDr. Stanislavou Brhelovou. Víska 
Čihošt se třemi stovkami obyvatel se stá-
vá poutním místem, naprosto spontánně.  
P. Josef Toufar se narodil 14. 7. 1902 
v Amolci u Jihlavy. Farnost v Číhošti spra-
voval od dubna roku 1948. 
Psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie byla sloužena mše 
svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do 
Štědrého dne chybělo třináct dní. Sváteční 
nálada pomohla číhoštským věřícím ještě 
citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé 
pohyby oltářního kříže, který se vychyloval. 
Tento jev pozorovalo devatenáct farníků. 
Pohyby křížku se opakovaly ještě několik 
dalších dnů. Pana faráře lidé měli rádi, byl 
upřímný, veselý, nezkazil žádnou legraci, 
pomáhal lidem s prací. Zpráva o zázraku 
se rychle šířila a do Číhoště přijíždělo velké 
množství věřících i církevních hodnostářů. 
To však nesnesl komunistický režim. Byl 
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ho převratu 25. února 1950 umírá mučed-
nickou smrtí venkovský kněz Josef Toufar 
kolem půl deváté večer ve věku nedožitých 
osmačtyřiceti let. Mrtvé tělo bylo zahrabá-
no pod jiným jménem do společného šach-
tového hrobu č. 16 u severní zdi hřbitova 
v Praze-Ďáblicích.
Zásluhou zdejších farníků byl po „sametové 
revoluci“ odhalen P. Josefu Toufarovi, ale 
i dalším stíhaným a mučeným farářům, pa-
mátník u zdejšího kostela. Slavnostní od-
halení památníku se konalo 22. září 1990. 
Mši svatou sloužil biskup ThDr. Karel Oče-
nášek z Hradce Králové a opat želivského 
kláštera Vít Tajovský. Obec byla v tento den 
plná lidí, jak ještě nikdy nebyla.
Čtvrt století po zhroucení komunismu 
a v čase, kdy jsme si připomínali pětaše-
desát let od smrti Josefa Toufara, došlo 
13. listopadu 2014 na svátek sv. Anežky 
České k nalezení těla a exhumaci kněze 
Josefa Toufara. Jeho ostatky jsou uloženy 
v čihošťském kostele. Na náhrobní desce 
můžeme číst slova, která P. Josef Toufar 
pronesl poslední den roku 1949 jako výzvu 
i povzbuzení: „Žijeme tak, jako bychom 

na děti čekaly různé úkoly, např. ručkování 
po laně, střelba vzduchovkou, lukem, vrh 
závažím a poznávání pohádkových postav. 
Počasí se vydařilo, přispělo ke skvělému 
průběhu farního sportovního dopoledne. 
Všichni si po závodě dopřáli skvělého gulá-
še a přímo na místě lisovaného jablečného 
moštu. 
Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na 
tomto krásném dni, jmenovitě Dědictví 
Velkých Karlovic. Děkuji za podporu místní 
organizaci KDU-ČSL, zdejšímu obecnímu 
úřadu a farnosti.
Za Jednotu Orla Velké Karlovice
  JOSEF ŠKRABÁNEK

Novinky z dobříšské 
orlovny
V září jsme v jednotě Dobříš s novým škol-
ním rokem zahájili další sezonu a otevřeli 
jsme dveře všem dětem, které mají chuť se 
hýbat. V letošním roce máme v nabídce cel-
kem 16 různých druhů sportovních kurzů. 
Každoročně se snažíme pro děti přinášet 
i nějaké novinky, letos to jsou kurzy cviče-
ní a správné manipulace s miminky již od 

již dnes zemřít měli. Žijeme pečlivě jako 
moudří a vykupujeme si časem vezdejším 
život věčný“. Kříž se stal jeho cestou. Do 
posledních dní, do posledního dechu jej 
nesl a hájil.
Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat 
paní Věře Kovandové a MUDr. Stanislavě 
Brhelové za jejich slova o historii číhošťské-
ho kostelíka a knězi Josefu Toufarovi. Díky 
za prohlídku fary s exponáty a pozůstalosti 
po P. Josefu Toufarovi.

MARIE VERBÍKOVÁ, 
Orel jednota Polešovice

Orelský sportovní den 
ve Velkých Karlovicích
Na svátek svatého Václava patrona České 
země v sobotu 28. září t .r. jsme uspořádali 
Orelský sportovní den. Naše společné se-
tkání jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil 
náš nový duchovní otec P. František Kantar. 
V kázání připomněl, že je důležité se po 
vzoru sv. Václava obětovat pro druhé. Po 
mši svaté byl pro děti přichystaný oblíbený 
skákací hrad, po prezenci závodníků byl 
zahájen závod do vršku, kde během trasy 
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3 měsíců, hooping (s obručí) a Mini tanečky. 
Jsme rádi, že můžeme každý týden přivítat 
okolo 300 dětí z Dobříše a okolních vesnic.
Otevřeli jsme dveře našich tělocvičen 
V letošním roce jsme se zúčastnili již druhé-
ho ročníku akce Dobří(š) v pohybu. V neděli 
10. září jsme pro děti připravili ukázkové 
lekce všech našich sportovních kurzů, kte-
ré si mohly děti vyzkoušet a vybrat si tak 
kurz, který je bude po celý školní rok nej-
více bavit. 
Podporujeme i další sportovní akce 
V říjnu jsme se zúčastnili akce Zdravé 
a aktivní odpoledne, kde jsme prezento-
vali naši činnost a děti ze závodních oddí-
lů předvedly taneční vystoupení. V sobotu 
7. října se pak lektoři a další dobrovolníci 
z našich řad organizačně zapojili do akce 
Běh města Dobříše. Naše lektorky běžce 
před každou kategorií důkladně rozcviči-

i místní. Běh byl pojat i tematicky ve stylu 

pohádkového běhu. Na každé ze tří zastá-

vek s občerstvením na děti čekaly úkoly 

s pohádkovými bytostmi.

Další největší novinkou byla Syromíra! Tzn. 

vlastní časomíra vyvinutá pro Syrovínský 

běh, ale použitelná kdekoliv. Díky ní jsme 

získali precizní měření a nezávislost na půj-

čování jiných časomír, které ne vždy doko-

nale fungovaly.

ly a poté se naše štafeta ve složení Míša 
Jungmannová, Denisa Havlíčková, Jindřiš-
ka Romba a Hedvika Kloudová vydala na 
samotnou trať závodu. 
Na relaxaci a odpočinek nezapomínáme
Relaxace je pro nás všechny velmi důle-
žitá, proto jsme se rozhodli, že se první 
listopadový víkend vydáme na víkend plný 
cvičení a odpočinku. Parta dospělých nad-
šenců se sešla v krásném prostředí penzi-
onu Hulín, kde se cvičilo, povídalo a od-
počívalo. Víkend jsme si moc užili i díky 
krásné podzimní přírodě a načerpali síly 
do dalších pracovních dní.  
 KAMILA PAULOVÁ

Syrovínský běh 2017
Letošní Syrovínský běh Velkou Moravou 
2017 se nesl v duchu deště a velkých no-
vinek.

K řadě běhů na 50 km a 30 km se přidal 
Dětský syrovínský běh, který potěšil naše 
ratolesti jak z rodin přespolních běžců, tak 
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A nejdůležitější nakonec! Letos se po-
dařilo pokořit magickou hranici běžících 
závodníků. I přes velkou nepřízeň počasí, 
v podstatě po celou dobu běhu pršelo, se 
zúčastnilo 103 borců, kteří pokořili veškeré 
rekordy trati. 
Abychom nezapomněli, ještě jedna zásad-
ní novinka letošního roku. A to, že dopro-
vodný program nebyl venku ve stanech  
a v zázemí hřiště, ale v Obecním domě Sy-
rovín. Nebylo to sice plánované (kvůli po-
časí), ale bylo skvěle! 
Tož zas příští rok se těší

Realizační tým Syrovínského běhu 
Orel Jednota Syrovín

Úmrtí bratra  
Jiřího Chaloupky
Ve středu 8. listopadu t.r. zemřel po těž-
ké nemoci bratr Jiří Chaloupka ve věku 
68 let. Byl starostou župy Františka Su-
šila. Rovněž byl starostou jednoty Brno-
-Bohunice. Po ukončení těchto funkcí se 
stal členem jednoty Brno-Starý Lískovec. 
Poslední rozloučení proběhlo v kostele sv. 
Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci dne  
14. 11. 2017. Bratře Jiří, děkujeme ti.
S pozdravem Zdař Bůh!

JOSEF JAŇURA, 
starosta jednoty Brno-Starý Lískovec

Jubilant Bohumír 
Kaštovský
V jednotě Orla Nový Jičín v úterý 17. října 
oslavil významné životní jubileum 90 let Bo-
humír Kaštovský. Do Orla vstoupil již jako 
mladý. Po pádu totality usiloval o vrácení 
budovy v Loučce do majetku Orla. To se 
podařilo. Aktivně se podílel na obnovení tě-
locvičny a přilehlých místností. V opravené 
orlovně se začaly konat různé společenské 
a sportovní akce. Před 25 lety vznikl pro 
děti orelský tábor, jehož tradice přetrvala 
do současnosti, nyní pod organizací Orla 
Klimkovice. Tatínek podporoval tuto akci, 
na organizaci tábora se mj. podílela i celá 
naše rodina.
Tatínek má velké zásluhy na výstavbě bow-
lingu v naší orlovně. Snažil se sehnat pe-
níze, kde se dalo. Dohlížel na průběh vý-
stavby. Po dostavbě se podílel na různých 
akcích v orlovně.

jako o tu příjemnou atmosféru, o setkání 
s druhými. Těšíme se, že se v příštích letech 
zúčastní více orlů a našich příznivců. Všichni 
soutěžící si k diplomu vybrali odměnu z ši-
rokého množství cen. 

BOHDANA TICHÁ

Rosťa běhá a pomáhá 
tím Tomáškovi
Náš člen a bratr Rostislav Hypl se rozho-
dl svým běháním podpořit nemocného 
Tomáška Németha. Na lednové členské 
schůzi se zavázal za každý uběhnutý 
kilometr přispět na konto Tomáška pě-
tikorunou s tím, že naše jednota mu 
tuto částku zdvojnásobí. Letos běhal 
tyto závody: 1. 4. půlmaraton Praha, 
8. 4. České Budějovice, 22. 4.Veřovi-
ce (Orelská akce «Veřovská desítka“), 
13. 5. Ústí n. Labem, 27. 5. Brno, 10. 6. 
Plzeň, 24. 6. půlmaraton Olomouc, 15.7. 
Olomouc, 18. 8. Liberec, 9. 9. Přerov,  
30. 9. Praha, 15. 10. půlmaraton Kraków, 
22. 10. Benefiční běh pro Pavla –  
Ostrava, 4. 11. Pardubice. Společně jsme 
tak přispěli Tomáškovi na účet částkou  
865 + 865 = 1730 Kč. Svou zarputi-
lostí vyběhat pro Toma co nejvíce zá-
vodů si Rosťa vyběhal v rámci Run-
tour v naší republice celkové 4. místo  
(3. v mužské kategorii). Rosťo, děkujeme 
a zároveň blahopřejeme!

PAVEL VAHALÍK, 
starosta jednoty Starý Jičín-Vlčnov

Byl také iniciátorem poutí na sv. Hos-
týn. Za svého působení nechal opravit 
orelské prapory. Byla to jeho chlouba. 
Vloni byl ještě na pouti na svatém Hos-
týně, už ale na vozíčku s podlomeným  
zdravím. 
Za svou činnost byl několikrát vyznamenán. 
Moc ráda vzpomínám na Jendu Orlitu, kte-
rý vždy všem vyšel vstříc, když ho požáda-
li a společně s mým otcem se na pracích 
s velkým nasazením podílel. Pomocníků 
bylo určitě více, těm bych ráda tatínkovým 
jménem chtěla poděkovat.
MARIE JANČÁLKOVÁ-KAŠTOVSKÁ, dcera

*  *  *
Také my za Orel jednotu Nový Jičín - Loučka 
se chceme připojit k přání a popřát br. Bo-
humírovi pevné zdraví, ochranu Boží a Pan-
ny Marie. Zdař Bůh!

JAN ŠIMÍČEK,  
starosta Jednoty Orla Nový Jičín-Loučka

Cherubínek Semily 
V sobotu 18. 11. proběhla na faře v Se-
milech kulturní soutěž Cherubínek. Letos 
bylo téma Fatimské zjevení Panny Marie, 
což bylo vděčné téma fotografické i výtvar-
né. Dobré nápady nechyběly. Tato díla byla 
vystavena při pěvecké a hudební soutěži, 
a na závěr jedenáctičlennou porotou – té-
měř všemi přítomnými – vyhodnocena. Byla 
to výborná příležitost se blíže poznat při 
přátelském posezení, které soutěž dopro-
vází. Nejde ani tolik o vynikající výsledky, 
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