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Doznívá odkaz 
Mons. Šrámka i v nás?

Nádherné výročí. Je málo těch, kteří se 

mohou pochlubit 100. Orel toho tolik 

dokázal. Dříve, i nyní. Za tímto dílem musí-

me vidět konkrétní lidi. Je však mnoho 

věcí, které se dnes mísí dohromady.

Mons. Šrámek nám založil Orla, mons. Šrá-

mek založil také Lidovou stranu, ano mons. 

Šrámek byl též předsedou vlády Českoslo-

venska. Znamená to, že každý Čechoslovák 

by měl být orel? Nebo že každý orel by měl být 

lidovec? Vždyť přece Orel vznikl až slovinskou 

inspirací našeho zakladatele. Je tedy každý 

lidovec, Čechoslovák či orel trochu Slovin-

cem? Jistě není. Jaké měl cíle a kým tedy byl 

obdivovaný otec zakladatel? Byl výjimečnou 

osobností. Byl to člověk neobyčejně moudrý, 

prozíravý a tolerantní. Tolerance však není 

slabost. Je to výraz velkodušnosti, rozhledu 

a nadhledu. Doznívá tento odkaz i v nás? 

Orel byl po revoluci mrtvou organizací, kterou 

„netřeba křísit“. Slyšel jsem to mnohokrát. 

Hovořili tak i lidé, kterých jsem si vážil. Dnes 

se vší úctou můžeme říci, že oni nebyli ti pro-

zíraví a moudří. O to víc si musíme vážit těch, 

kteří vzkřísili Orla z popela. Není to Fénix, je to 

náš Orel a je znovuvzkříšený. Proč hvízdáme 

a pokřikujeme na ty, kteří nám včera pomoh-

li? Nejsme trochu zaslepenci ideologií, jímž 

schází vlastnosti z nejdůležitějších, které měl 

náš otec zakladatel mons. Šrámek – toleran-

ce, velkodušnost a nadhled? 

Kdo kde stál a bude stát, nechme na něm 

a jeho svědomí. Spíše se dívejme, kdo a jak 

Orlu pomohl. Hleď-

me na ty, kdo pro 

Orla něco dokáza-

li, na ty kteří uměli 

přesvědčit ostatní, 

že Orel není mrtev, 

že žije, jen je mu 

potřeba pomoci. 

A také mu pomoci dovedli.

Zdař Bůh a klaním se Ti, stoletý a přesto mla-

dý Orle. 

 KRYŠTOF KRATOCHVÍL

STAROSTA OREL JEDNOTY ČESKÉ BUDĚJOVICE

OREL: nabídka pro každého

Zpravodajství
Sport, kam se podíváš...                                                                  6–7
Podobnými slovy mohli hodnotit návštěvníci letošní Dny lidí dobré vůle, které se 

uskutečnily tradičně na Velehradě. Významnou část programu totiž letos tvořil sport 

organizovaný Orlem.

Sport
FICEP 2009 Brno                                                                           8–13
Fotbal, tenis a šach tvořily hlavní náplň Mezinárodních sportovních her křesťan-

ských organizací FICEP, které se letos poprvé v historii uskutečnily v České republice, 

v Brně, a to od 9. do 12. července.

Akce 
Přijel papež a Orel byl u toho                                                     14–15
„Orel nabídne na návštěvu Svatého otce v Brně 300 pořadatelů, slíbil jsem orga-

nizátorům. Když jsem jim ale musel oznámit, že jsme dali dohromady pouze 120 

dobrovolníků, bylo mi docela trapně,“ vzpomíná Ladislav Kotík. A jak vše dopadlo? 
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úvodník

Drazí orlové, vážení čtenáři

hned v úvodu bych rád upozornil na výji-

mečnost aktuálního čísla časopisu Orel, 

který právě čtete. Máme za sebou dvě pro 

Orel velmi významné události. Počátkem 

prázdnin jsme hostili mezinárodní Hry 

FICEP, na jejich konci nás čekalo největší 

orelské shromáždění v novodobé historii 

naší organizace – Slavnost Orla.

Časopis Orel tyto skutečnosti samozřejmě 

musí reflektovat. Proto jsme se rozhodli 

toto vydání věnovat převážně těmto dvěma 

akcím. Neopomněli jsme se ohlednout ani 

za další velkou událostí, na které se orlové 

podíleli, návštěvou papeže.

Veškeré vaše články, které jste nám z vašich 

jednot posílali, zveřejníme v příštím čísle.

Nejsledovanější orelská akce letošního roku 

– Slavnost Orla v Kroměříži, se velmi vyda-

řila. Příjemné zážitky a radost z orelského 

setkání si musel odvést každý, kdo do 

Kro měříže zavítal s dobrou náladou a otev-

řeným srdcem. Velmi pozitivně akci hod-

notili i zástupci tisku. Slavnost Orla měla 

v médiích na naše poměry nevídaný ohlas. 

Reportáž z Kroměříže odvysílal Český roz-

hlas, Rádio Proglas, regionální televize RTA, 

Česká televize i televize Noe. Články o Slav-

nosti Orla se objevily 

ve všech místních 

periodicích, dokonce 

i v deníku MF Dnes. 

Děkujeme všem, 

kteří se na Slavnosti 

Orla podíleli – ať už 

organizací, či samot-

nou účastí.
PETR DUCHÁČEK 
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Oslavy 100 let Orla
Slavnost Orla v Kroměříži                                                            18–27
Stovky členů Orla ze všech koutů republiky se zúčastnily třídenních oslav 100. výročí 

založení Orla, které probíhaly od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna 2009 v Kro-

mě říži a na Svatém Hostýně. 

Dáváme sportu smysl
Vrchol oslav na Svatém Hostýně                                                28–29
Pomyslné duchovní vyvrcholení oslav 100 let od založení Orla proběhlo na Svatém 

Hostýně, kdy se konala již devatenáctá orelská pouť. „Jsem velmi rád, že vrcholí na 

tradičním poutním místě naší organizace,“ řekl starosta Orla Ladislav Šustr.
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Rozpočtový výbor 
na ústředí Orla

Ministr financí Eduard Janota a guvernér 

České národní banky Zdeněk Tůma nav-

štívili v rámci výjezdního zasedání roz-

počtového výboru poslanecké sněmovny 

ústředí Orla v Brně. PD

Ladislav Šustr rezignoval 
na poslanecký mandát
Starosta Orla Ladislav Šustr rezignoval 

na svůj poslanecký mandát a rovněž se 

vzdal své po zi ce v dozorčí radě společ-

nosti SAZKA, kam byl zvolen jako zástup-

ce akcionáře (Orel vlastní 0,88 % akcií 

SAZKA a.s.). Na jeho místo byl výkon-

ným předsednictvem navržen generální 

sekretář Orla Ladislav Kotík. RED

Ústřední turnaj 
v beachvolejbalu
Magické datum 8. 8. 2009 se stalo 

termínem ústřední akce v plážovém 

volejbale mužů a žen. Místem byl areál 

orelské jednoty Brno-Komín a navazující 

prostory Klubu českých turistů. Turnaje 

se zúčastnilo celkem 14 párů mužů a 11 

párů žen, celkově z osmi jednot. RED

reportáž z akce přineseme v příštím čísle

Soustředění oddílu závod-
ního aerobiku Orla Dobříš
Od 16. do 22. srpna 2009 se děti ze 

závodního oddílu aerobiku Orla Dobříš 

pod vedením svých trenérek účastnily 

sportovního soustředění, které se konalo 

v RS Star Line Hrachov.  KJ

reportáž z akce přineseme v příštím čísle

Oslavy 100 let Orla 
v jednotě Staré Město
Akce proběhla ve dnech 20.–21. 6. 2009 

v areálu orlovny. Veřejnost si mohla vybrat 

ze široké nabídky aktivit, ať již v sobotu, 

která byla věnována sportu, tak i v neděli, 

jenž se nesla v kulturním duchu.  JZ

reportáž z akce přineseme v příštím čísle

Orelská dětská střelecká 
soutěž Přepeře u Turnova
19. 9. – Soutěže pořádané Orlem župou 

sv. Zdislavy a Orlem jednotou Turnov 

ke 100. výročí Orla s podporou ústředí 

Orla se účastnilo 18 střelců ve věku od 

6 do 15 roků. Každý si ze vzduchovky 

zastřílel třikrát po deseti ranách, do pořadí 

se počítala nejzdařilejší desítka. Medaile 

vybojovali Dominik Šálek s 68 body, Ště-

pán Hyha s 64 (oba Přepeře) a Růžena 

Tichá s 58 body (Semily). VÍT JŮZA

Papežovo osobní 
požehnání Janu Haluzovi
Předání pamětního listu z Vatikánu 

s osobním požehnáním Svatého otce 

Benedikta XVI. bylo vrcholem slavnost-

ního červencového setkání Velehradské 

orelské župy ve Zlíně u příležitosti pře-

krásného životního jubilea – 95 let – Ja-

na Haluzy z Luhačovic. 

Oslavenec je vý jimečnou postavou jak 

v historii orelské, tak české atletiky. Ve 

Zlíně vštěpoval například první trenér-

ské rady fenomenálnímu běžci Emilu 

Zátopkovi. ANNA CHOLEWOVÁ, 

 JEDNOTA ZAŠOVÁ

22. 9. – Předsednictvo Tělovýchovné rady Orla se sešlo na svém prvním zasedání v Brně. 
Mezi zásadní rozhodnutí patří nabídka dalších sportů v podobě dlouhodobých soutěží 
(stolní tenis, malá kopaná a nohejbal) a také pokus o zapojení nových sportů do činnos-
ti Orla, konkrétně badmintonu. Předsednictvo také naplánovalo zasedání TVR Orla se 
zástupci žup, které proběhne 16. a 17. listopadu. LK

Pozvánky
7. 11. 2009 – Šachový turnaj župy sv. 

Zdislavy, dospělí a starší mládež Turnov 

10h. orlovna v Jiráskově 126 (šikmo 

pod kostelem sv. Mikuláše). Přihlášky: 

zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo Vít Jůza, 

Loukov 1, 513 01 p. Semily

14. 11. 2009 – volejbal dorostenci + 

dorostenky 1992 a ml. + přehazovaná 

starší žáci + starší žákyně 1996 a ml. + 

mladší žáci 1999 a ml. + florbal starší 

žáci 1995 a ml. + dorostenci 1991 a ml. 

+ mladší žáci 1997 a ml. školní tělo-

cvična Loukov u Semil 10:15–15:30. 

Propozice na web.quick.cz/orel.zupa.

sv.zdislavy . Přihlášky zupa.sv.zdislavy@

orel.cz nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 

p. Semily do 28. 10. 2009. 

28. 11. 2009 stolní tenis jednotlivci 

(9:30–12:30, otevřený) + družstva (pak; 

jen orelská) (obé 1995 a ml., 1992 a ml., 

dospělí vždy chlapci/muži zvlášť a dívky/

ženy zvlášť) Studenec. Proposice na web.

quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Přihlášky 

do 18. 11. 2009 na adresu jan.vancl@

cen trum.cz  nebo Jan Vancl, 512 33 Stu-

denec 243.

Orel nabídne další sporty

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma Fo
to
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Slavnost Orla rekapitulovala 
historii… i tu novodobou
Slavnost Orla v Kroměříži 
byla především oslavou. 
V programu však nechybělo 
ani ohlédnutí  za minulostí. 
V průběhu obou dní byla na 
náměstí umístěna ústřední 
výstava o historii Orla. Hlav-
ní kom ponovaný pořad na 
pó diu byl věnován převážně 
rekapitulaci naší historie. 
Novodobé dějiny Orla pak 
na závěr programu Slavnosti 
Orla shrnul starosta Ladislav 
Šustr. Přinášíme přepis jeho 
projevu. RED

„Milý otče arcibiskupe, vážení a milí hos-

té, sestry a bratři, dámy a pánové… 

...Ihned po revoluci, v roce 1990 pamět-

níci  bratři Bohuslav Koukal, František 

Morávek, Alois Večeřa, Miroslav Kozlov-

ský, Josef Papež a další zahájili činnost 

pro III. obnovu československého Orla. 

Současně v mnoha místech působení 

Orla do roku 1948 povstala vlna obnovy 

na nižších úrovních. Troufám si tvrdit, že 

po tak dlouhé totalitní době obnova stála 

na základě rodinných společenství, která 

jsou u nás tradicí.

Začátky nebyly jednoduché, několikrát se 

vystřídalo vedení, ale bylo odstartováno. 

Bylo třeba získat znovu důvěru ze strany 

státu, sportovního prostředí i katolické 

církve. Nedávali nám příliš velkou šan-

ci k obnovení, ale mnozí, kteří se dnes 

už na nás dívají z nebe, se nenechali 

odradit. Přišla éra „druhé“ vlny – bratři 

Pří kazský, Kostelka, Bárta, Zelina, Gazá-

rek, Šustr, arcibiskup Otčenášek, Kotík 

a desítky dalších. Podařilo se navázat, 

někdy i smluvně podložit partnerství 

s mnoha jinými sportovními organiza-

cemi a položit základ „velké shodě“ ve 

sportovním prostředí. Z tohoto by měli 

naši předchůdci vel-

kou radost.

Přišly ale i praktic-

ké starosti. Z 1060 

orloven bylo vráce-

no několik zbořenin 

a z 1560 jednot se 

obnovilo 250. Nové 

zákony nestanovily 

dostatečné restituce 

a naše orlovny často 

již neexistovaly. 

Nastala doba vysvět-

lování, žádostí, plánů 

a přesvědčování na 

všech úrovních – od 

obcí až po stát. Musím 

výrazně ocenit postup 

lidí na odpovědných 

místech, i když neby-

l i  or lové.  Jsou to 

náměstci MŠMT Karel 

Hrdý i Jan Kocourek. 

Velká podpora, hlav-

ně morální, přišla od 

Jana Kasala a Micha-

ely Šojdrové. Zvlášť 

musím vyzvednout 

a poděkovat bývalému 

náměstkovi a dnes již 

šéfovi ministerstva 

financí Eduardu Jano-

tovi, jeho řediteli územních rozpočtů 

Janu Ziklovi a hlavně dvěma předsedům 

rozpočtových výborů a později ministrům 

financí Bohuslavu Sobotkovi a orlovi 

Miroslavu Kalouskovi. Bez jejich pomoci, 

souhlasu a prosazování i v parlamentu 

by nebylo 119 orloven, z toho dvaatřicet 

úplně nových a dvaapadesát vesměs 

nových a moderních hřišť.

Máme přes 18 000 členů, možnosti využi-

tí řady sportovišť a báječné podmínky pro 

nabídku ostatním spoluobčanům.

Vše, co jsem řekl, stojí na křesťanské, 

zvláště katolické myšlence. Tradicí zůstá-

vá „starání se“ nejen o tělo, ale i duši 

a kulturní vyžití. I proto jsme společenství 

pro naše členy a příznivce na celý život. 

Stoletá tradice je významné posílení 

našeho ORLA!

Zdař Bůh!“

LADISLAV ŠUSTR 

(PROJEV NA SLAVNOSTI ORLA)

Podrobné informace o Slavnosti Orla 

přinášíme na stranách 16–31

Ladislav Šustr na podiu při Slavnosti Orla v Kroměříži

Fo
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„Sport všude, kam se podí-
váš“ – možná i touto para-
frází slov klasika by mohl 
návštěvník hodnotit Dny lidí 
dobré vůle na Velehradě. 

Významnou část programu totiž letos tvo-

řil sport organizovaný Orlem. K tradičním 

fotbalovým dovednostem přibyl turnaj ve 

stolním tenise. „Fotbalové dovednosti se 

nám za ty roky daří dělat na velmi dobré 

organizační úrovni a již není moc co zlep-

šovat. Proto jsme chtěli vymyslet něco 

úplně nového, abychom mohli pomyslnou 

orelskou stopu na Dnech lidí dobré vůle 

opět o něco vylepšit,“ popisuje organizá-

tor projektů na Velehradě Petr Ducháček 

a dodává: „Společně s vedením Katolic-

kého týdeníku jsme zorganizovali turnaj 

ve stolním tenisu, který měl za cíl spojit 

sportovce nejen z Orla, ale i z farností 

a různých katolických organizací.“ 

Propinkat se až na Velehrad
Do soutěže se zapojilo několik desítek 

týmů, které mezi sebou hrály během jara 

kvalifikaci a propinkávaly se tak na Vele-

hrad. Jak přiznává i spoluautor nápadu 

Petr Ducháček, velkou pohnutkou k rozší-

ření aktivit na Velehradě byl i fakt, že Orel 

slaví 100 let od svého založení. Katolický 

týdeník shodou okolností slavil šedesáti-

ny, takže spolupráce byla nasnadě. 

Velehrad pod křídly Orla
Velehrad

Vítězné družstvo Bizonů

Orel v letu...
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Velehrad

„Soutěž byla organizována 

jako týmová, přičemž každý 

tým měl tři hráče. Věk ani 

pohlaví nebyly rozhodující. 

V kvalifikačních skupinách po 

celé republice bojovalo čtyřia-

třicet týmů. 

Dvanáct z nich se mohlo 

zúčastnit finále na Velehra-

dě,“ vysvětluje organizátor 

Václav Šmoldas, který měl 

pingpongový turnaj v gesci. 

Finálová klání zpestřilo i exhi-

biční utkání zástupců křesťanských 

médií. „Z reakcí hráčů i diváků soudíme, 

že se nám akce vydařila, a moc se těší-

me na přípravy dalšího ročníku,“ hodnotí 

Václav Šmoldas.

Panenka bedlivě dohlížel 
na mladé fobalisty
Souběžně s turnajem ve stolním tenise 

probíhalo na fotbalovém hřišti finálové 

kolo již pátého ročníku soutěže ve fotba-

lových dovednostech. Patronem projektu 

byl slavný československý reprezentant 

Antonín Panenka. I letos pečlivě sledoval 

a posuzoval výkony malých fotbalistů.

Soutěž, jejíž cílem je umožnit mladým 

sportovcům objevit své fotbalové schop-

nosti, měla tradičně celkem sedm disci-

plín. A to člunkový běh, tapping nohou, 

vedení míče v prostoru, samostatné 

nájezdy, slalom s míčem, střelba pokuto-

vých kopů a střelba na branku. „Disciplíny 

byly vytvářeny ve spolupráci s odborníky 

a prvoligovými trenéry, díky čemuž je 

zaručeno, že si mladí fotbalisté opravdu 

ověří všechny své schopnosti a případ-

ně v sobě objeví dosud dřímající talent,“ 

uvedl organizátor projektu Petr Duchá-

ček. Letos bylo finále rozšířeno 

o kategorii dívek. Soutěžit moh-

ly vůbec poprvé i týmy. 

Proč Velehrad?
Již od velkého jubilea roku 

2000 se u příležitosti státního 

svátku České republiky, Dne slo-

vanských věrozvěstů sv. Cyrila 

a Metoděje, konají na Velehra-

dě Dny lidí dobré vůle. Jedná se 

o největší oslavy státního svátku 

u nás. Každoročně na Velehrad 

přijíždí přes třicet tisíc lidí, aby na tomto 

historicky významném místě společně 

oslavili příchod soluňských bratrů Cyrila 

a Metoděje na Velkou Mo ra vu. S působe-

ním těchto dvou bratrů jsou spojeny počát-

ky české vzdělanosti i státnosti. 

V průběhu let si oslavy státního svátku dne 

slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Meto-

děje získaly všeobecnou prestiž. Poselství 

slovanských věrozvěstů je stále aktuální 

a tato dnes již středoevropská kulturně-

společenská událost se snaží inspirovat 

lidi dobré vůle ke konkrétní pomoci dru-

hým v každodenním životě.  RED

Nově byla do fotbalových dovedností 
zařazena kategorie dívek

Antonín Panenka s organizátory
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Fotbalový turnaj se hrál ve dvou chlapec-

kých kategoriích U14 (rok narození 1995 

a mladší) a U16 (1993 a mladší), dívky 

soutěžily pouze v jedné kategorii W16 

(1993 a mladší). 

Chlapci získali shodně třetí místa, dívky 

místo druhé. I když se dívky umístnily 

o jedno místo lépe, nejméně stejnou 

váhu mají umístnění našich týmů v obou 

chlapeckých kategoriích vzhledem 

k počtu zúčastněných družstev.

Dívkám uniklo 
první místo o vlásek
Do turnaje se přihlásily tři dívčí tymy, a to 

OREL (zastoupený 1. FC Brno), Sportu-

nion (Rakousko), DJK (Německo). O dru-

hém místě našich hráček rozhodla jediná 

branka v utkání mezi Orlem a DJK. Bran-

kářka našeho týmu nešťastně provedla 

Fotbalový turnaj he
Ve dnech 9.–12. července 2009 se v Brně uskutečnily me-
zi národní sportovní hry křesťanských organizací – FICEP 
2009. Soutěžilo se ve fotbalu, tenisu a šachu. 

TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ. Stojící řada: Dolák Pavel, Gerža Viktor, Bělák Jan, Schnürmacher Václav, Fury 
Milan, Galuška Petr, Galář Jakub, Grombíř Roman, Barták Jan, Košík Ondřej, Košák Václav, Tinka Petr.
Druhá řada: Kočiš Michal, Tinka Tomáš, Miker Jiří, Dvořák Jakub, Bahula Tomáš, Zelinka Tomáš, Dohnálek 
Pavel, ležící  Symerský Jiří, Na snímku chybí Vallone Patrik.
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odkop přímo na nohu německé proti-

hráčky, před kterou stála už jen prázdná 

branka. Další branka už nepadla, a tak 

bylo rozhodnuto o celkovém pořadí, 

pro tože oba týmy utkání s Rakouskem 

vyhrály.

Mladší žáci 
vybojovali bronz
Soutěž chlapeckých kategorií byla rozdě-

lena do dvou dnů. Našim hráčům mlad-

ší kategorie se první den příliš nedařilo. 

Prohráli obě svá utkání, a to jak s Němec-

kem (DJK), tak s Polskem (KSSRP). První 
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utkání s DJK začalo velkou šancí naše-

ho týmu, kdy Zelinka postupoval sám 

na branku, ale trefil pouze brankáře. 

Přibližně v 30. minutě přišla nešťastná 

vlastní branka, která německým hráčům 

dodala energii, a od tohoto okamžiku už 

měli velkou převahu. V utkání se nám 

podařilo získat alespoň čestný úspěch 

(nejmladším hráčem celého turnaje Jir-

kou Mikerem – ročník 1998, takže utká-

ní skončilo výsledkem 1:6.  

Obdobný průběh a i konec mělo utkání 

s Polskem, které skončilo výsledkem 2:5 

ve prospěch Polska. 

Druhý den čekalo naše hráče jediné utká-

ní s týmem Ra kouska. Hrálo se o možnost 

získat bronzovou medaili. V prvním polo-

čase bylo znát, že nezdar z předcháze-

jícího dne nezanechal žádné následky 

a že by to mohlo na třetí místo vyjít. První 

poločas skončil nerozhodně, což zajišťo-

valo třetí místo Rakousku. Na začátku 

druhého poločasu ovšem náš tým zúročil 

mírnou převahu ve vedoucí branku a po 

chvíli přidali ještě pojistku v podobě bran-

ky druhé. Tímto výsledkem utkání skonči-

lo, což nám přisoudilo třetí místo.

O třetím místě pro starší 
žáky rozhodlo 11 branek
Na rozdíl od svých mladších kolegů hráči 

kategorie U16 první den vyhráli obě utká-

ní. To první celkem jasně s Rakouskem 

6:0. Ve druhém jsme jako jediní na turnaji 

porazili pozdějšího vítěze Polsko těsným 

výsledkem 2:1. Do poslední chvíle nebylo 

rozhodnuto, zda bude mít utkání vítěze, 

nebo se soupeři rozejdou smírně. Krátce 

před koncem utkání, při náporu našeho 

týmu, byl v pokutovém území faulován 

náš útočník Tadeáš Řehulka. Byl nařízen 

POŘADÍ KATEGORIE U14
1. Německo                         9

2. Polsko                              4

3. Česká republika              3

4. Rakousko                         1

TÝM STARŠÍCH ŽÁKŮ. Stojící řada: Dohnálek Pavel, Dohnálek Rostislav, Povolný Ladislav, Ježek Václav, 
Vajdík Petr, Svoboda Ondřej, Bláha Petr, Benáček Tomáš, Dolák Jan, Řehulka Tadeáš
Spodní řada: Bittner Josef, Pilárik Daniel, Hrdlička Václav, Tetur Jaroslav, kapitán Uvíra Petr, Heger Jan, 
Buc Marek, Kulíšek Josef. Brankáři: Hrdlička Jan, Škařupa Petr.
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pokutový kop, kterého se ujal kapitán 

mužstva Petr Uvíra a nekompromisně 

rozhodl o výsledku utkání. 

Opačně než u mladších hráčů, kteří 

dosahovali lepších výsledků druhý den, 

tomu bylo u hráčů starších. Čekala nás 

dvě těžká utkání, a to s velmi dobře hrají-

cím Slovenskem a Německem. Slovenští 

hráči v utkání dvakrát vedli, ale díky vel-

kému nasazení se před koncem utkání 

podařilo vyrovnat na stav 2:2. 

Velmi zajímavá situace se vyvinula před 

posledním utkáním, které spolu sehráli 

naši a němečtí hráči. Na naše reprezen-

tanty mohlo připadnout první, druhé nebo 

třetí místo. Utkání pro nás začalo velmi 

dobře. Vedli jsme už od první minuty stře-

lou z pokutového kopu. Němečtí hráči sta-

čili do poločasu vyrovnat. V 90. minutě 

šel sám na německého brankáře kapitán 

orelského týmu Petr Uvíra (Stěbořice), 

bohužel minul branku. Už v nastaveném 

čase se z následného protiútoku Něm-

cům podařilo vstřelit vítězný gól a nás 

odsunout na třetí místo. Přes zklamání 

v posledním zápase hráči odvedli vynika-

jící výkony a zaslouží uznání za sportovní 

výkony i za celkovou reprezentaci Orla na 

hrách FICEP 2009. Mužstvo vstřelilo cel-

kem 11 branek. Nejvíce se na tom podíleli 

střelci tří branek Petr Uvíra a Marek Buc.

Exhibice opepřila turnaj
Je vhodné se zmínit ještě o jednom utká-

ní, i když bylo neoficiální. Prostor mezi 

posledním zápasem a ukončením celé-

ho turnaje si vyplnili hráči mladší a dívčí 

kategorie „smíšeným mezinárodním utká-

ním“, do kterého se zapojili i hráči Polska. 

Vítězem utkání se stal tým, ve kterém 

měla většinu děvčata. JIŘÍ TŘINÁCTÝ

POŘADÍ KATEGORIE U16
1. Polsko                                   9

2. Německo                              4

3. Česká republika                   3

4. Slovensko                             1

5. Rakousko                               0

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme hráčům ze všech jednot, které se na reprezentaci 
podíleli. Jedná se o Brno - Obřany, Domanín, Havířov, Hrušovany, 
Moutnice, Nové Město, Pozořice, Stěbořice, Troubelice, Uherský 
Brod, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vyškov, Žatčany.
Poděkování také patří realizačnímu týmu ve složení Pavel Dohná-
lek, Rostislav Dohnálek, Ladislav Povolný, Petr Tinka, Petr Dolák, 
Jiři Třináctý. (RED)

Hry FICEP
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Rakouské fanynky
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Nejúspěšnějším šachovým 
Orlem byl Bronislav Vymazal

Vlastní turnaj se odehrával v orlovně na 

Mendlově náměstí, jejíž prostředí mohu 

bez nadsázky označit za vynikající. V pro-

storném sále měla každá dvojice hráčů 

svůj vlastní stůl. Hrálo se s analogovými 

hodinami, což si spousta hráčů chválila, 

neboť časovky na „digitálech“ prý ztrá-

cejí své kouzlo. 

Jediný suverén
Turnaj systémem start–cíl vyhrál prv-

ní nasazený Bronislav Vymazal. První 

šachovnici opustil jen na pár minut, když 

se mi po pátém kole povedlo chybně 

zadat výsledek jeho partie. Po přeloso-

vání už Broňa turnaj bez zaváhání dohrál 

na první desce, když svým soupeřům 

povolil jen dvě remízy. 

Druhé a třetí místo obsadili němečtí hrá-

či Jürgen Souren (7,5 bodu) a Michail 

Gourevitch (7 bodů), posledně jmeno-

vaného jsem se bohužel nestihl zeptat, 

zda jsou s tureckým velmistrem pouze 

jmenovci či příbuzní. 

Remis?
Kromě pěkných partií se v turnaji obje-

vilo také několik situací zajímavých 

z rozhodcovského hlediska. Příjemně 

mě překvapil jeden z německých hráčů. 

Když jsem přišel k jeho partii, hrála se 

koncovka různobarevných střelců, černý 

měl o jednoho pěšce a o pět minut víc. 

Pomyslel jsem si, že „tohle bude ještě 

drsný“. Jako by mě však německý hráč 

slyšel, podíval se na pozici, na hodi-

ny a nakonec na soupeře a zeptal se 

„Remis?“. Podle teorie to remíza nepo-

chybně byla, o čemž se hráči přesvěd-

čili krátkou analýzou. Podle současné 

české turnajové praxe by však taková 

partie patrně skončila výhrou černého 

či přinejmenším pokusem soupeře sho-

dit, který by byl zmařen reklamací podle 

čl. 10 odst. 2 Pravidel. 

Hry FICEP se v České republice konaly vůbec poprvé. Svoji premiéru v rámci těchto her 
měly být také šachy. Do turnaje se kvalifikovalo 30 hráčů ze čtyř zemí (třináct Němců, 
sedm Slováků, čtyři Poláci a šest zástupců pořadatelské federace), hrát se mělo švýcar-
ským systémem na devět kol, tempem 2x20 minut podle pravidel pro rapid šach.
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Rytířské chování
Při závěrečném rautu na tuto situaci při-

šla řeč, dotyčnému hráči ani vedoucímu 

německé výpravy však na průběhu partie 

nebylo nic divného. „Na čas můžete hrát, 

pokud mají oba hráči kolem jedné minuty, 

potom to může být i docela napínavé, ale 

s pěti minutami navíc je to nesportovní. 

Není to výslovně zakázáno, ale je přece 

věcí cti každého hráče, aby něco takové-

ho nedělal,“ vyjádřil se vedoucí. Sám hráč 

k tomu dodal: „Přijeli jsme hrát šachy, ne 

získávat body za každou cenu.“ Jak neče-

kané (a vtipné) mohou šachy být! 

Ti fotografové!
Akce organizované společně pro více 

sportů se zpravidla také vyznačují tím, 

že se při nich občas přihodí různá nedo-

rozumění pramenící z toho, že ostatní 

sportovci mají poněkud zkreslené před-

stavy o tom, jak by se měli chovat diváci 

u šachových partií, a věci, které každý 

šachista ví, zjišťují až od rozhodčího a to 

zpravidla až ve chvíli, kdy už je pozdě. 

Při této mojí osvětové činnosti byl „rekord-

manem“ oficiální fotograf slovenské 

výpravy, který se během třiceti minut 

ode mě stihl dozvědět, že v hrací míst-

nosti mu nemá zvonit telefon, že nemá 

fotit hráče v časovce s bleskem a že 

především nemá mluvit s hráči sedícími 

u partie, zejména pokud je jejich soupeř 

cizinec a tudíž nerozumí obsahu rozho-

voru (fotografovi šlo o to, aby sedmiletý 

slovenský reprezentant seděl u partie 

tak, aby bylo vidět svazové logo na jeho 

tričku, polský soupeř pro to ale neměl 

pochopení). 

Bleskový turnaj
Pro zájemce pořadatelé připravili ještě 

doprovodný bleskový turnaj. Toho se 

účastnilo osm hráčů a zvítězil v něm 

opět Bronislav Vymazal. 

Díky chování hráčů měl turnaj úžasnou 

atmosféru. Stejně úspěšně dopadl dal-

ší „průnik“ šachového světa se světem 

orlů, který proběhl v rámci Slavnosti Orla 

v Kroměříži. JAROSLAV BENÁK

Jak jsem se dostal k tomu, že jsem stal pořadatelem? Jako slepý k houslím…
Především jsem díky tomuto turnaji zjistil, jak to vypadá, když k něčemu přijdete jako slepý k houslím. Přibližně před dvěma 

týdny mi od mého kolegy a kamaráda Mirka Hurty přišel e-mail obsahující stručné informace o turnaji a prosbu, zda bych 

nemohl turnaj odřídit místo něj, protože on je v Itálii. 

Odpověděl jsem, že bych v daném termínu čas možná měl, na základě čehož se na mě obrátil pan Ladislav Kotík, generální 

sekretář Orla, a domluvili jsme si schůzku. Během našeho povídání s panem Kotíkem jsem si připadal jako Harry Potter, 

který se poprvé dostal na nástupiště devět a tři čtvrtě a otevřel se před ním svět, který tu sice celou dobu byl, ale on o něm 

vůbec nevěděl. Dozvěděl jsem se, že v České republice už 100 let působí křesťanská tělovýchovná organizace Orel, která 

je zapojena do mezinárodního sdružení FICEP. To sdružuje katolické sportovní organizace v 11 zemích světa a každý rok 

pořádá v některé zemi sportovní hry. 

Přestože mělo jít o premiéru šachů na této akci, ujišťoval mě pan Kotík, že vše proběhne určitě v poklidu a nic zvláštního se 

nemůže stát. Na to jsem odvětil, že kdybych si myslel, že mě na té akci nemůže nic překvapit a nic nového se tam nemohu 

naučit, tak bych jeho nabídku nepřijal a turnaj neřídil.  JAROSLAV BENÁK
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Hry FICEP očima fotografa
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Úvodní ceremoniál

Slovenský šachista
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Ladislav Kotík přebírá dar od prezidenta 
sportovní komise FICEP
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„Orel nabídne 300 pořadate-
lů na návštěvu Svatého otce 
v Brně“, tak zněla naše první 
reakce na prosbu pořadatelů 
tohoto velkého setkání. 

Tak začala dlouhodobá příprava na pří-

jezd Benedikta XVI. Ta byla samozřejmě 

ovlivněna dalšími významnými akcemi 

letošního stoletého výročí Orla. Pořádali 

jsme u nás poprvé Hry FICEP a v srpnu 

vyvrcholil rok Orla oslavami v Kroměříži 

a na Svatém Hostýně. A tak nebylo moc 

času myslet na konec září a plánovaný 

přílet Svatého otce. Ten se ale po „Kro-

měříži“ stále více blížil a počet našich 

pořadatelů naopak nerostl. I přes vel-

ké snažení a nespočet žádostí se nám 

podařilo sehnat pouze 120 pořadatelů. 

Přiznám se, že ve chvíli, kdy jsem musel 

tuto informaci oznámit hlavním pořadate-

lům z biskupství, mi bylo docela trapně. 

Kde zmizela ochota našich členů pomá-

hat? Naštěstí nás „zachránily“ stovky 

dobrovolníků z farností, které doplnily 

celkový počet na 1000. Zbývalo už jen 

vytipovat šerify (vedoucí) a jejich zástup-

ce z řad orlů a vše bylo připraveno. Při-

chází sobota 26. září 2009 a všichni 

vedoucí sektorů, tedy šerifové, jak je 

hlavní pořadatel P. Petr Nešpor na zval, 

se setkávají na pláni u tuřanského letiš-

tě. Probíhá školení, padají dotazy, pyro-

technik policie líčí, co vše může nastat 

za problémy.

Na stejném místě se setkáváme o deset 

hodin později. Tmavou nocí míří na svá 

místa stovky pořadatelů a celá plánova-

ná akce se rozbíhá. Éter se plní hlášením 

vysílaček, na které ve velíně neúnavně 

odpovídá otec Petr Nešpor. Obdivuji ho. 

Přicházejí první lidi, setkáváme se s vojá-

ky, zdravotníky a policisty. A nezbývá 

najednou ani moc času na to uvědomit 

si, že to vše se děje kvůli setkání s hla-

vou katolické církve a především kvůli 

mši svaté, kterou budeme  slavit v tomto 

obrovském společenství. 

Na plochu brněnského letiště dosedá 

Přijel papež a Orel byl u toho
návštěva papeže

Hlavní pódium při východu slunce

Organizátoři měli při mši plné ruce práce
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první letadlo a na ranvej vystupuje pre-

zident republiky. Další vládní speciál 

o několik minut později má na palubě 

Benedikta XVI., který vzápětí projíždí 

mezi poutníky. Následuje mše svatá. 

„Vaše země, stejně jako i jiné státy, se 

nachází v kulturní situaci, která je čas-

to radikální výzvou pro víru, a tedy i pro 

naději. Jak víra v Boha, tak naděje byly 

totiž v moderní době ‚přemístěny‘, byly 

odsunuty na rovinu pouze soukromou 

a nadpozemskou, zatímco v běžném 

a veřejném životě se prosadila víra ve 

vědecký a ekonomický pokrok“, připo-

míná Svatý otec. A následuje nádherné 

ticho po homilii. 

Poslední nápor pro pořadatele na stává 

po mši svaté. Je těžké udržet poutníky 

v sektorech a z vysílaček se ozývají obavy 

šerifů, že se to nepodaří a odchozí ces-

ta se ucpe. To se také v jeden okamžik 

stává, ale díky disciplinovanosti ostatních 

účastníků i krásnému počasí to není žád-

ný zásadní problém a lidé se postupně 

dostávají ke svým autům i autobusům.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

pořadatelům, kteří se do organizace slav-

nostní bohoslužby jménem Orla zapojili. 

Přidávám i slova hlavního pořadatele 

Petra Nešpora: 

„Chtěl bych vám všem ze srdce po dě kovat 

za vaše nasazení ve věci bo hoslužby na 

tuřanském letišti. S mnohými z vás jsem 

měl příležitost se takto seznámit, s jiný-

mi přímo ne. Ale přesto jsem za tyto dny 

před návštěvou nesčetněkrát procházel 

vaše jména v databázi a byl vděčný za 

každého nového dobrovolníka, který se 

ohlásil. V neděli jsem pak mohl vidět 

během celé slavnosti barevný krásný 

‚koberec‘ (jak té ploše se sektory říkal 

i pan architekt Štěpán), a ten koberec 

byl prokvetlý nádhernými žlutými pohy-

bujícími se květy – pořadateli ve žlutých 

vestách. Bylo skvělé vidět, jak do toho 

jdete, jak maximálně naplňujete nároč-

né úkoly. Hlavní představitelé policie 

měli obavy – a jistě oprávněné – o bez-

pečný průběh bohoslužby. Ve spolupráci 

s policií, vojáky, hasiči a zdravotníky jste 

tuto náročnou situaci zvládli, nebyl to 

vůbec malý úkol. Bylo mi ctí s vámi spo-

lupracovat, přeji Boží požehnání každé-

mu z vás.“

I my děkujeme.

Za orelské pořadatele
 Ladislav Kotík

návštěva papeže

Papež Benedikt XVI.

Hlavní organizátor Petr Nešpor
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Stovka za námi, stovka 

Oslavy zahrnující bohatý 

kulturní i sportovní program 

v ulicích hanáckého města 

završila tradiční nedělní orel-

ská pouť.

Dobrá organizace, 
zapojily se i župy
Na Slavnost Orla se všichni 

připravovali několik měsíců. 

„Chci poděkovat všem, díky 

kterým se tato akce zorgani-

zovala. Po celou dobu příprav 

jsem byl klidný, organizace 

byla v dobrých rukou. Děkuji 

i župám, které neváhaly při-

pravit na náměstí své stán-

ky a prezentovat se,“ říká 

sta rosta Orla Ladislav Šustr. 

Slavnost Orla byla v novodo-

bé historii největší událostí, 

jakou orlové pořádali. Logicky 

s ní proto byla spjata i velká 

očekávání. Jak říká starosta 

Orla: „Mimo jiné jsem dou-

fal, že si ověříme organizační 

možnosti, že se setkáme. To 

se podařilo. Možná se zdálo 

se, že je méně lidí, ale neza-

pomeňme, že Kroměříž je 

velká a aktivity jsme měli po 

celém městě. Když pohléd-

nu z té lidské stránky, tak se 

málo kdy stane, že se sejdou 

všichni z celé republiky. Právě 

OREL A KROMĚŘÍŽ

V Kroměříži se v roce 1908 konal sjezd tělocvičných 

odborů, na kterém padl poprvé návrh na založení 

Orla. Na sjezdu v Olomouci dne 31. května 1909 

pak vyhlásil předseda křesťanskosociální strany Jan 

Šrámek pojmenování tělocvičných odborů Orel. Toto 

datum je považováno za oficiální vznik Orla.

Stovky členů Orla ze všech koutů republiky 
se zúčastnily třídenních oslav 100. výročí 
založení Orla, které probíhaly od čtvrtka 
20. srpna do neděle 23. srpna 2009 v Kro mě-
říži a na Svatém Hostýně. 

Slavnost Orla

Starosta Orla Ladislav Šustr (modré tričko) a generální sekretář Orla Ladislav Kotík (žluté tričko) 
v předvečer Slavnosti Orla během slavnostního přípitku s organizátory

Stan s výtvarnými dílnami
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a před námi…
to bylo na celé akci to nejhez-

čí, pozdravili jsme se a řekli 

si plány do budoucna. Orel je 

ve vynikající kondici. Máme 

hodně mladých lidí, hodně 

dobrovolníků a do toho skvělé 

materiální zabezpečení.“

Program vyvrcholil 
na Hostýně
Program oslav odstartoval 

čtvrtečním divadelním před-

stavením a následným kul-

turním programem. Další dny 

vystupovalo několik orelských 

souborů a kapel. Byla mož-

nost zapojit se do řady spor-

tovních turnajů, výtvarných 

dílen nebo poznávacích her, 

kterých se mohla zúčastnit 

i veřejnost. Orel lidem nabídl 

také ukázky méně známých 

druhů sportů, jako jsou napří-

klad hokejbal, lakros nebo 

ragby. „Na různých místech 

Kroměříže byla stanoviště, 

u kterých si lidé mohli vyzkou-

šet různé tradiční i netradiční 

sporty,“ řekl jeden z organizá-

torů Petr Ducháček. Jednou 

ze zajímavostí byla i umělá 

ledová plocha, která vyrostla 

na Velkém náměstí. „Bylo to 

zajímavé, vůbec nešlo o led. 

Jednalo se o něco jako umě-

lou hmotu, na které se ale 

dalo bez problémů bruslit na 

normálních bruslích,“ popi-

soval Ducháček. Plochu do 

Kroměříže přivezl známý kra-

sobruslař René Novotný. 

V rámci oslav v Kroměříži 

vystoupila i kapela Čechomor, 

Marta Kubišová nebo skupiny 

O5 & Radeček či Kamelot.

„Snažili jsme se skloubit tři 

tradiční orelské hodnoty – 

sportovní, kulturní i duchovní 

složku. Program jsme také 

komponovali tak, aby si 

v něm své nalezli příslušní-

ci všech generací, včetně 

našich pamětníků,“ přiblížil 

Petr Ducháček. To potvrzu-

je i starosta Šustr: „Nejsme 

organizace, která se zabývá 

vrcholovým sportem. Máme 

stránku kulturní i duchovní, 

což nemá nikdo jiný. U nás 

v Orlu se tak může uplatnit 

opravdu každý, to potvrdila 

i kroměřížská oslava.“

Program setkání zakončila 

nedělní bohoslužba na Sva-

tém Hostýně, kterou sloužil 

arcibiskup Karel Otčenášek 

a duchovní rádce Orla Jan 

Graubner. 

Sto let Orla se ovšem neo-

dehrávalo jen v Kroměříži. 

Během roku bylo uspořádáno 

několik desítek akcí přímo 

NAPSALI O NÁS V MF DNES

24. srpna 2009 – (ny) „Jestli si myslíte, že tělový-
chovné organizace jako Sokol nebo Orel tvoří něko-
lik desítek starších lidí, kteří v tělocvičnách v nátěl-
nících rozpažují ruce, měli jste se podívat o víkendu 
do Kroměříže. Orel právě tam slavil sté výročí svého 
založení a na programu byl třeba florbal, lacross 
i další moderní sporty…“

Slavnost Orla

orelskými jednotami. „Ty, kte-

ří pořádali speciálně oslavu, 

velmi oceňuji. Rád bych také 

vyzdvihl spolupráci s katolic-

kou církví, která na úrovních 

jednot funguje opravdu úspěš-

ně. Ale nejen tam. Dobré vzta-

hy potvrzuje i účast představi-

telů církve jak v Kroměříži, tak 

i na Svatém Hostýně. Chci za 

to moc poděkovat,“ dodává 

starosta Ladislav Šustr. RED

Dominanta Kroměříže

Jeden z župních stánků
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Pódium nabídlo přehlídku ore

Slavnost Orla nenabízela jen 
sport, workshopy a výtvarné 
dílny. Návštěvníci měli po 
celou dobu možnost sledovat 
bohatý program na pódiu. 

Pódiový program začal již v pátek odpo-

ledne tzv. amatérskou scénou. „Chtěli 

jsme dát příležitost hlavně orelským 

souborům a kapelám, aby ukázaly, co 

v nich je,“ vysvětluje hlavní organizátor 

Slavnosti Orla Ladislav Kotík.

Pátek byl ve znamení 
hudebních vystoupení
Vystoupily tak například skupiny Polari-

ty band, Šakalajda či kapela s názvem 

B 612. Vrcholem pátečního dne oslav 

bylo večerní vystoupení profesionál-

ních skupin O5 & Radeček a Kamelot. 

„V pátek se počasí opravdu vydařilo, 

obzvláště večerní koncert tak přilákal 

snad i tisícovku diváků,“ prozradil koor-

dinátor pódia Tomáš Kříž.

Sobotní „rozmanité“ pódium
Zatímco páteční program na pódiu byl 

Slavnost Orla

Hlavní pódium při sobotní bohoslužbě

Lad. Šustr děkuje moderátorům 
pátečního a sobotního programu 

Patrola Šlapeto a jeji frontman a scenárista kompo-
novaného pořadu Radan Dolejš (kostkované sako)
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elské minulosti i současnosti
pře vážně ve znamení hudebních vystou-

pení, sobota byla výrazně rozmanitější.

Dopoledne patřilo pódium slavnostní 

bohoslužbě doprovázené rockovou hud-

bou skupiny Profesionálové. Po jejím 

skončení již následoval další kulturní 

program. 

Od jedenácti hodin se představila Jana 

Rychterová se svým vystoupením pro 

děti. Bylo až k nevíře, kolik mladých orlí-

čat dokázala potěšit svým vtipem. Odpo-

lední část již znovu patřila amatérskému 

bloku, který byl plně v režii orelských 

jednot. Představila se jich celá řada, 

jak ostatně říká i Tomáš Kříž: „Diváci si 

mohli užívat pěvecká i taneční vystoupe-

ní. Představily se scholy z Bystřice a Žďá-

ru. Taneční vystoupení předvedli orlové 

z Domanína a Kelče. Příjemnou atmosfé-

ru navodila dechovka Malvanačka, kte-

rou tancem Moravské besedy doplnila 

jednota Velké Opatovice. Nechybělo ani 

cvičení. Aerobik předvedly jednoty Staré 

Město a Žatčany.“ 

Večerní déšť překazil plány
Od sedmnácti hodin bylo v plánu hlavní 

vystoupení, které mělo za cíl zhodnotit 

oslavy a následně představit historii 

i současnost Orla v náležitě důstojné 

formě. Večerní program bohužel kvůli 

dešti neproběhl zcela podle představ 

organizátorů. 

„Později odpoledne se bohužel začalo 

kazit počasí a až do večera v podstatě 

pršelo. Bylo to pro nás velkým zklamá-

ním. Nemohl se například konat průvod 

s prapory. Ani vyhlášení výsledků turnajů, 

které se na Slavnosti Orla konaly, neby-

lo podle našich představ, protože řada 

vítězů se schovala před deštěm a na 

vyhlášení prostě nedorazila,“ popisuje 

zklamání Petr Ducháček, který večer-

ní program připravoval. I přes nepřízeň 

počasí se prezentace historie na pódiu 

uskutečnila. Během vyvrcholení sobot-

ního programu déšť ustal, a tak mohlo 

komponovaný pořad nerušeně shlédnout 

několik stovek diváků. Pořad moderoval 

Prokop Siostrzonek a hudebně doprová-

zela skupina Patrola Šlapeto. Na podiu 

se dále představila Schola farnosti 

sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Skvě-

lý výkon rovněž předvedl taneční pár 

z jednoty Telnice a gymnastická skupina 

z Orla Vnorovy.

„Přestože jsme začali o malinko později, 

myslím, že se vystoupení povedlo tak, jak 

mělo. I přes stálé mžení se přišlo podívat 

poměrně hodně diváků,“ popisuje Petr 

Ducháček. Vystoupení představující his-

torii Orla bylo připravováno opravdu vel-

mi pečlivě. „Dali jsme si velmi záležet. 

Oslovili jsme známého scénáristu Rada-

na Dolejše, který připravuje scénář pro 

Dny lidi dobré vůle na Velehradě. K jeho 

práci ale patří i populární Silvestr a pořad 

Novoty, které vysílala televize Nova, nebo 

také narozeniny Karla Gotta, které jsme 

mohli nedávno vidět v České televizi,“ 

říká Petr Ducháček a dodává: „Jsme 

také moc rádi, že se nám jako moderá-

tora podařilo získat Prokopa Siostrzonka. 

Očekávali jsme i Lucii Výbornou, ale ta 

bohužel náhle onemocněla.“

Po ukončení programu se na pódiu 

představila Marta Kubišová. Definitivní 

tečkou za kroměřížskou částí oslav 100 

let od založení Orla pak udělala skupina 

Čechomor. RED

Slavnost Orla

Program pro děti

Náměstí se zaplnilo i přes nepřízeň počasíSlavnost Orla navštívil i několikanásobný 
mistr světa v krasobruslení René Novotný



Orlové vyzkoušeli přes des

 Ty se odehrávaly jak v pátek, tak v sobo-

tu. Účastníci oslav si sice museli trochu 

zajít, ale ti, kteří došli až na určená mís-

ta, nelitovali. Sportovalo se ve dvou hlav-

ních lokacích: na Pionýrské louce (india-

ca, ringo, frisbee, brannball, hokejbal, 

lacross) a v Podzámecké zahradě (Kubb, 

jízda na lehokole, jóga). 

Páteční odpoledne bylo pro tyto aktivity 

startovní čárou, od které se to ubíralo 

stále lepším směrem až k sobotnímu 

dešti. Neustále bylo všude vidět, že 

Orlové jsou sportovní duše. Kubbového 

turnaje se druhý den oslav zúčastnilo 

šest týmů, hlavně kolemjdoucí a fanouš-

ci z pátku. Konec hry se nevyhnul vodní 

spršce, soutěžící však vytrvali a rozdělili 

si ceny.

Do kompetence pořadatelů netradičních 

sportů spadaly i workshopy, převážně 

taneční. Místo činu: Dům kultury. Taneč-

nice, tanečníci, sportovkyně i sportovci 

Pro spoustu orlů, orlic i orlíčat byla oslava 100 let od za lo že-
ní Orla znamením, že tradice přetrvává. I přesto, že spousta 
věcí tradici připomínala, objevilo se mnoho nového. Mezi 
takové novoty patřily například netradiční sporty.

Slavnost Orla

OREL   3–0922

Trampolína pro děti byla vítanou atrakcí

Gymnastické kousky předváděli 
orlové z Vnorov

šŠprtec byl jedním z mnoha 
netradičních sportů v Kroměříži



esítku netradičních sportů
si mohli vyzkoušet například dance aero-
bic, břišní tance, flirt dance, country tan-

ce, line dance a step, salsu, gym stick, 

latinsko-americké tance i tance stan-

dardní. Kdo má rád ladný pohyb, našel 

si zde aspoň něco pro své gusto. Zkuše-

né instruktorky a instruktoři se pokusili 

předat účastníkům vše, co bylo za krátký 

čas možné. Jako profesionál jste se sice 

pohybovat nemohli, nicméně jistého 

pokroku dosáhl každý.

Všechny sporty a workshopy se těšily 

velké oblibě jak u návštěvníků, tak 

i u nás pořadatelů. Proto také dou-

fám, že stručných pravidel využijete ve 

svých jednotách. Vždyť přece dáváme 

sportu smysl, tak proč ne tomu netra-

dičnímu.

 PAVLÍNA WURZELOVÁ

• INDIACA – Indiánský sport pro každou chvíli. Hraje se 

ve dvou družstvech přes síť s velmi lehkým pěnovým 

míčkem opatřeným pery, do kterého se pinká holou dla-

ní. Pravidla se podobají spíše volejbalu, vizuálně (díky 

míčku) připomíná spíše badminton. Nutné je bezvětří, 

jak jsme si vyzkoušeli.

• RINGO – Hra se dvěma dutými gumovými kroužky. Také 

přes síť. Ringa (kroužky) se házejí z každé strany najed-

nou a vždy smí na každé polovině být pouze jeden. Ringa 

se hází podobně jako létací  talíř.

• FRISBEE – V Kroměříži se hrála verze, při které každé 

družstvo má svůj „chlívek“ a snaží se přihrávkami dostat 

frisbee do toho soupeřova. Přihrávku vám samozřejmě 

nesmí protihráč překazit, jinak získává frisbee pro sebe. 

V cílovém prostoru pak musí být frisbee chyceno členem 

vašeho družstva.

• BRANNBALL – Obdoba softballu nebo baseballu s plo-

chými pálkami a tenisovým míčkem.  Hráč na pálce 

nadhazuje sám sobě.

• HOKEJBAL – mnohým velmi známý sport alespoň od 

pohledu. Výstroj je podobná hokejové, i pravidla. Nehra-

je se však na ledu, ale běhá se. Velký rozdíl s hokejem 

jsou ofsajdy. Pokud dostane útočící mužstvo míč do 

útočného pásma, pásmo se tím rozšiřuje až k červené 

půlící čáře, což je sympatické, pokud se útočí a už ne 

tolik, když se brání.

• LACROSS – Opět původem indiánská hra. V rukou drží-

te síťku na tyči, která vám nahrazuje ruce. Pouze s ní se 

smíte míčku dotýkat. Stylově sport připomíná házenou. 

Muži hrají tzv. boxlacross, kde je hra velmi kontaktní. 

Existují však i bezkontaktní verze.

• KUBB – Vikingská hra, kde každé družstvo má svých 

5 kubbů (dřevěné špalíky) a snaží se shodit kolíky háze-

nými spodem kubby soupeřovy.  Shozené kubby se pak 

přehazují na protihráčovu polovinu a musí být v dalším 

kole shozeny jako první. Poslední vždy musí být shozen 

Král (velký kubb uprostřed hrací plochy).

• JÍZDA NA LEHOKOLE – Kupodivu jízda na kole, na 

kterém se pololeží. Vyžaduje dobrý balanc a šanci si to 

poprvé vyzkoušet, když vás někdo drží za sedlo.

NETRADIČNÍ SPORTY

Pro ty z vás, kteří nemají představu o aktuálních sportovních trendech, přinášíme stručné 
vysvětlení nových sportů, které si měli možnost vyzkoušet i návštěvníci Slavnosti Orla:
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Veslařské trenažéry

Slavnost Orla
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Slavnost Orla

Kroměříž představila t

Své místo na kroměřížské 
slavnosti měly i sporty v Orlu 
pevně zakotvené. Účastníci 
si mohli zahrát turnaj v malé 
kopané, florbalu, stolním 
tenisu, volejbalu, nohejbalu, 
kuželkách, šachách nebo si 
vyzkoušet své umění v atle-
tice, florbalových a fotbalo-
vých dovednostech.

Florbal
Zápasy žáků i mužů se hrály přímo na 

hlavním kroměřížském náměstí, kde bylo 

postaveno speciální hřiště.

V kategorii žáků se z vítězství radovali 

florbalisté Havířova, kteří všechny své 

soupeře jasně přehráli. Další místa pak 

obsadily týmy z velehradské župy a to 

Domanín, Vizovice a Uherský Brod. Jak 

již to v tomto sportu bývá pravidlem, 

padala spousta branek a  nouze nebyla 

ani o zvraty ve skóre.

Výsledky: Uherský Brod – Havířov 3:8, 

Vizovice – Uherský Brod 4:2, Vizovi-

ce – Havířov 2:5, Domanín – Havířov 

2:3, Domanín – Vizovice 4:3, Domanín 

– Uherský Brod 2:2

Konečné pořadí turnaje žáků: 1. OREL 

Havířov 9 b, 2. OREL Domanín 4 b, 3. OREL 

Vizovice 3 b, 4. OREL Uherský Brod 1 b.

V mužské kategorii se stal vítězem Uher-

ský Brod, který tak napravil zaváhání 

svých mladších kolegů. 

V řadě utkání byly k vidění napínavé 

souboje, jež byly korunovány řadou oku 

lahodících kombinací, které povětšinou 

skončily brankou.

Výsledky: Kroměříž – Hranice 2:3, Hranice 

– Uherský Brod 3:7, Uherský Brod – Havířov 

10:1, Havířov – Kroměříž 5:7, Hranice – Haví-

řov 6:2, Kroměříž – Uherský Brod 3:7

Konečné pořadí turnaje mužů:

1. Uherský Brod 9 b, 2. Hranice 6 b, 

3. Kroměříž 3 b, 4. Havířov 0 b.
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tradiční sporty v Orlu

Malá kopaná
I v malé kopané se hrálo ve dvou katego-

riích, a to na zbrusu novém hřišti s umělou 

trávou na ZŠ Oskol v Kroměříži. V žácích 

se z prvenství radovali hráči z Halenkova-

Huslenek, kteří přehráli Stěbořice. 

V mužích triumfoval Štramberk, který za 

sebou nechal borce ze Stěbořic i na tře-

tím místě Lískovec.

Stolní tenis
Zápasy stolního tenisu jednotlivců, kteří byli 

rozděleni do kategorií žáci a muži, probíhaly 

ve sportovní hale hanácké Slavie. V žácích 

se z vítězství radoval Martin Vaněk, na mís-

tě druhém skončil Martin Konečný a bron-

zovou příčku obsadil Jan Novák. 

V mužích zvítězil zástupce Českých Bu-

dě jovic Jakub Sassmann, na druhém 

místě skončila Vendula Tenclová, taktéž 

z Budějovic. Třetí místo pak vybojoval 

Martin Konečný z Ostrožské Nové Vsi.

Nohejbal
Turnaj v nohejbalu přinesl na víceúčelo-

vém hřišti atletického stadionu Hanác-

ké Slavie kvalitní podívanou. Radost 

z celkového vítězství patřila orlům z Br-

na-Bohunic. Na druhém místě skončili 

nohejbalisté s názvem týmu OREL Mou-

pol, následováni třetím týmem v pořadí, 

který nesl název OMEN Team.

Volejbal
Turnaj ve volejbale smíšených družstev, 

který se hrál na antukových kurtech na 

Pionýrské louce, skončil vítězstvím Pozo-

žic, druhou příčku obsadily Křenovice, 

bronz pak mířil do Zašové.

Kuželky 
Kvalitně obsazený turnaj s 9 družstvy ode-

hráli v kuželkáři v kuželně U Nedopilů v Kro-

měříži. Z celkového vítězství se radovalo 

družstvo Blažovice A. PETR GABRIEL

Slavnost Orla
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„Výtvarka“ oslovila i d

V Kroměříži byl připraven 
program pro všechny věkové 
kategorie – i pro ty nejmenší. 

Děti si mohly zaskotačit na trampolíně či 

skákacím hradu. Speciálně pro ně vystou-

pil dokonce i klaun. Jednou z významných 

aktivit určenou převážně dětem byly 

i výtvarné dílny. Ty získaly během Slav-

nosti Orla takovou oblibu, že si mnohé 

aktivity vyzkoušeli i dospělí. Vše se ode-

hrávalo přímo na náměstí v Kroměříži 

během pátečního i sobotního programu. 

Pod vedením odborných lektorů si mohli 

návštěvníci vyrobit náušnice, náhrdelní-

ky, náramky a další ozdoby z barevných 

korálků. 

Druhá dílna byla zaměřena na ubrousko-

vou techniku. „Zájemci si mohli vyrobit 

Poděkování
Organizátoři děkují firmě RAYFILM,  s. r. o. z Opavy za sponzorský tisk fotografií 

a firmě RooTra, s. r. o. za sponzorské dodání materiálu do korálkového stánku.

Výtvarné dílny
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dospělé

dekorace zdobené barevnými ubrousky 

s nejrůznějšími motivy. Zdobili kameny, 

rámečky na fotografie či bavlněné prostí-

rání,“ popisuje Ludmila Vicherková, která 

výtvarné dílny pomáhala organizovat. 

Ve třetí části stanu se mohly děti zapo-

jit do výtvarné soutěže s tématem 

100 let Orla. V nabídce bylo i zdobení 

foto-rámečků  prstovými barvami. S vel-

kým zájmem se setkalo také zdobení 

medových perníčků.

Chceš foto? Orel FOTO? 
Na závěr se mohli návštěvníci oslav 

nechat zvěčnit v orelském fotoateliéru 

a odnést si originální fotografii s logem 

Orla do svých domovů. „Orelský ateliér 

se sekal s velkým ohlasem. Každý, kdo 

si udělal vlastní rámeček, si mohl nechat 

zdarma vytvořit originální orelský por-

trét,“ prozrazuje organizátorka Vicher-

ková největší tahák stanu s výtvarnými 

dílnami.

Široká nabídka dílen poskytla hostům 

různorodé vyžití a v závěru sobotního 

programu také útočiště před vytrvalým 

deštěm. „Velký dík patří všem lektorům, 

kteří se po celé dva dny téměř nezasta-

vili a trpělivě dávali rady, jak vyrobit co 

nejhezčí dáreček,“ dodává organizá-

torka. RED

S úsměvem i v nepohodě
Nehody se občas stávají při každé činnosti. Malá nehoda se stala v pátek. Na 

Velkém náměstí (cca dvě fotbalová hřiště) se totiž podařilo vysypat mezi dlažeb-

ní kostky krabici, která skýtala odhadem 15 tisíc korálků a barevných perliček. 

Z nepříjemné události se však vyklubala docela příjemná zábava. Společnými 

silami organizátorů i hostů se vše podařilo vysbírat do posledního korálku. Děku-

jeme…  Ludmila Vicherková 

Výtvarné dílny

Výtvarné dílny
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Slavnost Orla dokázala, ž

Skutečnost, že je Orel 
křesťanskou organizací, 
byla poznat i na kroměřížské 
slavnosti. Každý den si totiž 
mohli návštěvníci vychutnat 
nějaký duchovní zážitek. 

V pátek byla sloužena mše v kostele 

sv. Mořice P. Petrem Dujkou. Hudeb-

ní doprovod zajistila schola z farnosti 

sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou.

Druhý den ráno se za slunného počasí 

konala bohoslužba pod širým nebem 

sloužená biskupem Dominikem Dukou. 

Dějištěm se stalo kroměřížské Velké 

náměstí. Zvláštností této mše bylo, že 

veškeré duchovní zpěvy byly v rockovém 

stylu v podání skupiny Profesionálové. 

„Orel je organizací, jejíž členstvo tvoří 

v drtivé většině mladí lidé. Uspořádání 

rockové mše nám proto připadlo jako 

vhodná symbolika,“ vysvětlil hlavní orga-

nizátor slavnosti Ladislav Kotík.

Pomyslné duchovní vyvrcholení oslav 

100 let od založení Orla se však kona-

lo až v neděli na Svatém Hostýně, kdy 

se konala již devatenáctá orelská pouť. 

Orelské oslavy ji letos dokreslovaly tra-

diční sváteční atmosférou. „Jsem velmi 

rád, že oslavy 100 let Orla vrcholí právě 

Slavnostní sobotní mši 
sloužil biskup Dominik Duka
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že dáváme sportu smysl

na Svatém Hostýně, tradičním poutním 

místě naší organizace,“ řekl starosta 

Orla Ladislav Šustr.

Celebrantem slavnostní mše byl arcibis-

kup Jan Graubner, duchovní rádce Orla. 

Ve své promluvě vyzdvihl hodnoty Orla 

a vyzval k jejich stálému dodržování. 

„Orel je sportovní, kulturní, ale i duchov-

ní organizací“, zdůraznil arcibiskup 

Graub ner. 

Slavnostní mše se zúčastnil i králové-

hradecký arcibiskup Karel Otčenášek. 

Původním celebrantem měl být kardinál 

Špidlík, který se musel bohužel z důvodu 

nemoci omluvit. 

Po mši následovalo tradiční shromáždě-

ní. I to se neslo v duchu orelského jubi-

lea. Byla předána řada ocenění živým 

i zesnulým členům Orla, kteří se zasloužili 

o fungování organizace. Zvláštní ocenění 

pak získali představitelé Orla v exilu. Od 

místopředsedy senátu Jiřího Šnerbergra 

získali pamětní list jako poděkování za 

svoji činnost.

Mši hudebně doprovázela Schola far-

nosti sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou 

společně s dechovou hudbou Straňan-

ka. Na následném shromáždění zahrála 

skupina Profesionálové duchovní písně 

v rockovém stylu. PETR DUCHÁČEK

Bohoslužbu hudebně doprovázela rocková skupina Profesionálové

Zleva: arcibiskup Karel Otčenášek, Jan Graubner a starosta Orla 
Ladislav Šustr při orelském shromáždění na Svatém Hostýně
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Signály.cz na Slavnosti Orla

Proč partnerství 
signály.cz a Orla?
Jednou z priorit komunitního webu sig-

nály.cz je podporovat setkávání mladých 

li dí v reálném světě, podporovat jejich 

společenství a pomoci mladým najít 

jejich identitu a vybudovat v nich zdravou 

křesťanskou osobnost. V těchto bodech 

se tak cíle signály.cz setkávají s poslá-

ním křesťanské sportovní organizace 

Orel. A právě proto se signály.cz a Orel 

rozhodly spolupracovat jako partneři 

nejen při Slavnosti Orla v Kroměříži.

Orel a signály.cz mají společné cíle 

a jejich činnost se může vzájemně 

doplňovat; oba subjekty si mohou 

pomáhat. Tyto dvě organizace se proto 

rozhodly, že své aktivity budou vzájem-

ně podporovat, což mohou naplnit prá-

vě skrze mediální partnerství. Signály.

cz by chtěly podpořit aktivity Orla, tedy 

podpořit setkávání mladých lidí, budová-

ní společenství a vztahů pomocí sportu 

stavěného na křesťanských základech. 

„Věříme, že se nám také podaří dosáh-

nout toho, aby Orel vešel více do pově-

domí mladých křesťanů,“ říká předseda 

signály.cz, o. s. Jan Šedo.

A co zatím signály.cz 
nabízejí členům Orla?
Na signály.cz je na adrese www.signaly.

cz/orel vytvořeno virtuální společenství 

Orla. Jeho členem se může stát každý 

člen nebo příznivec Orla bez ohledu na 

věk. K tomuto společenství lze přiřazo-

vat akce, které Orel pořádá pro své členy, 

nebo různé orelské fotografie. Je možno 

zde zanechávat vzkazy na nástěnce 

nebo najít orelský blog. Jeho členové 

jsou pak lehce poznatelní díky nové ikon-

ce, kterou mají viditelně na svém profilu 

(pro ilustraci např. www.signaly.cz/lad-

ja). Nově jsou pod toto společenství Orla 

zařazena také podspolečenství všech 

žup a všech jednot Orla. Každé toto spo-

lečenství orlů z jednotlivých regionů pak 

může mít svoje akce, své přiřazené foto-

grafie i diskuze a mít na signály.cz jed-

noduché webové stránky formou blogu. 

Například diskuze uzamčená jen pro čle-

ny jedné konkrétní jednoty se tak může 

stát výborným nástrojem pro domlouvání 

setkání a plánování společného progra-
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mu nebo hodnocení činnosti. Orly ale 

jistě na signály.cz zaujmou i jiné věci, 

například celá rubrika diskuzí věnovaná 

sportu nebo redakční blogy s duchovní 

náplní. Každý z nich najde také další 

společenství a přátele, ke kterým má 

skutečný vztah ve svém reálném životě. 

A pokud zrovna nebude soutěžit na 

nějakém turnaji, může si každý orel 

vybírat, jak stráví víkend, z velmi široké 

nabídky křesťanských akcí.

Zcela konkrétní obsah pro orly přinesly 

signály.cz v souvislosti se Slavností Orla 

v Kroměříži u příležitosti 100. výročí 

založení Orla. Na signály.cz byl v průbě-

hu slavností veden online zpravodajský 

blog a byly zde publikovány fotografie od 

propagačního týmu signály.cz. Tento tým 

byl přítomen na slavnosti a obsluhoval 

stan signály.cz na náměstí, ve kterém 

se všichni návštěvníci mohli o signály.cz 

informovat, online zaregistrovat, potvrdit 

správnost osobních údajů zadaných při 

registrací autorizací, anebo pořídit pro-

pagační předměty či trička signály.cz. 

Stan signály.cz posloužil také jako místo 

setkávání stávajících i nových uživate-

lů a nejednou tam bylo u zeleného pití 

a zelené buchty pěkně veselo a v průbě-

hu večerního koncertu se i tancovalo.

Slavnost Orla měla svoje 
online zpravodajství
Redakce signály.cz zajišťovala po doho-

dě s vedením Orla na signálském blogu 

online zpravodajství z celé Slavnosti Orla. 

Uživatelé signály.cz i nezaregistrovaní 

návštěvníci tohoto komunitního webu 

křesťanské mládeže tak mohli každý den 

na adrese www.slavnost-orla.signaly.cz 

sledovat aktuální dění v Kroměříži. 

První příspěvek Orel roztahuje svá kříd-

la představil celou akci čtenářům, infor-

moval o průběhu čtvrtečního programu 

a zval mladé lidi, aby ještě do Kroměříže 

přijeli. V druhém příspěvku Orel už není 

žádné mládě byla stručně představena 

historie této křesťanské sportovní orga-

nizace pro ty čtenáře, kteří se s Orlem 

u příležitosti této slavnosti více setkali 

poprvé. Kromě historie 

byly představeny také cíle 

Orla a připojena aktuál-

ní poznámka o průběhu 

pátečního programu. 

Páteční dění dokumento-

val také zvláštní příspě-

vek s fotografiemi Pátek 

obrazem. Sobotní dopo-

lední program se mší 

svatou s rockovým dopro-

vodem shrnul příspěvek 

Rok v rocku. Důležitým 

příspěvkem na blogu pro 

uživatele signály.cz byl 

článek Orel a signály.cz, 

kde byla shrnuta spolu-

práce komunitního webu 

křesťanské  mládeže 

signály.cz a křesťanské 

sportovní organizace Orel. 

Sobotní mírně propršené 

odpoledne a večerní koncert pak před-

stavil článek I za deště se dá letět. 

Poslední shrnující příspěvek na blogu 

Slavnosti Orla vyšel krátce po skonče-

ní celé akce. Jeho nadpis A jde se do 

dalšího sta prozrazuje, že článek chce 

povzbudit účastníky, aby Slavnost Orla 

byla pro všechny podnětem pro dal-

ší činnost: „Slavnost Orla je za námi. 

Považovat to ale za konec by byla roz-

hodně chyba – Orel přece funguje dál 

a právě Slavnost Orla byla důkazem, že 

rozhodně nezaspal na počátku minulé-

ho století, ba právě naopak! Za posled-

ních dvacet let se z něj stala moderní 

sportovní organizace, která má smysl 

a má mnoho co nabídnout! A je otevře-

ná nám všem ;-)“

Mladí lidé publikují fotky 
a píší o Orlu
Po skončení Slavnosti Orla se na signá-

ly.cz kromě tohoto obsahu tvořeného 

signálisty přítomnými na setkání objevil 

rovněž obsah vložený samotnými uživa-

teli. Celkem se tak sešlo 19 sad foto-

grafií a několik článků od mladých, kteří 

se Slavnosti Orla zúčastnili. Vše je stále 

přístupné na této adrese: www.signaly.

cz/stitky/akce:slavnost-orla. 

Například Kristýna Boháčová o slavnosti 

napsala: „Říkala jsem si, co já bych děla-

la na Orlovi. Jako první mi při slově Orel 

s velkým O vytanul na mysli nějaký zava-

litý ufuněný chlapík s hrudí plnou chmýří, 

bílým obepnutým nátělníkem a přiléha-

vými tepláčky, jak běhá, skáče, posilu-

je a či co jiného. Jako ne že by mi byl 

sport úplně cizí, ale zase tři dny v kuse 

se furt hejbat..nevim nevim. (...) Po těch-

to dnech si nepředstavím pod slovem 

Orel jen toho cvičícího dědečka. Líbilo 

se mi, že tam byly fakt rozmanitý vrstvy 

lidí…děti v kočárku, přerostlí z kočárku, 

běhající, puboši, rodiny a pak ti, co Orla 

pamatují už delší dobu.“ 

A Pavel Husák, člen jednoty Orla v Těša-

nech, pak v komentáři k tomuto článku 

pak napsal: „Orel pro mne není přede-

vším sport. Je to hlavně společenství, 

kde jsem od mala sdílel (nejen) víru.“ 

Na jiném místě pak Pavel zhodnotil pří-

tomnost signály.cz na Slavnostech Orla 

v Kroměříži slovy: „Signály a Orel... ideál-

ní kombinace.“

 REDAKCE SIGNALY.CZ
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