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Setkání mládeže na orelské pouti:  
V rámci letošní orelské pouti proběhne od pátku 22. 8. 2008 poprvé setkání orelské mládeže. 
Pro koho je setkání určeno?
– pro mladé od 15 let
Jaký bude program?
příjezd v pátek do 19 hodin - ubytování v sále nebo ve stanech či velkém stanu (karimatky, spacáky)
pátek
− ubytování
− seznámení, rozdělení do skupin
− noční hra
sobota
− dopolední  sportovní  program ve skupinách (9 – 12)  – možnost  vyzkoušet  netradiční  sporty 

(ultimate, ringo, aerobik, lanové aktivity, softbal, frisbee, petanque, badminton, …..)
− oběd, volno (12 – 14)
− odpolední program (14 – 17) – workshopy - přednáška, nacvičování zpěvů, hra pro skupinky 
− účast na mši svaté v 18 hodin – z účastníků bude vytvořena schola, která bude na večerní mši 

zpívat
− organizace křížové cesty
− zpívání na schodech
neděle
− společný program s ostatními poutníky
Jak se přihlásit? 
– pomocí formuláře v tomto newsletteru nebo emailem na adresu  ustredi@orel.cz. do 15. srpna 

2008
– akce se uskuteční jen v případě dostatečného počtu účastníků 

Informace k pouti
Doprava:
Kyvadlovou dopravu z Bystřice pod Host. na sv. Hostýn zajišťuje ČSAD Kroměříž. Ústředí Orla 
zajistilo posílení dopravy v exponovaných ranních a odpoledních hodinách 24.8.2008.
Jízdné za kyvadlovou dopravu si hradí každý z účastníků poutě sám.

Ubytování:
Ubytování na sv. Hostýně z 23. na 24.8. 2008 je v plné kapacitě rezervováno pro ústředí Orla. 
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Případné žádosti je proto nezbytné uplatnit na ústředním sekretariátu Orla. Upozorňuji, že převážná 
část ubytovací kapacity je přednostně určena pro pořadatelský sbor a pro účastníky doprovodných 
aktivit 23.8.2008. Doporučujeme karimatky a spací pytle s sebou.
Všichni organizátoři doprovodných akcí obdrží zvlášť podrobné pokyny.

Doprovodné akce:
Organizátoři doprovodných akcí – pokud jste ještě neoznámili vaši doprovodnou akci (turistika, 
cyklistika apod.), učiňte tak prosím neprodleně na ústředním sekretariátě Orla. 

Pořadatelé: 
Ústředí Orla žádá župy a jednoty o pomoc při zajišťování pořadatelské služby na sv. Hostýně ve 
dnech 23.8. a 24.8.2008. Předpokládáme zapojení přibližně
– 15 pořadatelů v sobotu 23.8.
– 30-40 pořadatelů v neděli 24.8.2008 dopoledne
– pořadatelé mají zajištěné stravování

Jak se stát pořadatelem?
– Pořadatelskou službu mohou vykonávat pouze členové Orla starší 15 let. Věková hranice platí 

bez výjimky.
– Za výhodnou považujme spolupráci stejných pořadatelů v obou dnech.

Žádáme orelské župy a jednoty, aby na ústřední sekretariát Orla, nejpozději do 15. 8. 2008 oznámily 
počet  pořadatelů  a  jméno  jejich  vedoucího  pomocí  přiloženého  formuláře.  Při  větším  počtu 
přihlášených pořadatelů rozhoduje datum zaslání přihlášky.

Zdravotní služba
Zdravotní službu zajišťuje Záchranná služba Zlínského kraje, pobočka Kroměříž

Plakáty
O  plakáty  si  můžete  zažádat  na  ústředním  sekretariátě  Orla  pomocí  přiloženého  formuláře. 
Vzhledem k tomu, že dodnes projevila zájem o plakáty pouze 1 jednota, je jejich počet omezený. 

Doprovodný program - putování na Hostýn

XVII. ročník pěšího putování Hostýnskými vrchy na sv. Hostýn
Pořadatel: župa Bauerova

Datum konání: sobota 23. srpna 2008

Budou připraveny dvě trasy:

1.Troják - U tří kamenů - Svatý Hostýn(12km)Sraz poutníků je v 10,45hod na Chatě na Trojáku, 
vychází se v 11,00hod. Možný příjezd na Troják: autobusem ze Vsetína, aut.nádr. Stanoviště 26. 
odj. 9:45 Chata Troják příj. 10:20. 

2.Rajnochovice – Tesák - U tří kamenů - Svatý Hostýn(20km)Sraz poutníků bude v 9:00 před 
restaurací Polom v Rajnochovicích, vychází se v 9:30. Možný příjezd do Rajnochovic: autobusem z 
Rajnochovic, žel. stan. odj. 8:38 příj. Rajnochovice Obú 8:44.

V obou výchozích táborech budou přistaveny auta s možností odvozu batohů a jiných osobních věcí 
na Sv. Hostýn. Po příchodu si jej budou moci poutníci vyzvednout na recepci, kde budou uloženy. 
Oba poutní pochody se sejdou U tří kamenů a budou společně pokračovat na Svatý Hostýn. Tam se 
všichni sejdou u pramenů pod schody a půjdou společným procesím k bazilice.



Všichni přihlášení poutníci budou mít na Svatém Hostýně zajištěno ubytování v poutních domech. 
Pro starší  jsou to šesti  lůžkové pokoje, mladí přespí v určených místnostech poutních domů ve 
vlastních spacácích. 

Přihlásit se je možné telefonicky případně mailem:

• pro trasu z Trojáku u br. Maňáka tel.:737006604, manak3@seznam.cz 
• a pro trasu z Rajnochovic u br. Turka tel.:737761448, josefturek5@seznam.cz nebo br. 

Hegara 736642028 , orel.kelc@seznam.cz 

Cyklistické putování na Svatý Hostýn z Vyškova
Pořadatel: jednota Vyškov

Datum konání: sobota 23. srpna 2008

Více informací podá br. František Cibulka, cibulka@agkm.cz, 731125669 
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Formulář: 
Odeslat na Orel o.s., Pellicova 2c, 602 00 Brno
Email: ustredi@orel.cz

Orelská pouť na Svatém Hostýně

Orel jednota …......................  

1) přihlašuje tyto pořadatele na Ústřední orelskou pouť na Svatém Hostýně:
1.
2.
3.
4.
Kontaktní osoba (jméno, příjmení, email, mobil): 

2) žádá o zaslání …........ ks plakátů na pouť na Svatém Hostýně

3) přihlašuje …....... účastníků na setkání mládeže

mailto:ustredi@orel.cz


PROGRAM ORELSKÉ POUTI NA HOSTÝNĚ

PÁTEK 22. 8. 2008
– setkání orelské mládeže

SOBOTA 23.8.2008

– 18:00 - mše svatá v bazilice Panny Marie svatohostýnské
– 19:30 – běžecká soutěž
– 20:30 - tradiční světelný průvod 
– večer - zpívání na schodech, možnost adorace do 23:00

NEDĚLE 24.8.2008
9:30  –  předprogram  na  venkovním  pódiu  (schola  farnosti  sv. 
Prokopa Žďár nad Sázavou)
10:00 - mše svatá na venkovním pódiu – hlavním celebrantem je 
Mons.  Jan  Graubner,  arcibiskup  olomoucký  a  duchovní  rádce 
Orla,   hudební  doprovod:  dechová  hudba  a  schola  farnosti  sv. 
Prokopa Žďár nad Sázavou
přibližně ve 12:00 - orelské shromáždění, vystoupení představitelů 
Orla, představení činnosti Orla 
12:30 - pobožnost křížové cesty orelskou pouť ukončí 



Svatováclavská réva
Lubina, srpen 2008

Sestry a bratři, vážení přátelé,

v sobotu 20. září 2008 v 10.00 hodin se v Katolickém domě v Lubině uskuteční již 17. ročník Svatováclavské révy 
– Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pod záštitou Kulturní rady Orla. Letos jsme Vás 
s pozváním oslovili již březnu; nyní si dovolujeme naše pozvání znovu připomenout. 

Svatováclavská réva má již šestnáctiletou tradici. A to není málo. Za další velikou hodnotu soutěže považujeme 
skutečnost, že se daří vytvářet přátelskou atmosféru. Společenství účastníků, pořadatelů a hostů, kde není na prvním 
místě rivalita a snaha za každou cenu vyhrát, ale kde mají vedle zdravé soutěživosti své místo i přátelské vztahy, nové 
kontakty, možnost vyzkoušet si projev na veřejnosti. Kdo nic nedělá, nic nepokazí; ale kdo se o něco snaží, může občas 
i něco pokazit. I v tom je veliká hodnota soutěže – není veliká a dravá, ale „domácí“ – umožňuje všem se zapojit, je to 
společenství. Vedle vyhodnocení vítězů v jednotlivých kategoriích lze vyslechnout i hodnocení ostatních účastníků. 

Zúčastnit se soutěže znamená tak trochu „jít s kůží na trh“. Taková odvaha zaslouží ocenění a úctu. Tu dáváme 
mj. najevo např. i tím, že se zúčastníme celé soutěže (ať už jako soutěžící nebo jako hosté). Je projevem nezdvořilosti, 
nevážnosti a nezodpovědnosti vůči soutěžícím i ostatním účastníkům opustit soutěž dříve. Vyvolává to nervozitu, napětí, 
pocit stresu. Proto Vás prosíme, abyste v případě, že se rozhodnete soutěže zúčastnit ať už jako soutěžící, nebo jako 
hosté, věnovali svůj čas po celou dobu soutěže. Je to příležitost pro vytvoření společenství, navázání nových kontaktů a 
přátelství. Čas investovaný do mezilidských vztahů se vždy vyplatí. Projevem úcty a zdvořilosti je i vhodné oblečení – a 
to jak u soutěžících, tak i hostů.

Nabízíme možnost účasti na mši sv. v kostele sv. Václava v Lubině – mše sv. bude sloužena v sobotu ráno 20. 
září 2008 v 8.00 hod.

Organizační záležitosti soutěže:
Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, jejich věkové hranice jsme oproti loňsku mírně upravili.
I. kategorie: do 9 let
II. kategorie: 10 – 13 let
III. kategorie: 14 – 17 let
IV. kategorie: 18 a více let
Směrodatné pro zařazení do kategorie je datum narození. 
Maximální délka příspěvku: 4 minuty.
Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí sedmičlenná porota.
V místě je možnost zajištění noclehu sportovního stylu, tj. karimatka + spacák.
Nabízíme  možnost  oběda,  možnost  odvozu  a  dovozu  na  autobus  a  vlak  (nejbližší  vlaková  zastávka  Kopřivnice 
zastávka). Požadavek na nocleh, oběd, odvoz a dovoz vyznačte, prosíme, v přihlášce.
Přihlášku  zašlete,  prosíme,  elektronicky  nebo  poštou  tak,  aby  byla  doručena  nejpozději  12.  září  2008.  Prosíme o 
dodržení tohoto termínu – při pozdějším přihlášení se nelze účastníky zapsat do informačních materiálů, které jsou pro 
účastníky soutěže k dispozici.
Případné dotazy zodpovíme na elektronické adrese petrmatula1@seznam.cz nebo na telefonním čísle  556 811 804 
(sestra Ludmila Skřivánková).

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že se nám i letos podaří připravit příjemné prostředí a vytvořit krásné a 
radostné společenství lidí. 

Za jednotu Orla Lubina
  Ludmila Skřivánková

Přílohy
Přihláška do soutěže Svatováclavská réva 2008



Přihláška
do recitační soutěže Svatováclavská réva 2008

Katolický dům Lubina, 20. září 2008, 10.00 hod

Příjmení

Jméno

Datum narození

Jednota / župa / organizace

Autor básně / prózy

Název básně / prózy

Příjmení

Jméno

Datum narození

Jednota / župa / organizace

Autor básně / prózy

Název básně / prózy

Příjmení

Jméno

Datum narození

Jednota / župa / organizace

Autor básně / prózy

Název básně / prózy

Požaduji nocleh (počet) - zdarma

Požaduji oběd (počet) – 60 Kč

Požaduji dovoz / odvoz (čas, kam)

Přihlášku zašlete, prosím, poštou nebo elektronicky tak, aby byla doručena nejpozději 12. září 2008. 
elektronická adresa: petrmatula1@seznam.cz
poštovní adresa: Ludmila Skřivánková, Lubina 217, 742 21 Kopřivnice



Orelské informace 
Na Hostýně si připomeneme rok 1948
Vzpomínka na orelskou pouť v roce 1948, která byla poslední velkou 
akcí  Orla  před  nástupem  komunistů  a  která  se  stále  důvodem  pro 
zatčení a útěk do exilu pro mnoho členů Orla, bude jednou z hlavních 
myšlenek letošní pouti v sobotu a v neděli 23. a. 24. srpna 2008. Hlavní 
nedělní  mši  svatou bude sloužit  duchovní  rádce Orla  arcibiskup Jan 
Graubner. 

Volejbalisté Orla zlatí na Hrách FICEP
Skvělého úspěchu dosáhli čeští volejbalisté na hrách FICEP v Linci. V 

mužské kategorii  nenašli  přemožitele a odvezli  si  tak cenné zlaté medaile,  ženy i 
kadetky skončily shodně na třetím místě. Mezi stolními tenisty se dařilo především 
Vendule  Tenglové,  která  si  odvezla  vynikající  stříbro  se  soutěže  jednotlivců,  ke 
kterému přidala zlato se soutěže družstev a bronz ze čtyřhry. 

Orlové nabídli sportovní program na setkání mládeže
Letošní setkání mládeže se Svatým Otcem proběhlo v australském Sydney a paralelně 
s tímto setkáním se mládež sešla ve dnech 17. - 20. 7. 2008 na česko-slovenském 
setkání  s  názvem Activ8  na  Velehradě.  Orel  nabídl  účastníkům setkání  zajímavý 
sportovní program ve spolupráci se slovenskou organizací Athletes in Action. 

Mladí fotbalisté bojovali v Německu
Fotbalová reprezentace Orla, která se připravuje na hry FICEP v roce 2009, které 
proběhnou v Brně, změřila své síly se stejně starými vrstevníky z Německa. Němečtí 
fotbalisté DJK měli Orlům z minulých let co oplácet a tentokrát přehráli v bavorském 
Ebnathu náš tým rozdílem tří branek 3:0. 

Videa z minulých poutí na internetu
Na internetových stránkách, které jsou věnované orelské pouti  http://hostyn.orel.cz, 
najdete videa z poutí v roce 2006 a 2007. 

Fotbalisté změřili své dovednosti na Velehradě
Další ročník soutěže ve fotbalových dovednostech proběhl na Velehradě v předvečer 
hlavní  pouti.  Soutěže  se  zúčastnilo  celkem  43  fotbalistů,  kteří  postoupili  ze 
základních kol. Do soutěže pro veřejnost se zapojilo fotbalistů 40. 
Vítězem starší kategorie se stal Patrik Kroka z Brna, mezi mladými triumfoval Filip 
Kusalík z Vnorov. 
datum: 7. 8. 2008, více informací najdete na www.orel.cz

http://hostyn.orel.cz/
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