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Listopad 
17. listopadu leto‰ního roku uplyne 15 let od sametové revoluce. JiÏ 15 let

máme moÏnost se scházet, organizovat sportovní ãinnost a rozvíjet aktivity

Orla. Obnovení Orla po roce 1989 bylo urãitû velmi sloÏité a plné rÛzn˘ch

nebezpeãí. Pfiesto se v‰e podafiilo, a to také díky nad‰ení a energii tûch, ktefií se

do této obnovy pustili. Dnes se zdá, Ïe jsme jiÏ lidovû fieãeno „za vodou“.

Máme stabilní poãet ãlenÛ a jednot, stabilní poãet sportovních akcí. KdyÏ se

v‰ak na nûkteré údaje a v˘sledky dotazníkÛ díváme zblízka, vidíme, Ïe je pfied

námi je‰tû hodnû práce a cesta dál sk˘tá mnoho problémÛ. NaráÏíme na pasivi-

tu mnoha na‰ich jednot a stále ãastûji také na nûkdy oprávnûné, nûkdy ménû

oprávnûné stíÏnosti mnoha schopn˘ch lidí na nedostatek ãasu. V této souvislosti

mû zaujal ãlánek P. Hanse Schütta, kter˘ uvaÏuje nad pojmem „odpoãinek“.

Pokusím se vám jeho listopadovou úvahu krátce interpretovat:  

„Potfiebuji si odpoãinout“ – jak ãasto sly‰íme bûhem roku tuto vûtu nebo 

ji sami vyslovujeme? V dne‰ní rychlé a uspûchané dobû je to s odpoãinkem 

stále tûÏ‰í. Stále rychleji pfiekonáváme vzdálenosti, díky moderním technolo-

giím komunikujeme spolu na velké vzdálenosti bûhem nûkolika sekund a stále

a na kaÏdém místû jsme zavaleni velk˘m mnoÏstvím informací. Na jednu stra-

nu nám v‰echny tyto vymoÏenosti ulehãují Ïivot, na druhou stranu nás „mají

v hrsti“. 

âas je stále vzácnûj‰í, na‰e úkoly a aktivity musíme zvládat stále rychleji.

Není proto divu, Ïe odpoãinek se stává stále vzácnûj‰ím. Právû ve sportu ale

víme, jak je odpoãinek dÛleÏit˘. Jak dÛleÏitá je pfiestávka v utkání a jak dÛleÏi-

té je pfiestávka po sportovní sezónû. Pro vût‰inu z nás je naopak sportovní ãin-

nost odpoãinkem v kaÏdodenním shonu. 

Mûsíc listopad nás rok co rok vyz˘vá, abychom se zamysleli nad dÛleÏitostí

odpoãinku. V listopadu je uÏ po v‰ech Ïních a pole jsou sklizena. Dfiíve to b˘-

vala doba odmûn a také doba, kdy se platily nájmy a danû. V této souvislosti nás

napadají JeÏí‰ova slova: „Dávejte císafiovi to, co je císafiovo, a co je BoÏí

Bohu“. KdyÏ se sami sebe upfiímnû zeptáme,  nedáváme nûkdy pfiíli‰ rychle cí-

safiÛm na‰ich dnÛ to, co je jejich? A oni navíc vÏdy pfiicházejí v krásn˘ch ‰atech.

Císafii na‰ich dnÛ jako moc, majetek, vliv, peníze nebo právû ãas. 

Naopak se mÛÏeme zeptat, zda také dáváme Bohu to, co je jeho. Tuto otázku

bychom si mûli stále znovu pokládat a stále znovu na ni odpovídat. I v tomto

ohledu je listopad zvlá‰tním mûsícem, protoÏe si pfiipomínáme na‰e zemfielé

a svûfiujeme je Bohu. Listopad nám ti‰e ‰eptá: „Mil˘ ãlovûãe, mysli na to, Ïe Ïi-

vot není v‰echno, je omezen˘.“ A dále: „Najdi si odpoãinek a pfiem˘‰lej o sobû

a svém Ïivotû, a dávej Bohu to, co je BoÏí“.  

Pfieji Vám pfiíjemn˘ a krásn˘ listopad. 

LADISLAV KOTÍK, GENERÁLNÍ SEKRETÁ¤
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DUCHOVNÍ  OKÉNKO ●  DUCHOVNÍ  OKÉNKO 

4. Blízko vedle druh˘ch? S nimi !
„Také ve sportu je potfieba dát se

vzájemnû k dispozici, vûdomi si, Ïe

je to nutnou podmínkou pro autentic-

k˘ lidsk˘ rÛst!"

Kult. a sport.

JestliÏe o slavnosti chybí tvé víno,

bude to pohroma.

JestliÏe v bratrství chybí tvá radost,

bude to smutek

JestliÏe v domû chybí tvá cihla,

zfiítí se.

Je lépe udûlat krok pouze spoleãnû

se stovkou jin˘ch, spí‰e neÏ aby ho

udûlala stovka sama.

1) Stává se, 
napfiíklad

…Ïe jsme fascinováni pit-stopem

ve Formuli 1: tankování pohonn˘ch

hmot, v˘mûna pneumatik v nûkolika

sekundách, dokonalá synchronie –

ãasová shoda pohybÛ mechanikÛ

v prostoru o nûkolika ãtvereãních

metrech, absolutní respekt ke kom-

petencím jednoho kaÏdého Divadla

v divadle.

2) Slovo
„…NeboÈ kde jsou dva nebo tfii shro-

máÏdûni ve jménu mém,  tam jsem já

uprostfied nich.“

(Mat.18,20)

„…Nikdo z nás neÏije sám sobû a ni-

kdo sám sobû neumírá. Îijeme-li, Ïi-

jeme Pánu, umíráme-li, umíráme

Pánu.“    

(¤ímanÛm 14,7)

„…Kristus je jako jedno tûlo, které

má mnoho ãástí.“

UâITELSK¯ Ú¤AD.
"BÛh nestvofiil lidi, aby Ïili kaÏd˘

zvlá‰È, ale aby tvofiili spoleãenství,

stejnû tak si nepfiál posvûtit a spasit

lidi jednotlivû, s vylouãením jakého-

koliv vzájemného vztahu, n˘brÏ

chtûl z nich vytvofiit lid, kter˘ by ho

v pravdû uznával a svatû mu slouÏil.“

(Radost a nadûje, 32)

3) Úvaha
V zastávkách boxu Formule 1

spatfiujeme pfiedev‰ím urãitou stálost

a vytrvalost. Tûch 18–20 urãen˘ch

mechanikÛ na pit-stopu zkou‰í, pra-

cuje a znovu dokazuje, Ïe jednotli-

vec kaÏd˘m sv˘m gestem „ne vy-

my‰len˘m“, ale automatick˘m vy-

jadfiuje dokonalou harmonii s gesty

v‰ech ostatních. Není tu místa pro

lajdáky, protoÏe v˘sledky se dosahu-

jí tvrdou prací: ve sportu jako v kaÏ-

dé jiné lidské ãinnosti.

Je tu patrná spolupráce. V pit-sto-

pu nikdo nepracuje sám pro sebe, ni-

kdo nepracuje izolovanû. T˘m me-

chanikÛ není souãet vícero individu-

alit, ale je to realita stmelená ve sdû-

lení k dosaÏení jednoho cíle: se spo-

leãn˘m stylem práce a s chutí praco-

vat spoleãnû – v‰ichni za jednoho

a jeden za v‰echny. To také vyÏaduje

stejné my‰lení a práci pro stejnou

vûc. Kdo kráãí sám, dojde jako prv˘,

ale pouze ten, kdo kráãí s jin˘mi, do-

jde daleko.

Zji‰Èujeme tu plánování. Lidé

v boxech se sdruÏují za jedním jedi-

n˘m úãelem: znovu poslat stroj na

závodní traÈ v co nejkrat‰ím moÏném

ãase. V‰echny aspekty práce jsou tu

naprogramovány, nic není ponechá-

no improvizaci.

OBLAST VÍRY

Îivot je umûním setkávání, umû-

ním spoleãenství: protoÏe nikdo ne-

vystaãí sobû samému, protoÏe nikdo

není sám  sobû v‰ím, zatímco v‰ich-

ni spoleãnû mÛÏeme b˘t v‰ím. KdyÏ

JeÏí‰ povolal první uãedníky, aby ho

následovali, nechtûl je mít jako jed-

notlivé individuality ve v˘luãném

vztahu k sobû. On je ustanovil jako

apo‰tolsk˘ sbor, jako „t˘m dvanác-

ti“ – v plném spoleãenství s ním

a také mezi sebou. Jeho Církev je

„lid spojen˘ jednotou Otce, Syna

a Ducha sv.“ (sv. Cyprián) a v tako-

vé trojjediné perspektivû je povolán

k Ïivotu.

4) A my, tady
a nyní? 
(konkrétní pfiedsevzetí)

5) Modlitba

OTâE NÁ·.

Voláme k Tobû: 
Otãe, a my se nechováme jako dûti.

Naz˘váme Tû: 
Otãe ná‰, a my neÏijeme jako bratfii.

¤íkáme o Tobû:
Jsi na nebesích, a necháváme Tû 

tam nahofie, aniÏ bychom Tû hledali,

aniÏ bychom Ti naslouchali.

¤íkáme Ti: 
PosvûÈ se jméno Tvé, a své jméno

vnucujeme v‰ude a kaÏdému.

¤íkáme Ti: 
Pfiijì království Tvé, a ve skuteãnos-

ti vytváfiíme své království zde na

zemi

¤íkáme Ti: 
Buì vÛle Tvá, a pak uskuteãÀujeme

svou vÛli.

Îádáme od Tebe: 
Chléb ná‰ vezdej‰í dej nám dnes,

a kaÏd˘ jíme svÛj vlastní chléb a ne-

hledíme na hlad jin˘ch.

Îádáme Tû: 
OdpusÈ nám na‰e viny, a nedo-

káÏeme odpustit tomu, kdo nám ublí-

Ïil.

Îádáme Tû: 
Neuveì nás v poku‰ení, a vytváfiíme

kulturu, která nás pobádá k tomu,

aby Tû ignorovala.

Úpûnlivû Tû prosíme: 
Zbav nás od zlého, a nedûláme nic,

abychom vylouãili zlo, které je uv-

nitfi nás a kolem nás.

Pomoz nám, Otãe, prosit spí‰e sv˘m

Ïivotem neÏ jen slovy.

Amen.
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V. roãník Krosu po lyÏafisk˘ch tratích,
IX. roãník memoriálu Fr. Jindry

Poslední víkend v záfií pfied devíti
lety uskuteãnila jednota Orla âeská
Tfiebová poprvé závody v pfiespolním-
bûhu jako Mistrovství Orla âR. Tento
závod byl uspofiádán jako memoriál
Fr. Jindry, kter˘ za své ãlenství v Orlu
a úãast na orelské pouti na Sv.
Host˘nû pro‰el komunistick˘m vûze-
ním, které podlomilo jeho zdraví.

Pfied ãtyfimi roky si ãlenové Orla
fiekli, Ïe by bylo dobré  nepofiádat zá-
vody jen pro sebe, ale i pro ostatní
sportovní sdruÏení a pro vefiejnost.
Oslovili ãleny Iskarexu a bûÏeckého
oddílu Ski klubu. Tak vznikl první
roãník Krosu po lyÏafisk˘ch tratích.
Tento závod je velmi nároãn˘, a pro-
toÏe se bûhá v krásném prostfiedí a na
dobfie upraven˘ch tratích s dobr˘m
zázemím, je o nûj zájem. Souãástí to-
hoto závodu bylo i Mistrovství re-
publiky veteránÛ v pfiespolním bûhu
v roce 2002.

Letos se konal jiÏ V. roãník  závo-
du. Na startu se se‰lo celkem 237 zá-
vodníkÛ. Orlové se podíleli na úãasti
110 ãleny a vÛbec se v závodû neztra-
tili. O tom, Ïe jejich sportovní úroveÀ
roste, svûdãí jejich umístûní v jednot-
liv˘ch rozbûzích. 

Kros mûl v˘bornou úroveÀ, ke kte-
ré pfiispûli nejen pofiadatelé, ale i mo-
derátor Petr Svoboda a v neposlední
fiadû starosta mûsta, pan Jaroslav
Zedník, kter˘ byl pfiítomen celému zá-
vodu a na závûr pfiedal vítûzÛm ceny

a medaile. Zábûry ze závodu pofiídila
i kabelová televize, takÏe se s touto
akcí mohli prostfiednictvím obrazovek
seznámit ti, ktefií se na kros nepfii‰li
podívat.

Pofiadatelé touto cestou dûkují
v‰em, ktefií akci podpofiili.

OREL âESKÁ T¤EBOVÁ

Nejmlad‰í Ïáci
1. Petr Bláha Stûbofiice
2. Petr Smolák Vysoké M˘to
3. David Uhlífi Brno-Obfiany

Nejmlad‰í Ïáci II
1. Jan Pave Rtynû v Podkrkono‰í
2. Ivan Hejna Rtynû v Podkrkono‰í
3. Jifií Císafi Rtynû v Podkrkono‰í

Pfied‰kolní chlapci
1. Roman Bláha Stûbofiice
2. Zbynûk Sobotka Ole‰nice
3. Pavel Fuãík Brno-Obfiany

Juniorky
1. Hana âechalová Orlice
2. Markéta Cigánová Vfiesina

Dorostenky
1. Lucie Hejnová Rtynû v Podkrkono‰í
2. Ilona Palinková Ole‰nice

Star‰í Ïákynû
1. Tereza Hejnová Rtynû v Podkrkono‰í
2. Martina Saláková KnûÏice
3. Markéta Bláhová Stûbofiice

Mlad‰í Ïákynû
1. Marie Holubíková StráÏnice
2. Veronika Bláhová Stûbofiice
3. Gabriela Hejnová Rtynû v Podkrkono‰í

Nejmlad‰í Ïákynû
1. Valérie Smoláková Vysoké M˘to
2. Marie Hejnová Rtynû v Podkrkono‰í
3. Monika Bouãková Brno-Obfiany

Nejmlad‰í Ïákynû II
1. Jana Adámková Rtynû v Podkrkono‰í
2. Dominika Rybárová StráÏnice
3. RÛÏena Tichá Semily

Pfied‰kolní dívky
1. Alexandra Smoláková Vysoké M˘to
2. Natalie Sabolãíková Vysoké M˘to
3. Adéla Sabolãíková Vysoké M˘to

MuÏi A
1. Tomá‰ Kaválek Orlice
2. Jifií Mafiík Dolní Dobrouã
3. Josef Pavel Rtynû v Podkrkono‰í

MuÏi B
1. Antonín Keller Vefiovice
2. Jaroslav Scherrer Moravské Budûjovice
3. Franti‰ek Kubínek BlaÏovice

MuÏi C
1. Vojtûch Plánka Velké Karlovice
2. Franti‰ek Nechvátal KnûÏice
3. Jifií Marek Vysoké M˘to

Juniofii
1. Hordûjãuk Václav âeská Tfiebová
2. Ladislav ·tancl Vysoké M˘to

Dorostenci
1. Franti‰ek Kubínek BlaÏovice
2. Stanislav Juránek Brno-Îidenice
3. Marek Okle‰tûk BlaÏovice

Star‰í Ïáci
1. Vojtûch Jurásek Brno-Îidenice
2. ·tûpán Juránek Brno-Îidenice
3. Josef ·a‰ek Slavkov u Opavy

Mlad‰í Ïáci
1. Martin Volesk˘ âeská Tfiebová
2. Milan Nechvátal KnûÏice
3. Vladimír Plíva Dolní Dobrouã
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Orelské koleãko v âeském Krumlovû

Jednota âesk˘ Krumlov pofiádala 26.
9. 2004 tfietí roãník vefiejného závodu
horsk˘ch kol "Orelské koleãko".
Závody byly tentokrát vypsány pro osm
dûtsk˘ch kategorií od nejmen‰ích pfied-
‰kolákÛ po ãtrnáctileté star‰í Ïáky. Akce
se pofiádala v areálu vodáckého kempu
Nové Spolí, kde v jiÏ tradiãním prostfiedí
mohly dûti vyuÏít jednak sociálního záze-
mí, ale i pfiipraveného obãerstvení. 

Byly vytyãeny dvû tratû, jedna lehãí pro
mlad‰í kategorie a nároãnûj‰í okruh s tro-
jím pfiev˘‰ením, jenÏ zvlá‰tû provûfiil tré-
novanost star‰ích ÏákÛ (a zejména ÏákyÀ),
ktefií jej absolvovali celkem pûtkrát. 

Na trati nebyla nouze o dramatické si-
tuace zejména na skoku hned po startu

nebo v písãitém nároãném úseku, kter˘
byl osudn˘ pro fiadu závodníkÛ.

Celkem se závodÛ zúãastnilo 39 dûtí,
z toho 9 ãlenÛ Orla. V‰echny si odnesly
malou pozornost a první tfii v kaÏdé ka-
tegorii navíc i hodnotné ceny, které pfie-
dával starosta jednoty br. Franti‰ek
Mrosko. 

Chceme tímto podûkovat pofiadate-
lÛm, sponzorÛm (H. M. Sport) a v‰em,
kdo se na úspû‰né akci podíleli. K pfií-
jemné atmosféfie nedûlního odpoledne
pfiispûlo i hezké poãasí a tak se jiÏ v‰ich-
ni tû‰íme na dal‰í roãník, kdy pro zájem
vefiejnosti pravdûpodobnû roz‰ífiíme
startovní pole i o dospûlé kategorie.

BR. PETR MIKE·

kategorie D1 (dûti do 5 let) – 300 m
1. Vanesa Mikéciová

2. Nikola Siviglia

kategorie D2 (dûti 6–7 let) – 1 km
1. Dario Siviglia

2. Josef Ho‰ek

3. Patricie Klosse

kategorie H1 (holky 8–9 let) – 1,5 km
1. Eli‰ka Hajerová

kategorie K1 (kluci 8–9 let) – 1,5 km
1. Pavel Rubner

2. Tomá‰ Proke‰

3. Petr Janota

kategorie H2 (holky 10–11 let) – 2 km
1. Kristína Homolková

2. Petra Krulická

3. Jana Mike‰ová

kategorie K2 (kluci 10–11 let) – 2 km
1. Pavel Kratochvíl

2. Vojtûch Voborník

3. Ivo Gallistl

kategorie H3 (holky 12–14 let) – 3,5 km
1. Veronika Voborníková

2. Veronika Modlitbová

3. ZdeÀka Mike‰ová

kategorie K3 (kluci 12–14 let) – 3,5 km
1. Jakub Dufek

2. Marek Haje

3. Jaroslav Lacko

Florbalov˘ turnaj Ïupy Krekovy
V sobotu 23. 10. 2004 uspofiádala

Ïupa Krekova v pofiadí jiÏ druh˘ turnaj
ve florbale. Pofiadatelství se ujala jedno-
ta Ole‰nice, hrálo se ve sportovní hale
v Kun‰tátû.  Na turnaj pfiijelo ‰est druÏ-
stev mlad‰ích ÏákÛ (elévÛ) a osm druÏ-
stev star‰ích ÏákÛ. Hrálo se vyfiazova-
cím zpÛsobem. Do závûreãn˘ch bojÛ se
probojovali elévové z Vísek, Kun‰tátu
a Ole‰nice. Po vzájemn˘ch zápasech
potom bylo koneãné umístûní následují-
cí: 1. Kun‰tát, 2. Ole‰nice a 3. Vísky.

Velké drama se odehrálo v kategorii
star‰ích ÏákÛ. Do finále se probojovali
hráãi Blanska, Ole‰nice, Boskovic
a Kun‰tátu.  Pfiedev‰ím zápas o první
místo mezi Kun‰tátem a Boskovicemi
byl velice napínav˘ a pfiinesl velmi kva-

litní hru.  V bûÏném ãase skonãil neroz-
hodnû, a to 1 : 1. Následovala trestná
stfiílení, ve kter˘ch se ‰tûstí pfiiklonilo
na stranu Kun‰tátu v pomûru 3 : 1. 

Celkové pofiadí star‰í Ïáci: 
1. Kun‰tát, 2. Boskovice, 
3. Blansko, 4. Ole‰nice.

VÍTEK - ÎUPA KREKOVA
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II. roãník Memoriálu Karla Procházky ve florbale ÏákyÀ

ÎUPNÍ ORELSK¯ TURNAJ  v kuÏelkách jednotlivcÛ v Novém Boru

Dne 16. 10. 2004 se uskuteãnil II. roã-
ník „Memoriálu Karla Procházky“ ve
florbalu ÏákyÀ, kter˘ pofiádala Orel jed-
nota Brno-Bohunice. Turnaje se zúãast-
nilo 9 dívãích druÏstev. ProtoÏe nûkterá
druÏstva se pfiihlásila  aÏ krátce pfied tur-
najem a v jedné tûlocviãnû bychom asi
hráli velmi dlouho, pfiesunuli jsme se
operativnû do prostorÛ Z· Vedlej‰í, kte-
rá má dvû tûlocviãny. Po krátkém úvod-
ním slovû, upfiesnûní hracího systému 
a pravidel jsme se pustili do lit˘ch bojÛ.
A bylo se  skuteãnû na co dívat.  Více jak
5 hodin soubojÛ urãilo vítûze, kter˘mi se
staly Moutnice. Turnaj jednoznaãnû
ukázal, Ïe tato dynamicky se rozvíjející
sportovní  disciplína  má mezi na‰í dívãí

Ïákovskou základnou velké mnoÏství
pfiíznivcÛ a urãitû si zaslouÏí pevné mís-
to v kalendáfii ústfiedních akcí. Orel jed-
nota Brno-Bohunice se  spolu s Vámi
tû‰í na turnaj v roce 2005.

CRHA ANTONÍN,
P¤EDSEDA TVR ORLA JEDNOTY

BRNO-BOHUNICE

Celkové pofiadí:
1. Moutnice, 2. Bohunice, 3. Tû‰any,

4. Jifiíkovice, 5. Obfiany, 6. KnûÏice, 
7. Troubelice, 8. Pfielouã, 9. StráÏnice

Nejlep‰í stfielkynû Simona âermá-
ková z Moutnic zatíÏila konto soupefiÛ
22 vstfielen˘mi brankami.

Vítûzn˘ t˘m z Moutnic obhájil loÀské ví-
tûzství a opût si odvezl putovní pohár.

Urputnost bojÛ si nezadala s chlapeck˘mi turnaji.

Na domácí z Brna-Bohunic zbylo jen dru-
hé místo.

Brnozovou medaili si odvezly Tû‰any.

Orel jednota Chfiibská uspofiádala IV.

roãník turnaje v kuÏelkách. V na‰em

okolí  není bohuÏel v souãasné dobû

moÏno tento sport provozovat. Z tohoto

dÛvodu jsme uspofiádali tento turnaj

v Novém Boru, coÏ je velice nároãné.

Turnaj byl otevfien ‰iroké vefiejnosti.

Zúãastnilo se ho 49 hráãÛ, a to z Chfiib-

ské, Dûãína, Kytlice, Boletic, Semil,

Jifietína pod Jedlovou, âeské Kamenice,

Kunratic, Sebnitz, Rumburka a Loun.

Úãastníci byli rozdûleni do ãtyfi kate-

gorií: mlad‰í hráãi a hráãky (13 uãastní-

kÛ), star‰í Ïáci (6 úãastníkÛ), Ïeny (14
úãastnic) a muÏi (16 úãastníkÛ), ktefií
pfiedvedli v tomto turnaji skvûlé hody.

Touto cestou bychom chtûli podûko-
vat p. Jaroslavovi Veselému – fi PRIMA
GLAS, a pí. Tfií‰kové – pekafiství
Mikulá‰ovice, za vûcné sponzorské
dary, které byly pfiedány vítûzÛm.

OTA ·AFRÁNEK, STAROSTA JEDNOTY

Mlad‰í hráãi
1. Weigelová Hana, Orel Semily 105
2. Rusová Tereza, Dûãín 89
3. Tichá RÛÏena, Orel Semily 84

Star‰í Ïáci
1. Michek Jakub, Chfiibská 117

2. ·afránek Marek, Orel Chfiibská 116

3. Mulák Jifií, Louny 92

MuÏi
1. Maky‰ Roman, Orel Chfiibská 207

2. ·afránek Ota, Orel Chfiibská 186

3. ·tûpán Václav, Orel Chfiibská 183

Îeny
1. ·afránková Marie, Orel Chfiibská 129

2. Rusová RÛÏena, Dûãín 123

3. Drahná Jarmila, Orel Semily 120
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SoutûÏe TANEâNÍ LIGY v Bystfiici nad Pern‰tejnem
Ve dnech 9. a 10. 10. 2004 zástupci

Orla jednoty Telnice ve spolupráci
s Taneãním klubem Orel Telnice
a âesk˘m svazem taneãního sportu
(âSTS) uspofiádali jiÏ  tfietí roãník
soutûÏí Taneãní ligy.

Taneãní ligy jsou soutûÏe udûlová-
ny organizátorovi akce ve v˘bûrovém
fiízení âSTS. Jsou to soutûÏe taneãní-
ho sportu ve standardních a latinsko-
americk˘ch tancích. Po mistrovsk˘ch
soutûÏích âR jsou dÛleÏité z hlediska
úãasti nejlep‰ích taneãních párÛ od ju-
niorÛ, mládeÏe po hlavní kategorii.
Zde taneãní páry sbírají body a jsou
zafiazovány do Ïebfiíãku taneãních lig.  

Dva roãníky soutûÏí se konaly
v Brnû ve sportovní hale Gambrinus
Brno. Leto‰ní roãník jsme uspofiádali
pro nás v novém kraji – Vysoãina,
a mûstû – Bystfiici nad Pern‰tejnem.
Prvním dÛvodem bylo nedaleko novû
postavené rekreaãnû - sportovní stfie-
disko Orla  „Borovinka“, které nám
poskytlo ubytovací zázemí pro porot-
ce, organizaãní ‰táb soutûÏe a domácí

k vám pfiijede dostatek soutûÏících.
Taneãních soutûÏí ligy ve standard-
ních a latinsko-americk˘ch tancích se
úãastnilo pfies sto taneãních párÛ od
juniorÛ I a II (12–15 let), mládeÏ 
(15–18 let) aÏ po kategorii hlavní 
(16 a více let). Z toho tfietina párÛ sou-
tûÏila ve standardní i latinské ãasti.

V organizaãním ‰tábu pomáhali ãle-
nové rady Orla jednoty Telnice.
Pozvání pfiijali a poháry prvním tfiem
finalistÛm soutûÏí pfiedávali hosté –
starosta Orla jednoty Telnice Jifií
Hrazdíra a starostka Orla Ïupy
Sedlákovy Milu‰e Macková. SoutûÏe
nav‰tívili starosta mûsta Bystfiice n.
Pern‰tejnem a zástupce Nadace spor-
tující mládeÏe. Tyto organizace ve

úhrady startovného a dodaly soutûÏím
vysokou úroveÀ.

Taneãní páry Orla jednoty Telnice
reprezentují na domácích soutûÏích
v celé âR a na soutûÏích pofiádan˘ch
IDSF u nás i v zahraniãí, také se vel-
mi úspû‰nû prezentují ukázkami pfii
spoleãensk˘ch veãerech a plesech.
Není mnoho akcí, kde je mÛÏete vidût
tanãit pohromadû. Jednou z akcí je
GALAVEâER taneãního klubu v Tel-
nici,  konan˘ jiÏ po dobu 5 let. Pfiidali
jsme organizování soutûÏí Taneãní
ligy, které pofiádáme i s doprovodn˘-
mi postupov˘mi soutûÏemi tak, aby se
mohlo zúãastnit co nejvíce na‰ich ta-
neãních párÛ nejen ze ‰piãky, ale i za-
ãínající. SnaÏíme se na‰e taneãní páry
vychovávat k reprezentaci orelského
prostfiedí sportovním i spoleãensk˘m
projevem ve spoleãnosti.

Na soutûÏích chystáme ceny nejen
za Orla jednotu Telnice a sponzory,
ale také za Orel. Pravideln˘mi hosty
akcí se stali starosta Orla Ladislav
·ustr, pokud je v zahraniãí, neopome-
ne po telefonu pozdravit na‰e sportov-
ce a nás organizátory, a pfiedsedkynû
Kulturní rady Orla Bohumila Hraz-
dírová. O to víc pfiekvapující je nezá-
jem ze strany dal‰ích ãlenÛ Pfied-
sednictva Orla. Za poslední dva roky
k nám cestu nena‰li. 

âesk˘ svaz taneãního sportu nás
vybral pro rok 2005 jako organizátory
dal‰ího roãníku Taneãní ligy v hlavní
kategorii a soutûÏích tfiídy A. Jsme
rádi, Ïe jsme jako organizátofii získali
dÛvûru. Vás, pfiíznivce, v záfií roku
2005 zveme opût do Bystfiice nad
Pern‰tejnem.

TK OREL TELNICE

LENKA MATOU·KOVÁ

taneãní páry. Druh˘m dÛvodem bylo
pûkné prostfiedí Kulturního domu
v Bystfiici n. Pern‰tejnem. Tfietím dÛ-
vodem byla propagace taneãního
sportu v kraji, kde soutûÏe na takové
úrovni je‰tû nebyly. Útuln˘ sál s vel-
k˘m parketem, zázemí ‰aten pro ta-
neãníky, nekufiácké prostfiedí a dosta-
tek místa, obãerstvení a restaurace pro
náv‰tûvníky. Podmínky, které si pfieje
snad kaÏd˘ organizátor.

Pokud jste schopni pfiipravit takové
podmínky pro soutûÏ, doufáte, Ïe

spolupráci s Orlem jednotou Telnice
a s krajem Vysoãina podpofiily finanã-
nû uspofiádání 1. roãníku Taneãní ligy
v Bystfiici nad Pern‰tejnem.

Páry Taneãního klubu Orel Telnice
patfií mezi pfiední páry âR, svûdãí
o tom i finálová a medailová umístûní
ve v‰ech kategoriích Taneãní ligy.
Podûkování patfií i v‰em taneãním pá-
rÛm – finalistÛm soutûÏí MâR v 10 T,
ST T a LA T , které se úãastnily sou-
tûÏí, vyuÏily tak na‰eho pozvání bez
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¤ekne-li se Slavkov, kaÏd˘ si urãitû
vybaví slavné Napoleonovo vítûzství
v bitvû tfií císafiÛ roku 1805 u Slav-
kova u Brna. Ale ne kaÏd˘ zná Slav-
kov, malou obec (1600 obyvatel) vzdá-
lenou 5 km od Opavy. A i tady, na Se-
verní Moravû, Ïijí lidé, ktefií chtûjí
„zmûnit svût“. Jak v‰ak v dne‰ní dobû
oslovit nevûfiící? Pfiedev‰ím pak mlá-
deÏ? Sportem! A tak se v hlavách hrst-
ky orelsk˘ch nad‰encÛ zrodila odváÏ-
ná my‰lenka – vybudovat v centru
obce nejen sportovní, ale také du-
chovnû-kulturní zázemí. Postavit bu-
dovu se dvûma rovnocenn˘mi sály
o velikosti 80 m2 kaÏdého, komplet-
ním sociálním vybavením, vãetnû
sprch, kuchyÀky a bezbariérového
WC, a v pfiilehlé farní zahradû vysta-
vût dvû hfii‰tû s univerzálním povr-
chem pro tenis a volejbal. 

S v˘stavbou nové orlovny jednota
Orel Slavkov zaãala na jafie roku 2001,
a to na místû b˘valého chléva, situova-
ného pfiímo vedle farního úfiadu.
JestliÏe ‰lo v první fázi o demolici
a úãastnili se jí pfiedev‰ím mladí orli,
pak se na fázi druhé – samotné v˘stav-
bû nové budovy – podíleli pfiedev‰ím
star‰í a zku‰enûj‰í orli. O rok pozdûji
tak mohlo b˘t zkolaudováno horní
patro, které slouÏilo k setkávání farní-
kÛ, farní charity, scholy, ale také k cvi-
ãení aerobiku a hfie stolního tenisu. 

Následující rok 2003 pfiinesl dokon-
ãení v˘‰e zmiÀované budovy a byly
zahájeny práce na pfiilehlém sportov-
ním areálu – dvou hfii‰tích na tenis
a volejbal. 

Slavnostní okamÏik pro celou jed-
notu i obec nastal dne 16. kvûtna
2004, kdy sám biskup ostravsko-
opavské diecéze Mons. Franti‰ek
Václav Lobkowicz vysvûtil orlovnu
a pfiilehlé sportovi‰tû-jeden dokonãe-
n˘ tenisov˘ kurt; druh˘ na své dokon-
ãení teprve ãeká.

Na tomto místû bych chtûla podûko-
vat v‰em, ktefií se aktivnû podíleli na
v˘stavbû na‰í orlovny, pfiedev‰ím
v‰ak tûm, ktefií schválili ‰tûdrou dota-
ci, bez níÏ by se stavba nikdy nemohla
realizovat. Ze srdce tedy dûkujeme
starostovi Orla bratru Ladislavu ·ust-
rovi a celému Ústfiedí Orla. PánbÛh
zaplaÈ.

JEDNOTA OREL SLAVKOV U OPAVY

Novû postavená orlovna ve Slavkovû u Opavy Fotografie ze slavnostního Ïehnání orlovny.

Slavkov není jenom u Brna
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halení pomníku. Oblíbená byla téÏ ve-
fiejná cviãení Ïactva a dorostu pofiáda-
ná i dal‰ími jednotami Ïupy.

Po únorov˘ch událostech v roce
1948 do‰lo v na‰em státû ke „sjedno-
cování“ tûlov˘chovy a zákazu ãinnos-
ti Orla. Budova orlovny pfiechází
v roce 1950 pod âeskoslovenskou
obec sokolskou a v roce 1954 pod TJ
Tatran Bohunice. Orelsk˘ prapor
uschoval poslední náãelník jednoty 
br. Ladislav KfiíÏ do bohunické ka-
pliãky na pÛdu, kde 20 let odpoãíval.

21. 05. 1968 byl uãinûn dal‰í pokus
o obnovení ãinnosti. „Pfiípravn˘ v˘-
bor jednoty âs. Orla Bohunice-Star˘
Lískovec“ dává na MûNV Brno Ïá-
dost, která je v‰ak pro údajné nedo-
dání potfiebn˘ch náleÏitostí zamítnu-
la. Je v˘slovnû pfiipomenuto, Ïe „or-
ganizace není oprávnûna vyvíjet ja-
koukoli ãinnost“. Pfiesto se ãlenové

je‰tû cel˘ rok scházeli a ná‰ prapor
hrdû vlál. A to pfii vítání otce biskupa
Karla Skoupého pfii jeho návratu do
úfiadu na Petrov. Poté byl prapor opût
uschován do kaple. âekalo nás opût
20 let temna. Budova orlovny po-
stupnû mûní majitele i úãel vyuÏití.
Stfiídají se MNV Bohunice, ONV
Brno I., OKVS Brno I. Provozovalo
se zde i kino a knihovna Jifiího
Mahena. V fiádném pouÏívání byla 
do roku 1986, kdy do‰lo k poru‰e to-
pení, a orlovna byla od té doby pus-
to‰ena. TéÏ prapor ãekal smutn˘
osud. Pfii dostavbû bohunického síd-
li‰tû a zbourání stfiední ãásti staré zá-
stavby do‰lo kolem roku 1988 k vy-
kradení bohunické kaple. Samo-
zfiejmû zmizel i ná‰ prapor. BohuÏel
nenávratnû a navíc nejsou ani zázna-
my, jak vypadal.

Poslední, a vûfime, Ïe i definitivní,
obnovení ãinnosti bohunické jednoty
nastává koncem ledna 1990 ustanove-
ním pfiípravného v˘boru. Tato skuteã-
nost je oznámena na ONV Brno I. dne
12. 02. 1990. Dne 19. 10. 1990 usta-
vující schÛze jednoty volí za starostu
br. Josefa ·tûpána. Dne 02. 11. 1990
je jednota zaregistrována na Ústfiedí
Orla. V roce 1990 se téÏ, hlavnû díky
obûtavosti a nezmûrnému úsilí bratra
Karla Procházky, podafiilo navrátit or-
lovnu zpût do majetku Orla. Investice
z ústfiedí staãila na postupné zprovoz-
nûní malé tûlocviãny, kanceláfií v po-

21. 11. 2004 - 85 let od zaloÏení Orla jednoty Brno-Bohunice
Bohunická jednota vznikla 21. 11.

1919 pod názvem „Jednota Orla âes-
koslovenského“ a byla zafiazena do
VIII. okrsku Ïupy Franti‰ka Su‰ila.
TéhoÏ dne byla svolána první fiádná
valná schÛze, která zvolila starostou
br. Tomá‰e Jaro‰e. âinnost ãlenÛ spo-
ãívala v pravidelném cviãení v‰ech
kategorií, v nácvicích a pofiádání diva-
delních pfiedstavení a zfiízení vlastní
knihovny. Kladl se téÏ velk˘ dÛraz na
vzdûlávání ducha, v˘chovu ke správ-
nému vlastenectví a kfiesÈanskou nau-
ku. Velkou morální podporou pro
v‰echny ãleny bylo posvûcení praporu
jednoty dne 22. 07. 1923.

Za vydatné podpory sv˘ch ãlenÛ
a s finanãní v˘pomocí starobrnûnské-
ho klá‰tera zakupuje jednota v roce
1926 pozemek na stavbu katolického
domu - orlovny na Hraniãkách ã. 5.
Vlastní stavba probíhala v letech 1929
a 1930 nákladem 105 tisíc Kã. Dne
01. 06. 1930 byla orlovna slavnostnû
posvûcena za úãasti ministra dr. Jana
·rámka, známého politika, a pfiedána
„Jednotû âeskoslovenského Orla
v Bohunicích“, jak znûl nov˘ název.
V roce 1934 byla provedena pfiístavba
a ve velkém sále zbudováno nové 

Fotografie z odhalení pomníku T. G. Ma-
sarykovi ve 30. letech.

Pamûtní stuÏka z roku 1930, vydaná pfii
pfiíleÏitosti svûcení orlovny.

Fotografie ãlenÛ jednoty Orla v Brnû-Bohunicích ve 30. letech.

jevi‰tû. âlenové se zúãastÀovali spor-
tovních soutûÏí v moravském regionu
i místních oslav a kulturních událostí
v obci.

Po mnichovské zradû, kdy byla ãin-
nost Orla v roce 1942 úfiednû zastave-
na, se pfiíslu‰níci jednoty zúãastnili
aktivního odboje v podzemním hnutí
skupiny generála LuÏi.

Po II. svûtové válce jednota obno-
vuje, pod vedením starosty br. Ru-
dolfa Jaro‰e, ãinnost jiÏ 17. 06. 1945.
Zemsk˘ národní v˘bor ji oficiálnû po-
voluje 22. 12. 1945. Nejv˘znamnûj‰í
akcí této doby, kde se ãlenové prezen-
tovali, bylo v roce 1947 odhalení
znovupostaveného pomníku presiden-
tu T. G. Masarykovi. Byla pfiedvedena
ukázka s pu‰kami „Ho‰i od Zborova“,
stejnû jako v roce 1937 pfii prvním od-
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Vntfiní prostory orlovny bûhem rekonstrukce. Orlovna zepfiedu - souãasn˘ stav

Orlovna zezadu pfied rekonstrukcí Orlovna zezadu po rekonstrukci

schodí a sociálního zafiízení. Tyto prá-
ce fiídil Ing. Stanislav Juránek ml., ny-
nûj‰í hejtman JmK. StûÏejním problé-
mem, kter˘ musel tehdej‰í starosta br.
Stanislav Juránek st. fie‰it, byl nedo-
statek financí, díky nûmuÏ hlavnû
zadní ãást orlovny chátrala.

Mezitím se ale stal rok 1992 zaãát-
kem doposud trvající a plodné spolu-
práce mezi mûstskou ãástí Brno-
Bohunice a na‰í jednotou. Díky roz-
hodnutí zastupitelstva byla opravena,
mnoh˘mi jiÏ odepisovaná, zmínûná
bohunická kaple sv. Cyrila a Meto-
dûje. Její otevfiení slavnostní m‰í 
5. ãervence zapadalo do programu
mlad˘ch hodÛ, které na‰e jednota po-
fiádala. Sportovní, zpoãátku nev˘raz-
nou ãinnost tvofiily oddíly ãásteãnû
i netradiãní. Moderní gymnastika,
stolní hokej, stolní tenis a cviãení
dûtí. Ty postupnû pfiivedl do jednoty
dal‰í starosta, br. Jifií Chaloupka, kte-
r˘ byl pozdûji zvolen i starostou Ïupy
Su‰ilovy.

Rok 1997 se stává poãátkem nové
epochy v historii jednoty. Ta pofiádá
na podzim, opût ve spolupráci s mûst-
skou ãástí, oslavy 760. v˘roãí od prv-
ní zmínky o Bohunicích. Spoãívají
v zorganizování silniãního bûhu v‰ech
kategorií starou i novou zástavbou
a v 1. roãníku svatováclavsk˘ch hodÛ.
Bûhem nûkolika let se vytváfií siln˘
kolektiv, kterému se dafií spolupraco-
vat s kompetentními orgány i jednot-
livci tak, Ïe od prosince 2000 se zaãí-
ná s generální rekonstrukcí velkého
sálu, pfiilehl˘ch a sklepních prostor
a v leto‰ním roce i s pfiestavbou pÛdní
ãásti orlovny.

S otevfiením velké tûlocviãny na
podzim 2001, jiÏ pod vedením nové
rady jednoty, rapidnû narÛstá poãet
oddílÛ i ãlenÛ. Nyní jich máme témûfi
360, z toho do 18 let více neÏ 200.
Ufiídit provoz ve v‰ední dny perma-
nentnû obsazené orlovny a zabezpeãit
ãinnost oddílÛ je vûc, hlavnû ãasovû,
velmi nároãná. SnaÏí se o to devíti-

ãlenná rada, mnoho vedoucích a po-
mocníkÛ, pro které je hlavní odmûnou
dobr˘ pocit z dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.
A ty pfiicházejí. Nejen v umístûních
na Ïupních i ústfiedních akcích, ale
i v ohlasech na akce pofiádané námi
i pro ‰irokou vefiejnost a hlavnû mlá-
deÏ. Jsou to napfiíklad ples, masopust-
ní prÛvod, dûtsk˘ karneval, slet ãaro-
dûjnic, hody, zábavy, poutû, závody
kol a kolobûÏek, den dûtí, modeláfiská
soutûÏ, otevfiené sportovní turnaje, atd.
Jen letos jsme se jiÏ zúãastnili celkem
37 akcí a sami jich 23 pofiádali.

Posvûcením nového praporu na‰í
jednoty v loÀském roce se splnil sen
mnoha na‰ich ãlenÛ. Doufáme, Ïe
nám bude dopfiáno nést ho hrdû vzty-
ãen˘ a Ïe prosba na nûm vy‰itá a smû-
fiující k na‰im patronÛm, bude i nadá-
le sly‰ena.

Zdafi BÛh
ZA POUÎITÍ PAMùTNÍ KNIHY JEDNOTY

A DOBOV¯CH DOKUMENTÒ SESTAVIL

LADISLAV KONEâN ,̄ STAROSTA JEDNOTY
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Za kníÏetem orlÛ

Pfiívûtivé poãasí provázelo ‰est˘
roãník svatováclavské pouti z Kladna
do Stochova dne 18. záfií 2004. Pû‰í
pouÈ jiÏ tradiãnû organizoval Orel jed-
nota Kladno. Pod mariánsk˘m slou-
pem v Kladnû se v 10 hodin na pouÈ
se‰lo 20 poutníkÛ. V prÛbûhu pouti se
pfiipojila jedna mladá rodina s dûtmi.
Ve Stochovû pak bylo celkem pfiítom-
no pfies 40 poutníkÛ, StochovákÛ
i pfiespolních. V‰ichni úãastníci oceni-
li ochotu kladenského vikáfie P. Mgr.
Jifiího Neliby, kter˘ udûlil na zaãátku
pouti v kladenském kostele Nanebe-
vzetí P. Marie poutníkÛm poÏehnání
a ve Stochovû pro nû slouÏil m‰i sva-
tou. 

Bûhem patnáctikilometrového po-
chodu poutníci rozjímali tajemství
slavného sv. RÛÏence a zpívali mari-
ánskou píseÀ. Star‰í i mladí poutníci
se pfiátelsky bavili. Jejich hovor mnoh-

dy umlkl a pozornost se soustfiedila na
blíÏící se pfiemyslovské hradi‰tû a sva-
továclavskou úctu. VÏdyÈ o to také na
pouti jde - umût se zti‰it, naslouchat
Bohu, kterého ctíme v jeho krásném
stvofiitelském díle, a rozjímat tajem-
ství víry a Ïivota. Záfiijové slunko pfii-
tom vydatnû dodávalo tûlu energii.
Jakmile jsme vy‰li z lesa a pfiiblíÏili se
ke Kaãici, zazáfiila nám z dáli svato-
václavská koruna - na obzoru jsme
spatfiili kníÏecí Stochov. Vojvoda po-
kynul a zval nás k sobû. A my jsme ‰li. 

V sobotu 18. záfií jsme se nevydali
na v‰ední vycházku do pfiírody. Spolu
s na‰imi pfiáteli a sousedy jsme utvo-
fiili Ïivou pouÈ, modlitební spoleãen-
ství, s pevnû vytãen˘m cílem. K na‰e-
mu pochodu do jednoho ze  srdcí ães-
ké státnosti se pfiipojili i ãlenové spfiá-
telen˘ch sdruÏení, Junior klubu kfies-
Èansk˘ch demokratÛ a Mlad˘ch kon-

zervativcÛ. Ve svornosti jsme doputo-
vali ke Svatováclavskému dubu, za
nímÏ se nám otevfielo panorama krás-
né krajiny s lesy a polnostmi - kraj sv.
Václava. Po svatováclavsk˘ch litani-
ích a m‰i sv. zaznûl chrámem staroby-
l˘ chorál Svat˘ Václave, kter˘m jsme
pouÈ zakonãili. 

Z cyklicky opakované pû‰í pouti
k Dûdici vlasti se stává skuteãn˘ akt
lidové zboÏnosti, kter˘ v na‰em rod-
ném kraji udrÏujeme. Potû‰ující je, Ïe
roste poãet vûfiících a ctitelÛ sv.
Václava, ktefií se pfiipojují k orelské
pouti. Rok od roku si stále v˘raznûji
uvûdomujeme sílu a v˘znam svato-
václavské tradice, která Kladensko
duchovnû obepíná. ZaplaÈ Pán BÛh
v‰em, ktefií putovali s námi! Pfií‰tí
pouÈ zdafi BÛh!

STANISLAV VEJVAR,
MÍSTOSTAROSTA ORLA JEDNOTY KLADNO
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Právní tip
V poslední dobû se mnoÏí poÏa-

davky úfiadÛ a institucí na nejrÛznûj-
‰í ovûfiování listin a podpisÛ orel-
sk˘ch jednot. Chceme Vás proto
upozornit na existenci jedné vyhlá‰-
ky, která zaruãuje osvobození od po-
platkÛ za ovûfiování listin a podpisÛ. 

Oficiální název pfiedpisu:
81/1995 Sb. VYHLÁ·KA Mi-

nisterstva financí ze dne 26. dubna
1995 o osvobození od správních po-
platkÛ. 

Text: 
Ministerstvo financí podle § 12

zákona âeské národní rady ã.
368/1992 Sb., o správních poplat-
cích, ve znûní zákona ã. 273/1994
Sb., stanoví:

§ 1
Nadace1) a obãanská sdruÏení2)

zaloÏené k poskytování obecnû 
prospû‰n˘ch ãinností v oblastech
ochrany Ïivotního prostfiedí, ochra-
ny mládeÏe, ochrany zvífiat, sociální
péãe, zdravotnictví, ochrany Ïivota
a zdraví osob, kultury, tûlov˘chovy
a sportu, vûdy a v˘zkumu, vzdûlá-
vání a v˘chovy, poÏární ochrany
a ochrany památek se osvobozují od
správních poplatkÛ stanoven˘ch za
úkony uvedené v poloÏkách 3, 4, 5
a 10 sazebníku správních poplatkÛ
zákona âeské národní rady ã.
368/1992 Sb., o správních poplat-
cích, ve znûní zákona ã. 85/1994 Sb.
a zákona ã. 273/1994 Sb. 

1) § 20b odst. 3 obãanského zákoní-
ku.

2) § 2 odst. 3 zákona ã. 83/1990 Sb.,
o sdruÏování obãanÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

Jedná se o osvobození 
od správních poplatkÛ 
za tyto úkony:

Vydání stejnopisu, opisu, fotoko-
pie, v˘pisu nebo písemné informace
z úfiedních spisÛ (soukrom˘ch spisÛ
v úfiední úschovû), rejstfiíkÛ, knih,
záznamÛ, evidencí nebo listin (jinak
Kã 50,- za kaÏdou i zapoãatou strán-
ku, v˘‰e poplatku je sníÏena na Kã
15,- za pfiedpokladu, Ïe kopie je zho-
tovena pomocí kopírovacího stroje). 

Ovûfiení stejnopisu, opisu, v˘pisu
nebo písemné informace z úfiedních
spisÛ (soukrom˘ch spisÛ v úfiední ús-
chovû), rejstfiíkÛ, knih, záznamÛ, evi-
dencí nebo listin za kaÏdou i zapoãa-
tou stránku (jinak: a) v ãeském jazy-
ce Kã 20,- b) v cizím jazyce Kã 50,-). 

Ovûfiení podpisu nebo otisku ra-
zítka na listinû nebo na jejím stejno-
pisu, za kaÏd˘ podpis nebo otisk ra-
zítka (jinak Kã 30,-).

Ovûfiení (apostila) podpisu a otis-
ku razítka na listinû (jinak Kã 100,-).

Vydání potvrzení nebo písemného
sdûlení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdûlení o vozidle nebo
jeho drÏiteli (Kã 20,-). 

Zpracováno dle www.ecn.cz

Zasedání komise
mládeÏe FICEP

Podzimní zasedání komise mláde-
Ïe FICEP probûhlo v nûmeckém
mûstû Augsburg. Na zasedání se se‰li
zástupci Nûmecka, Rakouska, âeské
republiky, Francie a Slovenka. Orla
zastupoval generální sekretáfi Ladi-
slav Kotík. Hlavním tématem setkání
bylo zhodnocení tábora FICEP na
Slovensku  a pfiíprava tábora FICEP
2005 ve Îìáfie nad Sázavou. Probí-
hající pfiípravy tábora pfiedstavil
v krátké prezentaci Ladislav Kotík.
Více informací o tábofie se nyní zá-
jemci mohou dozvûdût na internetové
adrese http://ficep.orel.cz (v angliãti-
nû), kde si rovnûÏ mohou stáhnout 
prezentaci tábora. Komise dále 
diskutovala o sv˘ch internetov˘ch
stránkách (najdete je na adrese
http://www.ficep-youth.org) a o pra-
vidlech pro pofiadatele táborÛ.
Správce internetov˘ch stránek La-
dislav Kotík pfiedstavil jejich novou
vylep‰enou verzi. 

11. zasedání 
Pfiedsednictva Orla

V pondûlí 18. fiíjna se se‰lo v˘kon-
né pfiedsednictvo na svém 11. zase-
dání. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ
byla pfiíprava pfiechodu na podvojné
úãetnictví. Návrh br. Mulíãka byl
pfiijat a bude dále rozpracován.

Na úvod zasedání popfiál starosta
Orla za v‰echny ãleny pfiedsednictva
ses. Petfie Kratûnové ‰Èastn˘ vstup do

manÏelství. Následovalo schválení
zápisu a kontrola úkolÛ z minulé-
ho zasedání. Na ãlenskou schÛzi
v Uherském Brodû byl vyslán br.
Václav Michalãák. Generální sekre-
táfi byl povûfien pfiipravit program za-
sedání ústfiední rady, která se usku-
teãní dne 20. listopadu. 

Dále byl projednáván jiÏ zmínûn˘
návrh na pfiechod na podvojné úãet-
nictví. Ústfiedí Orla tímto návrhem
nad rámec sv˘ch povinností nabídne
Ïupám a jednotám odbornou pomoc
pfii zavádûní podvojného úãetnictví
od 1. 1. 2005. V‰echny Ïupy a jed-
noty budou vãas informovány. Pfied-
sednictvo dále schválilo návrh roz-
poãtu na rok 2005. 

Generální sekretáfi informoval
o jednání ve vûci sekce Církev
a sport pfii âBK a o pfiípravách tá-
bora FICEP 2005. Pfiedsednictvo
dále projednávalo zprávu o sjedno-
cování jmen jednot Orla a pfiijalo pfií-
slu‰ná opatfiení k nápravû nûkter˘ch
nedostatkÛ. Generální sekretáfi také
informoval o nûkter˘ch zmûnách,
které vypl˘vají ze zákona o ochranû
osobních údajÛ. V jejich dÛsledku
musí dojít ke zmûnû ãlensk˘ch
pfiihlá‰ek a jednoty budou povinny
na schÛzích a pfii jin˘ch vhodn˘ch
pfiíleÏitostech informovat své ãleny
o evidenci jejich osobních údajÛ.
Tato informace bude také zvefiejnûna
v pfií‰tím ãísle ãasopisu Orel. 

Pfiedsednictvo dále jmenovalo
pfiedsedou Redakãní rady ãasopisu
Orel br. Kotíka a ãleny této rady: 
br. Stanislava Vejvara, br. Stanislava
J. Fidrmuce, br. Jana Cacka, ses. Lucii
Krausovou a br. Petra Harestu. Novû
také pfiedsednictvo jmenovalo zástup-
ce do pléna âeského olympijského
v˘boru. Tímto zástupcem byl jmeno-
ván starosta Orla br. ·ustr. 

LADISLAV KOTÍK, 
GENERÁLNÍ SEKRETÁ¤

Uzávûrka ãísla 1/2005
Chtûli bychom vás v dostateãném
pfiedstihu upozornit na termín uzá-
vûrky ãísla 1/2005. Z dÛvodu vánoã-
ních svátkÛ bude uzávûrka tohoto
ãísla jiÏ 10. 12. 2004, abychom stih-
li vãas toto ãíslo pfiipravit a mohli
vám jej pfiinést v termínu jiÏ kolem
10. ledna 2005. REDAKCE
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V rytmu lidovek i písní populární
hudby si zatanãili v sobotu 11. záfií
2004 orlové a orlice v dobfií‰ské or-
lovnû. Jednalo se o první taneãní zá-
bavu Orla v Dobfií‰i po více neÏ 50 le-
tech. K tanci a poslechu zahrála hu-
dební agentura RHYTMIC. Vedoucí
agentury br. Václav Vetch˘ doprovo-
dil na klávesy v˘bornou zpûvaãku
Ivetu Veselou, která pro úãastníky
mûla ohromnou zásobu pûkn˘ch pís-
niãek domácí i cizí provenience. Z pÛ-
vodnû zam˘‰lené zábavy pro seniory
se stala generaãnû univerzální taneãní
akce, na které si na‰el to svoje pfiíz-
nivce dechovky i pfiítel moderní muzi-
ky 80. a 90. let i tûch nejnovûj‰ích
hitÛ. Veselici podpofiil Mûstsk˘ úfiad
Dobfií‰.

Zábava se stala originální orelskou
akcí. Hudební produkci mûli na sta-
rost ãlenové Orla, br. Vetch˘ a ses.
Veselá. Vedoucí RHYTMIKu br.
Vetch˘ je souãasnû sekretáfiem Orla
jednoty Dobfií‰ a patfií k mladé gene-
raci dobfií‰ského Orla. RovnûÏ tak
zpûvaãka ses. Veselá je v dobfií‰ské
jednotû doma. Pofiadatelskou sluÏbu
a obãerstvení zajistil organizaãní t˘m
jednot Dobfií‰ a Kladno. V‰ichni hosté
z Dobfií‰e, Kladna, Prahy, Zelenãe,
Divi‰ova a dal‰ích míst stfiedních
âech byli do jednoho taktéÏ orly. 

Vlastní taneãní zábava rozproudila
krev v Ïilách nejen mládeÏi, ale i na-
‰im orelsk˘m seniorÛm, ktefií ‰li ne-
jednou do kola. Star‰í i mladá genera-
ce Orla splynuly sympaticky v jeden
celek, kdyÏ za zpûvu i tance utvofiili
v‰ichni jedno velké kolo, v jehoÏ stfie-
du tanãily sólo vÏdy dva páry, které se
po chvíli stfiídaly. KaÏd˘ hudební blok
ocenili pfiítomní hosté dlouh˘m po-
tleskem. V‰ichni, zejm. na‰i pamûtní-
ci, si ze srdce rádi zanotovali známé
písnû, ·umafiinku, Zelené háje, Jete-
líãek, Suk˘nku nebo Vejvodovu ·ko-
da lásky. Rytmicky zdatní mladí orlo-
vé, jako napfi. taneãní duo Lucka
Pekárková a Jarda Vlk, se bûhem pfie-
stávky chopili iniciativy a nauãili zá-
jemce tango a waltz. 

Myslím, Ïe hovofiím za v‰echny zú-
ãastnûné, kdyÏ fieknu, Ïe jsme zaÏili
bûhem orelské zábavy pûkné chvíle
plné klidu a pohody. Nejvût‰í pochva-
lou pro pofiadatele bylo, Ïe stfiedo-
ãesk˘ Orel dokázal v sále vytvofiit do-

mácí prostfiedí naplnûné opravdovou
rodinnou atmosférou. Pro spoleãen-
ské akce v Orlu není dÛleÏit˘ vûk, ale
nad‰ení a radost z v˘sledkÛ spolkové
práce. Obojího mûli úãastníci václav-
ské veselice na rozdávání. 

Pfii slovu taneãní zábava by nûkdo
mohl fiíci, Ïe se nejedná o nic mimo-
fiádného. My, ktefií jsme pomáhali or-
ganizovat cel˘ podnik, v‰ak víme, Ïe
to nebyla pouhá tancovaãka, ale dal‰í
krok ke spoleãenské emancipaci
a kulturnímu rÛstu stfiedoãeského
Orla, coÏ nelze obejít lacinou frází.
Jsme zase o krok dále. Ve stfiedních
âechách jsme schopni uspofiádat kul-
turní podnik pro své ãleny i pro vefiej-
nost a zaplnit sál, pfiiãemÏ mÛÏeme
oslovit vlastní orelské hudební tûleso,
které zajistí Ïivou hudbu. 

Orel v Dobfií‰i se vrací k nûkdej‰í
bohaté tradici taneãních zábav a ple-
sÛ, které orelské jednoty v oblasti pod
Brdsk˘mi lesy pofiádaly za 1. republi-
ky a v letech 1945-48. OÏivili jsme
tedy tradici orelsk˘ch plesÛ a veselic,
které se ve 30. letech konaly v jedno-

tách ve Velkém Chlumci, Boroticích,
Rosovicích i v na‰í Dobfií‰i.

Pûkné chvíle letí jako vítr. Nûko-
likahodinová zábava ubûhla v‰em
úãastníkÛm velmi rychle. Pfii louãení
s kapelou si hosté vyprosili pfiídavek
v podobû nûkolika pûkn˘ch lidov˘ch
písní. Hudba br. Vetchého nezklamala
a pfiidala k dobru valãík a poté píseÀ
Nedaleko od Trenãína. Václavská zá-
bava klapla díky pfiipravenosti a obû-
tavosti orelsk˘ch jednotlivcÛ, ktefií
pro zdar tohoto podniku nabídli svoje
síly a ãas. 

Závûreãn˘ hromov˘ aplaus patfiil
nejen br. Vetchému a ses. Veselé, kte-
fií nabídli profesionální vystoupení.
Úãastníci odmûnili vdûãn˘m potles-
kem také hlavní organizátory zábavy -
jak uÏ to tak v Dobfií‰i b˘vá na prvním
místû br. Petra Vitáska. 

Dík samozfiejmû patfiil v‰em ostat-
ním obûtav˘m sestrám a bratrÛm, kte-
fií pomohli s úklidem a pfiípravou sálu
a s obãerstvením. 

Taneãní zábavu v‰ichni hodnotili na
v˘bornou. Díky v‰em, co pfii‰li a po-
mohli jak˘mkoliv zpÛsobem pfii orga-
nizaci. V‰ichni v na‰í orelské Ïupû
Svatováclavské doufáme, Ïe se v bu-
doucnu podafií znovu uspofiádat po-
dobné setkání pfii muzice. Sledujte
prosím na internetu www.mestodob-
ris.cz (Sport - Orel jednota Dobfií‰)
a pfiijìte také nûkdy posedût! 

Zdafi BÛh!
STANISLAV VEJVAR,
STAROSTA ORLA ÎUPY SVATOVÁCLAVSKÉ

Taneãní zábava v Dobfií‰i
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Pokud chceme mluvit o patronu
na‰í Ïupy Kozinovi, musíme se zmí-
nit o Chodech. Kroniky uvádûjí
Chody od 11. století. Chodové obchá-
zeli ãeské hranice od âeského lesa aÏ
na Tachovsko. Jejich úkolem bylo
chránit na‰e území pfied vpádem ne-
pfiátel a dohlíÏet na hospodafiení v le-
sích. Proto mûli urãitá privilegia, kte-
rá jim byla dána Janem Lucem-
bursk˘m, Karlem IV. a Václavem IV.
i od ãesk˘ch králÛ Jifiího z Podûbrad
a Ludvíka Jagellonského. Chodové
byli svobodni, nevztahovala se na nû
robota, protoÏe nepodléhali Ïádné
vrchnosti, ale pfiímo králi. Ve 14. a 15.
století mûlo Chodsko 11 vesnic: Po-
stfiekov, Klenci, Trhanov, Chodov,
Újezd, DraÏenov, StráÏ, Mrákov,
Pocinovice, Lhota a Klíãov. Jako zá-
stava byli Chodové dáni ·vamberkÛm
1552–1572. Z r. 1543 je znám i chod-
sk˘ prapor, ale ne ten, jak ho známe
dnes. Teprve od r. 1875 je znám chod-
sk˘ prapor se psí hlavou. Po Bílé hofie
r. 1621 Ferdinand II. zastavil Chody
panu Lamingenovi z Alberithu. Za nûj
zaãaly rebelie a zde zaãíná boj o stará
privilegia. Hlavním vÛdcem a mluv-
ãím lidu byl Jan Sladk˘-Kozina.

Kozina se narodil r. 1652 v Újezdû
na statku u RosochÛ, pokfitûn byl 
10. záfií ve farním kostele ChodÛ
v DomaÏlicích – kostel U svat˘ch.
Jeho otec, také Jan, zakoupil pozdûji
statek u KozinÛ. Dále je o nûm známo
jen, Ïe se ve 25 letech oÏenil s Do-
rotkou a mûl nûkolik synÛ, z nichÏ zÛ-
stal naÏivu jen nejmlad‰í Adam, kter˘
také na statku hospodafiil.

Jan Sladk˘-Kozina byl znám˘
sv˘m smyslem pro spravedlnost, ráz-
n˘m vystupováním, proto si ho
Chodové vybrali jako svého mluvãí-
ho na obhajobu star˘ch pergamenÛ.
Kozina byl vyslán je‰tû s dal‰ími ãle-
ny delegace, z nichÏ je znám hlavnû
Kry‰tof Hrub˘, k jednáni na císafi-
ském dvofie ve Vídni. Spor se vyvíjel
na poãátku dobfie pro Chody a Ko-
zina nabádal sedláky ke klidu.
Lomikar ale Ïádal od ChodÛ slib
poslu‰nosti, robotu. Delegace v ãele
a Kozinou ode‰la do Prahy, ale zde
uÏ na zákrok LamingenÛv bylo 
s ãleny delegace jednáno jako s rebe-
ly. Staré pergameny byly pfied jejich

oãima roztrhány a ãlenové delegace
byli zadrÏeni a uvûznûni v Novo-
mûstské radnici. Lomikar Ïádal
hrdelní trest, ale ten mûl b˘t vykonán
jenom na Kozinovi. Kry‰tof Hrub˘
ve vûzení zemfiel, ostatní byli vypo-
vûzeni ze zemû, nebo ‰li na nucené
práce. K v˘konu rozsudku nad
Kozinou do‰lo 28. listopadu 1695
v Plzni. Dle ústního podání se fiíká,
Ïe Kozina vyz˘val Lamingena,
Chodové fiíkají Lomikara, do roka
a do dne na BoÏí soud. Lemingen
skuteãnû do roka zemfiel, byl ranûn
mrtvicí na trhanovském zámku.

Chodové vzpomínali na Kozinu
jako na chodského muãedníka. 
V r. 1895, 200 let po jeho popravû,
mu byl na Hrádku nad Újezdem po-
staven pomník. KozinÛv statek je
upraven jako muzeum.

KozinÛv m˘tus pomáhal udrÏet
národní sebevûdomí v dobû záboru
ãásti Chodska v letech 1938 aÏ 1945.
Nepodafiilo se jej potlaãit ani za tota-
lity v létech 1948 aÏ 1989.

Pro oddanost pravdû, obhajobu
práv, odvahu k boji za svobodu v ne-
volnictví, v nûmÏ pro Chodsko polo-
Ïil Jan Sladk˘, fieãen˘ Kozina, Ïivot,
se stal Kozina patronem Ïupy zápa-
doãesk˘ch orlÛ a vznikajících jednot.
Po celou dobu své devadesátileté
historie zÛstaly tûmto hodnotám
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CHODOVÉ - JAN SLADK -̄KOZINA
vûrny a vycházejí z nich i v hledání
souãasné identity.

KaÏdoroãní Ïupní pouÈ na Veselou
horu - Vavfiineãen, se koná na památ-
ku vlasteneckého kázání vy‰ehrad-
ského kanovníka Msgr. Bohumila
Sta‰ka v srpnu 1939 a jeho následné
perzekuce v koncentraãním tábofie
Dachau aÏ do kvûtna 1945. Pfii-
pomínáme si na ní i odkaz Jana
Sladkého-Koziny pro na‰i Ïupu a celé
Chodsko. Jeho osobnost uctil v r.
1999 hlavní celebrant poutní m‰e sv.
tehdej‰í papeÏsk˘ nuncius arcibiskup
Giovanni Coppa. Jeho postoj a obûÈ
oznaãil ve své promluvû za rovnocen-
n˘ s postojem a obûtí sv. Vavfiince.

Janu Sladkému-Kozinovi vzdávají
kaÏdoroãnû úctu orel‰tí turisté i ãleno-
vé Klubu ãesk˘ch turistÛ v DomaÏli-
cích úãastí na pochodu „Z DomaÏlic
za Kozinou“ pofiádaném domaÏlickou
jednotou. V‰echny tfii jeho trasy ve-
dou pfies Hrádek a Újezd.

INFORMACE 0 ÎUPù
Starostou Ïupy byli:
– r. 1922 bratr Václav Vesel˘, ãlen

pfiedsednictva sletu v Brnû.
– v r. 1933 (dvacáté v˘roãí zaloÏení

Orla v Plzni) bratr 
JUC. Ferdinand Motejzík.

– po listopadu 1989 do r. 2002 bratr
PaeDr. Richard PrÛcha.

Îupní slet se konal jeden v r. 1927
s 3 600 úãastníky. V mûstském diva-
dle (dnes v divadle J. K. Tyla) bylo
uspofiádáno slavnostní pfiedstavení
opery Karla Kovafioviãe „Psohlavci“
z úcty k patronu Ïupy Janu Slad-
kému-Kozinovi.
Starosta Ïupy: 

Antonín Ho‰ek, 301 00 PlzeÀ 1,
Bendova 5 

Sekretáfi: 
Franti‰ek Kube‰, 301 00 PlzeÀ 1,
Baarova 12

V souãasnosti má Ïupa 103 ãlenÛ.
Má 5 jednot: Blovice, DomaÏlice,
Kdynû, PlzeÀ a ·vihov. I v dobû své-
ho nejvût‰ího rozmachu patfiila k ne-
jmen‰ím.

Orel Ïupa Kozinova
MÍSTOSTAROSTKA MARIE MA≈ASOVÁ,

SEKRETÁ¤ FRANTI·EK KUBE·
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Kozina volá
„Kácejí lípu - Kozino, sly‰í‰?
Tvá lípa padá - není jí více!
TehdáÏ bul's s náma,
hájil si práva, svobodu lidu,
provazem v Tobû zadrhli praudu.
Padají hory, padá TvÛj lid,
Kozino - povstaÀ -
ze Ïuly v Hrádku promûÀ se v Ïivot,
pod prapor bílyj s ãernou psí hlavou

postav se ãelem,
právo je vûãn˘, stejnû i ãest!“

„Vidím Vás, dûti, duch muj Vás stfieÏí,
pfies kosti m˘ i vosud Vá‰ bûÏí.
Nevû‰te hlav, krví svou ‰etfite,
pÛda je Va‰e, v BoÏí soud vûfite!
Ne dycky ãakanem právo se hájí.
Spí‰e ty buky ãervi shlodají,
neÏ by se hnula bulácká leb.
Dál, lide, Ïij, do pÛdy pohleì,
tam v brázdû ãti ha sij dál svÛj chléb!
To ná‰e hory mu‰í dfiív padnout,
neÏ Vá‰e jazyky míly by zvadnout
ve mluvû in˘, ve mluvû cizí!

To Va‰e je stráÏ, bábíno mluva,
nad zlato ryzí!
NE dycky vzdorem! Dnes vezmi srce,
‰ak vidím dobfie, jak chvíje se trpce
v Tv˘ hrudi vûrn˘, synu mÛj drahyj!
I z voãí lidu, co padá vláhy
na rodnou pÛdu, to vidí BÛh,
to vidí nad váma i z Ïuly muj duch.
Cák myslí‰, dítû, Ïe ‰ecko je sjet,
Ïe nebude konce tûch lickyjch bûd?
Nad ‰ecky Váma dlí Spravedliv˘,
nad v‰ema národy, i hdyÏ se diví,
i hdyÏ dnes mlãí to ãesk˘ nebe,
nevûfi - Ïe BÛh, Chode, zapomíl Tebe!
To spí‰ se celyj sjet v základech pohne,
neÏ by paì BoÏí soud:
Do roka – do dne!"

V prosinci 1938 konfiskováno Vy‰lo pak 
v Americe v ãeském tisku v Chicagu, kde
ver‰e vzbudily Ïiv˘ ohlas.

Z knihy Jakuba Cvaãka  – Trnová koruna
ChodÛ

V˘stava k 80. v˘roãí
zaloÏení jednoty Orla
v DomaÏlicích

V sobotu 4. záfií nastal pro nás
slavnostní okamÏik, otevfiení v˘sta-
vy. Úvodní slovo pfiednesla sestra
Johánková, pouÏila i slova písnû
Svat˘ Václave, ãesk˘ kníÏe, sly‰. Po
ní vystoupili uãitelé a Ïákynû zá-
kladní umûlecké ‰koly se svojí kul-
turní vloÏkou – Karneval v Be-
nátkách, a sestry Popelkovy v chod-
ském kroji zazpívaly nûkolik chod-
sk˘ch písní. Po tomto úvodu se ujala

slova sestra Marie MaÀasová, sta-
rostka jednoty, a seznámila pfiítomné
s historií domaÏlické jednoty od 
r. 1924. Slavnostní ãást zakonãil
ãestn˘ starosta Ïupy br. dr. Richard
PrÛcha. V̆ stava se koná v klá‰tefie
augustiniánÛ, kde orlové pfied 80 lety
zaãali svoji ãinnost.

âelo v˘stavy tvofií socha sv.
Václava, po stranách jsou umístûny
prapory jednot DomaÏlice, Kdynû
a Plznû. Na v˘stavû jsou listiny ze
zaloÏení jednoty v r. 1924, její zákaz
v r. 1942, znovu obnovení ãinnosti
v r. 1945 a registrace jednoty v r.
1990. V historické ãásti jsou ukázky
z ãinnosti jednot v Ïupû,  na ukázce
souãasné ãinnosti se podílejí jednoty
DomaÏlice, PlzeÀ, Kdynû, ·vihov.

DomaÏliãtí Orlové zaãali svoji ãin-
nost v klá‰tefie, hlavnû cviãení, po-
zdûji v tfiicát˘ch letech se zaãalo hrát
i divadlo, dfiíve v pavilonu na stfiel-
nici, pozdûji, do r. 1942, v Lidovém
domû. Hrálo se i loutkové divadlo.
Od r. 1937 mûli orlové svÛj dÛm, ten
nám byl vyvlastnûn prvnû v r. 1942
nacisty, v r. 1948 slouãením tûlov˘-
chovy a uÏ se nám po r. 1989 nevrá-
til.  Setkávali jsme se na sekretariátu
KDU-âSL, od leto‰ního roku máme
svoji klubovnu. Na‰e ãinnost v cír-
kevní oblasti je taková, Ïe nav‰tûvu-
jeme poutû, klá‰ter, sv. Vavfiinec, sv.
Host˘n. V oblasti kulturní nejsme
tak ãinní jako na‰i pfiedchÛdci pfied
válkou, ale pofiádáme kaÏd˘ rok ve
spolupráci s KDU-âSL besídku
k Svátku matek, 2x jsme se zúãastni-
li folklorního festivalu v Miloticích.
Nejvíce pûstujeme turistiku u nás
i v zahraniãí, hlavnû v sousedním
Nûmecku, vût‰inou se ãleny jednoty
z Plznû nebo Kdynû. Na‰í nejvût‰í
turistickou akcí je Pochod za
Kozinou, konan˘  kaÏd˘m rokem
vÏdy 2. sobotu v fiíjnu, letos uÏ je to
10. roãník. Na‰i v˘stavu nav‰tívil
starosta mûsta, ná‰ P. arcidûkan a se-
nátor Ing. Petr Smutn˘.

V̆ stavou chceme upozornit obãa-
ny, Ïe zde Orel je a je ãinn˘.

ZA JEDNOTU ORLA DOMAÎLICE

MARIE MA≈ASOVÁ

VáÏení hosté, sestry a bratfii.

Letos 4. kvûtna uplynulo 80 let ode
dne, kdy zde v prostorách klá‰tera
byla zaloÏena domaÏlická jednota
tehdy âeskoslovenského Orla. âlen-
ská základna se rozrÛstala, byla za-
hájena bohatá ãinnost. Cviãilo se,
postupem ãasu se zaãalo hrát i diva-
dlo. Pfiedstavení se vût‰inou konala
v pavilonu na stfielnici. V budovû
klá‰tera se zaãalo hrát loutkové diva-
dlo, o to se nejvíce zaslouÏili br.
Vanûk a br. ·trec. V roce 1928 pfii‰el
jako kaplan do DomaÏlic P. Antony,
pozdûj‰í arcidûkan. Zapojil se hned
do práce v Orlu, hlavnû v kulturní
oblasti, reÏíroval divadla. ZÛstal ãin-
n˘m orlem aÏ do r. 1948. Z klá‰tera
nikdo orly nevyhánûl, ale chtûli mít
svoje, aby bylo více místa na rozví-
jející se ãinnost. V r. 1937 byl
zakoupen dÛm na T˘nském pfiedmûs-
tí ã. 4, nyní poboãka poji‰Èovny.

ÎUPY A JEJICH PATRONI 
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slat na ústfiedí, Ïe chceme obnovit
ãinnost, a pfii‰ly dal‰í informace.
Se‰el se ná‰ zakládající v˘bor. Na
koho bylo moÏno se obrátit, hodnû
ãlenÛ uÏ neÏilo a stafií uÏ nechtûli do
Orla jít. Se‰lo se nás 5, br. Black˘,
JUDr Jan Kadlec, br. Josef a Václav
Hinterholzingerovi a ses. MaÀasová.
V‰e jsme domluvili i se starostou
Ïupy, br. dr. PrÛchou, a jednota mo-
hla b˘t ustavena. Registrováni jsme
jako 100. jednota 11. 12. 1990. Br.
Hinterholzinger pfiinesl prapor
a orelsk˘ kroj. První cesta s prapo-
rem, praporeãník v orelském kroji,
vedla jako podûkování k P. Marii na
Sv. Host˘n. Od té doby jsme nav‰tí-
vili Sv. Host˘n uÏ mnohokrát. A teì
nûco k na‰í ãinnosti po obnovû Orla.
Tradiãnû patfií k Orlu náv‰tûva cír-
kevních slavností na BoÏí tûlo, pou-
tû na Vafiinci, nezapomínáme ani na
poutû v klá‰terním kostele. Prová-
zeli jsme ostatky sv. Václava, patro-
na na‰í vlasti, ale i patrona Orla. Sv.
Vojtûcha jsme provázeli v Milavãích
i v DomaÏlicích, jako na‰i pfiedchÛd-
ci v r. 1947, kdy stáli orlové ãestnou
stráÏ po celou dobu vystavení svût-
covy lebky a doprovázeli ji do
Milav. Po stránce kulturní není na‰e
ãinnost tak bohatá, jako byla pfied
válkou, jsou to spolu s KDU-âSL
besídky k Svátku matek. Chodsko
jsme reprezentovali 2x na orelsk˘ch
folklorních dnech v Miloticích, vÏdy
s úspûchem.

Ke stránce sportovní: Hned po ob-
novû jsme chtûli zaãít cviãit, ale kde?
Pfiijali jsme nabídku Sokola, cviãilo
se v sokolovnû, pozdûji v tûlocviãnû
chlapecké ‰koly. Na‰e ãinnost se za-
mûfiila na turistiku, jak u nás, tak
v zahraniãí. První v˘let byl na âer-
cov, dále Tfii znaky, Trojmezí, Tfií-
stoliãník, Plech˘, náv‰tûva kaple P.
Marie, z nûmecké strany Ostr˘ Javor,
v minulém roce Amberg, Regens-
burg, Passov. Tyto cesty jsme po-
fiádali spolu se ãleny jednoty z Plznû
i Kdynû. Letos uÏ pofiádáme 10. roã-
ník pochodu za Kozinou. Zaãali jsme
v r. 1995, kdy bylo 300. v˘roãí
Kozinovy popravy a 100. v˘roãí po-
stavení jeho pomníku na Hrádku.
Je‰tû zb˘vá fiíci, kde jsme se scháze-
li. Díky tajemnici lidové strany ses.
Johánkové, která je ãlenkou Orla
a stará se o kulturní ãinnost, jsme

Vût‰inu ceny zaplatili ãlenové ze
sv˘ch prostfiedkÛ. Zatím nebyla
v domû tûlocviãna, cviãilo se v dívãí
‰kole. âinnost se rozvíjela po stránce
sportovní, vefiejná cviãení v jedno-
tách na‰í Ïupy, v Su‰ici, Klatovech,
v r. 1927 Ïupní slet v Plzni. Nejvût‰í
událostí byly Svatováclavské dny v r.
1929 v Praze. Dal‰í slety se pfiipra-
vovaly v r. 1939, ale zaãala válka
a slet se neuskuteãnil. V. r. 1949 mûl
b˘t dal‰í slet Orla, zaãali jsme nacvi-
ãovat, pfii‰lo slouãení tûlov˘chovy
a slet se jiÏ nekonal.

Na kulturní ãinnost byla bohatá 30.
léta, kdy se pofiádaly besídky, hrálo
se divadlo, v té dobû uÏ v lidovém
domû. Divadlo se hrálo aÏ do r. 1942,
kdy byla nacisty ãinnost Orla zaká-
zaná.

ProtoÏe jsme organizace sluãující
hlavnû ãleny kfiesÈanského sm˘‰lení,
zúãastÀovali se na‰i ãlenové i církev-
ních slavností, tenkrát je‰tû Vzkfií-
‰ení a BoÏí tûlo.

V r. 1942 po násilném rozpu‰tûní
Orla byl majetek zabaven, jenom
malou ãást se ãlenÛm podafiilo za-
chránit, byly to nûjaké kroje, pár
knih a loutkové divadlo. Pfii‰la 
smutná váleãná léta, mnozí z na‰ich
ãlenÛ se nedoãkali konce války 
nebo byli v koncentraãním tábofie.
V‰echno zlé skonãilo, pfii‰el r. 1945,
my jsme opût mohli do svého domu,
jednota obnovila ãinnost. Netû‰ili
jsme se ale dlouho z nastalé svobo-
dy, pfii‰el rok 1948, slouãení tûlo-
v˘chovy, orelsk˘ dÛm nám byl opût
vzat. Prapor díky br. Hinterhol-
zingerovi byl dobfie uschován. Pfii‰lo
dlouhé období 42 let totalitního reÏi-
mu. Nic netrvá vûãnû, tak i tato vlá-
da mûla konec, v listopadu 1989
nám zasvitlo na lep‰í ãasy. Ozvaly
se zprávy z Ústfiedí Orla v Brnû –
Orel je obnoven. Staãilo jenom po-

v‰echna na‰e setkání mohli konat na
sekretariátu KDU-âSL. Velk˘m po-
mocníkem a opravdov˘m duchov-
ním rádcem nám byl P. Dorniãák,
pfievor zdej‰ího klá‰tera, V klá‰tefie
jsme mohli mít Ïupní sjezdy, máme
zde i so‰ku P. Marie Svatohost˘nské,
zhotovenou a darovanou br. Koz-
lem, ãlenem jednoty Bystfiice pod
Host˘nem. Po odchodu P. pfievora je
na‰im duchovním rádcem P. Mi-
roslav Kratochvíl, vikáfi, pomáhá ra-
dou i skutkem jak na‰í jednotû, tak
i jednotû ve Kdyni. Na sekretariátu
lidové strany nám bylo dobfie, nikdo
nás nevyhazoval, ale je dobré mít
svoje. V listopadu 2003 se uvolnila
místnost v domû námûstí 34. Zdálo
se, Ïe by nám tyto prostory vyhovo-
valy. V lednu zaãaly práce na úpravû,
zvládli jsme v‰e za pomoci ãlenÛ
a 28. bfiezna bylo tûmto prostorám
poÏehnáno na‰im duchovním rád-
cem páterem Kratochvílem. Teì
zb˘vá jenom nezaostávat v ãinnosti
a pfiivést nové mladé ãleny.

Zdafi BÛh. 
MARIE MA≈ASOVÁ

P.S.: Ná‰ orelsk˘ dÛm nám nebyl
ani po mnoha soudních jednáních
vrácen.

Pochod Z DomaÏlic 
za Kozinou

Dne 9. fiíjna se uskuteãnil uÏ 10.
roãník pochodu Z DomaÏlic za
Kozinou. Tentokrát byl start prvnû
od domu, kde je orelská klubovna.
DÛm jsme oznaãili znakem Orla,
aby nás v‰ichni úãastníci na‰li.
Nav‰tívily nás sestry ze Zábfiehu, ji-
nak vût‰ina úãastníkÛ byla ãlenové
na‰i Ïupy, hlavnû jednota Kdynû
a PlzeÀ. NeãlenÛ Orla nebylo mno-
ho. Celkovû se pochodu zúãastnilo
45 osob. âlenové na‰í domaÏlické
jednoty byli vût‰inou zamûstnáni or-
ganizaci pochodu, ráno je tfieba
oznaãit trasy, dále zajistit 3 kontroly
na  trati, nûkdo musí zapisovat
u startu, pfiipravit pamûtní listy, kon-
trolovat v cíli, zda do‰li v‰ichni zú-
ãastnûní. Pro úãastníky bylo v orel-
ské klubovnû pfiipraveno malé po-
ho‰tûní, které pfiipravily na‰e sestry.
Snad zase pfií‰tí rok.

ZA JEDNOTU DOMAÎLICE

STAROSTKA M. MA≈ASOVÁ
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Letní orelsk˘ tábor
Dobfií‰

Jednota OREL Divi‰ov a Dobfií‰
pofiádala ve dnech 5. 7.–16. 7. 2004
orelsk˘ tábor pro dûti od 7 do 15 let
v dobfií‰ské orlovnû. Zúãastnilo se ho
20 dûtí od 7–15 let a 8 vedoucích. 

Tento pobyt se konal pod zá‰titou
olympijsk˘ch kruhÛ a dûti tak mohly
na vlastní kÛÏi okusit, co taková
olympiáda obná‰í. Samozfiejmû, Ïe
nechybûlo ani vyvû‰ení a „vztyãení“
olympijské vlajky. Dûti mohly zmûfiit
své síly napfi. ve fotbalu, sprintech,
volejbalu, skoku do dálky a dal‰ích
disciplínách. Nejen sportem Ïiv je
ãlovûk, a tak jsme nav‰tívili také blíz-
kou Pfiíbram a poutní místo Svatá
Hora, kde nás ãekala prohlídka areálu.
Abychom také zjistili, jestli jsou na‰i
„mladí sportovci“ opravdu tak v‰e-
stranní, jak vypadají, vyzkou‰eli jsme
jejich dovednosti v nedalekém krytém
bazénu. 

S velk˘m nad‰ením byl pfiijat také
karneval, kde byly velmi zajímavé
a také kreativní nápady, co se t˘ká fie-
‰ení rÛzn˘ch masek. Mezi originální
nápady patfiil napfi. odpadkov˘ ko‰,
teenager ãi „duplikát“ jedné z úãast-
nic. Nesmíme opomenout také náv‰tû-
vu dobfií‰ského zámku, kter˘ obohatil
na‰e znalosti v oblasti historie.

Velk˘ dík patfií v‰em vedoucím,
ktefií si udûlali ãas a dali nûco ze sebe
ve prospûch mlad˘ch lidí. KaÏd˘ od-
jíÏdûl s nad‰ením a vírou, Ïe se pfií‰tí
rok opût shledáme. 

LUCIE PEKÁRKOVÁ, JAROMÍR VLK

Rozlouãení, 
vzpomínka, 
podûkování

V záfií jsme doprovodili na poslední
cestû ãlena na‰í jednoty pana Ing.
Franti‰ka ·edého. Ode‰el z na‰eho
stfiedu v nedoÏit˘ch 83 letech neãeka-
nû, vÏdyÈ do posledních t˘dnÛ Ïivota
se zajímal o dûní na orlovnû a aktivnû
pracoval na zvelebení jejích prostor.

Cel˘ Ïivot Ïil v rodn˘ch ·lapani-
cích. V mládí se nauãil poctivosti,
vlastenectví, lásce k pfiírodû a po cel˘
Ïivot Ïil kfiesÈanskou morálkou. 
Pfies mnohé obtíÏe a pfieru‰ení v dobû
2. svûtové války úspû‰nû vystudoval
Vysokou ‰kolu technickou v Brnû.

Pracoval jako strojní inÏen˘r v nejob-
tíÏnûj‰ím oboru – v konstrukci.
Vyprojektoval a do v˘roby pfiipravil
fiadu nejtûÏ‰ích pfiístavních jefiábÛ,
které dodnes pracují ve velk˘ch pfií-
stavních mûstech Nûmecka, Polska,
ale i Indie, Egypta.

V plné zdravotní a du‰evní svûÏesti
ode‰el na zaslouÏen˘ odpoãinek, aby
se vûnoval nejen své rodinû, ale i záli-
bám: cestování, fotografování, histo-
rii, motorismu.

Po r. 1990 zamûfiil svoje úsilí k ob-
novû orelské jednoty ve ·lapanicích.
UváÏen˘m jednáním pfiispûl k navrá-
cení orlovny a svou neúnavnou prací
k jejímu zkulturnûní.

Jak br. Ing. ·ed˘ ti‰e Ïil, tak ti‰e
i ode‰el - dobr˘ ãlovûk, kfiesÈan a pfií-
tel.

* * *

Dne 10. 11. 2004 by se p. Bohumír
Mazálek doÏil 80 let. BohuÏel jsme se
s ním rozlouãili právû pfied rokem.

Od maliãka byl piln˘m cviãencem
Orla. V mládí se vypracoval ve velmi
dobrého gymnastu a jen rázné ukon-
ãení ãinnosti Orla ve druhé polovinû
40. let mu nedovolilo b˘t i reprezen-
tantem Orla v gymnastice jako nûkte-
fií jeho star‰í pfiátelé – ze ·lapanic
napfi. br. Franti‰ek Kuchafi. V 90. le-
tech se plnû zapojil do znovuobnove-
ní Orla a aÏ do posledních dnÛ svého
Ïivota aktivnû pomáhal jako hospodáfi
orlovny.

Za vzpomínku a modlitbu dûkují ro-
diny obou zesnul˘ch i rada jednoty
·lapanice.

Pfii této pfiíleÏitosti bychom rádi po-
dûkovali i v‰em ostatním star‰ím ãle-
nÛm na‰í jednoty, ktefií s elánem „roz-
jíÏdûli“ ãinnost Orla po revoluci a kte-
fií se pfiiãinili o navrácení orlovny k je-
jímu pÛvodnímu úãelu.

Blahopfiání
3. 10. oslavila své Ïivotní jubileum

na‰e sestra starostka Jaromíra Ma-
t˘sková.

Pfii této pfiíleÏitosti jí srdeãnû blaho-
pfiejeme a dûkujeme za její dosavadní
velmi aktivní ãinnost v jednotû
i v Ïupû, které si velmi váÏíme. Za-
slouÏila se o obnovení ãinnosti Orla
v Opavû a neúnavnû pracuje od roku
1990 mimo jiné i na navrácení orel-
ského majetku (Orelského stadionu).

âlenkou Orla je jiÏ od r. 1945, kdy se
s rodiãi vrátila do Opavy. Její otec byl
ãinn˘m ãlenem Orla,a tak Mirka po-
myslnû pfiebírá "‰tafetu" a je oddaná
orelské my‰lence.

Do dal‰ích let Ti, milá Mirko, vy-
pro‰ujeme hlavnû pevné zdraví, aby
Tvé snaÏení do‰lo radostného pozná-
ní, Ïe nebylo marné, abys byla stále
pod ochranou P. Marie a BoÏího poÏe-
hnání.

TVOJE JEDNOTA ORLA OPAVA

AQUACENTRUM
UHERSK¯ BROD

V nedûli 12. 9. 2004 rada jednoty po
dohodû s otcem Vítem uskuteãnila pro
své ãleny a ostatní farníky, zvlá‰tû
dûti, duchovnû-sportovní odpoledne.

V tento sváteãní den jsme nejdfiíve
zavítali na poutní místo Provodov.
Zde jsme nav‰tívili místní kostel, kde
se kaÏd˘ z nás pomodlil na vlastní
úmysl. BohuÏel jsme na tomto krás-
ném poutním místû nesetrvali dlouho,
neboÈ jsme mûli rezervováno koupání
v aquacentru v Uh. Brodû. V‰echny
dûti i my dospûlí jsme byli natû‰eni
a chtûli jsme se co nejvíce vyfiádit
v zábavném bazénû aquacentra.

V aquaparku jsme strávili dvû hodi-
ny naplnûné sportem, zábavou, poho-
dou, i oddechem.

Tato nedûle na sklonku babího léta
byla pfiíjemn˘m zpestfiením v‰edních
dnÛ a my, rada jednoty dûkujeme na-
‰emu duchovnímu správci za jeho
podporu.

Tû‰íme se na dal‰í podobná farní
setkávání, která budou obohacena
pfiátelstvím a BoÏí Láskou.

ZA RADU JEDNOTY PETR BRHEL, 
STAROSTA JEDNOTA POLE·OVICE
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pofiádá

vánoãní turnaj v kuÏelkách 
rodin s dûtmi do 15 let

V úter˘ 28. 12. 2004 v kuÏelnû v Novém Boru od 8.00 hodin

DruÏstvo musí b˘t sloÏeno: muÏ + Ïena + 2 dûti, mÛÏe b˘t tvofieno z více rodin.
Startovné: 200 Kã za rodinu.

Podle poãtu pfiihlá‰en˘ch rodin se upraví poãet hodÛ.
Zatím platí: 4 x 50 hodÛ do pln˘ch, kaÏd˘ ãlen rodiny bude házet

1. dráha 25 hodÛ
2. dráha 25 hodÛ

Nutná obuv na pfiezutí.

Z organizaãních dÛvodÛ je tfieba zaslat písemnou pfiihlá‰ku do 10. 12. 2004 na adresu:
·afránek Ota, Horní Chfiibská 35, 407 44 Chfiibská 

nebo:  martinasaf@seznam.cz

PO Z VÁ N K A N A O S L AV U

85. v˘roãí zaloÏení bohunické jednoty
SOBOTA 20. listopadu 2004

14.30  prezentace náv‰tûvníkÛ, prohlídka v˘stavky o historii
15.00  m‰e svatá ve velkém sále – slouÏí P. Pavel Kopeck˘
16.00  beseda o historii Orla i na‰í jednoty
18.00  divadelní pfiedstavení „Limonádov˘ Joe“
19.00  cimbálová kapela Luãina – k poslechu, zpûvu i tanci

spojení od hlavního nádraÏí tramvají ã. 8, vystoupit na zastávce Bûloruská, pfiejít na protûj‰í zastávku, 
za podchodem doprava a dolÛ po ulici Havelkova dojít k orlovnû na ulici Hraniãky ã. 5

OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO

CO?  KDY?  KDE?  ●  CO?  KDY?  KDE?  ●  CO?  KDY?  KDE? 
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Co se dá dûlat 
v podzimním lese, 

kdyÏ houby zrovna moc nerostou?
A jak tam dostat dûti, kdyÏ se po par-
ném létû tak protivnû ochladilo, fouká
po strni‰tích a pod stromy pr‰í vÏdyc-
ky dvakrát? Chtûlo by to nûjak˘ bláz-
nivû podzimní nápad. Tfieba bychom
si mohli zahrát na piráty. Tak jsme
uvaÏovali v turistickém oddíle mláde-
Ïe v hradeckém Orlu. 

V okolí Hradce Králové je na‰tûstí
lesÛ dost a mÛÏeme si vybrat mezi po-
etick˘mi názvy jako Stfiíbrn˘ rybník,
MalinÛv mostek, písník Marokánka,
Lesní hfibitov, Císafiská studánka, Îi-
dovo jezero, âerná stráÀ …

Na‰e volba padla tentokrát na okolí
rybníka Bifiiãka. Není to daleko od
MHD, cesty tu jsou pûknû písãité
a v okolí je postaveno mûstsk˘mi lesy
nûkolik odpoãívadel, ba i altánek.
Tedy trasa, která by se mohla líbit
i men‰ím dûtem, a dokonce by na ni
staãily. Ráno bylo mokré po noãním
de‰ti, pfiesto ale dûti pfiicházely a tû‰i-
ly se na slibovaná dobrodruÏství.

Na startu si dûti prohlédly nûco
z oddílov˘ch kronik a dostaly obrázek
historické plachetnice, na níÏ se jejich
posádka bude pomyslnû plavit na tra-
se, která je oznaãená a potkají je na ní
ãlenové oddílu pfievleãení za piráty.
Nejdfiíve se ale seznámily s pravidly
chování na pirátské lodi, tam totiÏ
musí b˘t pfiísná kázeÀ a pofiádek, jinak
by loì nemûla nadûji dorazit v pofiád-
ku na bezpeãné pobfieÏí. Vûfiili byste,
Ïe pirát, kter˘ nadával na stravu, mohl
b˘t za trest 3x potopen v mofii? Klít se
taky nesmí, to by vás uvázali ke sto-
Ïáru. Kdo se opozdí pfii nalodûní,
mÛÏe strávit aÏ osm dnÛ v Ïelezech,

a kdo ru‰í pfii modlitbû, ten pfiijde
o ãtvrtinu denní mzdy! A kdyÏ si za-
pálíte svíãku bez rozkazu kapitána,
dostanete se do Ïelez na jeden den. 

Tak radûji kaÏdá posádka dala své
lodi nûjaké mofiskou solí vonící jméno
a odplula vstfiíc zatím neznám˘m pev-
ninám. UÏ v pfiístavu je ãekala pfie-
káÏka v podobû zkou‰ky dûtsk˘ch ja-
z˘ãkÛ a poznávání vzácného kofiení –
to aby se nenudil ani nikdo z rodiãÛ.
Také nebylo dovoleno odplout bez
dostateãn˘ch zásob smÛly – vÏdyÈ loì
na otevfieném oceánu nesmírnû trpí
a je tfieba ji neustále opravovat
a utûsÀovat. KaÏdá loì musela proká-
zat, jak její doãasní obyvatelé doká-
Ïou ovládat záchranné ãluny a nako-
nec doplout aÏ k ostrovu pokladÛ. Ten
byl samozfiejmû dlouhá léta stfieÏen
zanedban˘m a polo‰ílen˘m stráÏcem
a jeho pomocníkem. Nebylo lehké
získat z pokladu alespoÀ nûco. A to
nás je‰tû ãekal v˘buch soudku s pra-
chem a dokonce i bitva na palubû pfie-
padené lodi. Na v‰echny tyto strasti
ale náv‰tûvníci zapomnûli, kdyÏ jako
plavãíci dovádûli v lanoví, kam kapi-
tánovi uletûl papou‰ek.

Není divu, Ïe v‰em vyhládlo a na-
konec si kaÏdá posádka na bfiehu ryb-
níka spoleãnû uvafiila bramborov˘ gu-
lá‰ podle vlastních osvûdãen˘ch re-
ceptÛ. To uÏ nám do nûj svítilo poled-
ní sluníãko.

VÁCLAVA HU·KOVÁ,
TURISTICK¯ ODDÍL MLÁDEÎE

OREL HRADEC KRÁLOVÉ

Bomby pfiinesly 
bolest a Ïal 

Událost, o níÏ se zmiÀuji, se stala na
sklonku druhé svûtové války. Tehdy
pfied ‰edesáti lety dne 20. listopadu
1944 si americké letectvo vybralo
jako náhradní cíle svého útoku mo-
ravská mûsta Brna, Bfieclav, Hodonín,
Opavu, Pfierov a Zlín. Bylo mnû dva-
náct let a bydlel jsem s maminkou
a dvûma sourozenci Vladimírem
a AneÏkou v Hodonínû na Muchovû
ulici ã. 2420. Otec Vít Pfiíkask˘, b˘va-
l˘ náãelník Ïupy ·ilingrovy v Hodo-
nínû, byl nacisty umuãen v koncent-
raãním tábofie Mauthausenu jiÏ v roce
1942, takÏe péãe o nás leÏela na bed-
rech maminky.

V‰e se sebûhlo velmi rychle. Ve
12.25 hod. bombardéry svrhly na

mûsto koberec bomb. Podafiilo se mnû
ukr˘t ve sklepû a bratrovi ve chlívku
na dvofie. V této fázi náletu dÛm do-
stal pfiím˘ zásah. Tísnilo se nás ‰est
osob ve sklepní chodbiãce, zasypáni
a ve tmû. Modlitbou jsme prosili Boha
o záchranu.

Nemohli jsme d˘chat. Dusil nás
rozvífien˘ uheln˘ prach a plyn z v˘-
bu‰niny. ·lo o ãas. Profesor Krhánek,
jedin˘ dospûl˘ muÏ mezi námi, ‰mát-
ral v chodbiãce a pokou‰el se uvolnit
nûkteré ze zasypan˘ch dvefií. Podafiilo
se mu dostat do prádelny, kam proni-
kalo svûtlo. Uvolnil zával z okna a vy-
tahoval nás na vzduch. Utíkal jsem do
bezpeãí za mûsto na Louky u Oãova.

Bratr Vladimír, kterému v té dobû
bylo sedmnáct let se zachoval velmi
stateãnû. Chtûl vyprostit z trosek ma-
minku a sestru, proto zÛstal na místû.
Jako zázrakem pfieÏil i druhou náleto-
vou vlnu, kdyÏ v jeho bezprostfiední
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blízkosti vybuchla bomba. Probral se
z bezvûdomí zasypán do pÛl tûla na
dnû kráteru. Vyhrabal se z kráteru
a dal se opût do hledání na‰ich blíz-
k˘ch.

Vyprostil z trosek mrtvá tûlíãka dûtí
Hradilov˘ch. Na‰el také jejich matku,
která byla tûÏce zranûna a veãer zem-
fiela. Pomohl z rozvalin paní Lederové
a její malé Milu‰ce. Nedbal ani na
okolní v˘buchy ãasovan˘ch bomb. AÏ
kdyÏ se zaãalo stmívat, zjistil, Ïe jeho
snaha je marná.

Ve stfiedu, tfietí den po náletu, se po-
dafiilo horníkÛm z Ratí‰kovic vypros-
tit z trosek maminku, sestru a Jeníka
Hradila. Na‰la se matãina v‰eobecná
obãanská legitimace, v níÏ byl vloÏen
obrázek Panny Marie Host˘nské a nû-
kolik papírov˘ch platidel.

Z osmnácti osob, které byly pfiítom-
ny v dobû náletu, zemfielo devût, a to 
4 Ïeny a 5 dûtí. Také celková bilance
obûtí mûsta Hodonína byla neutû‰ená.
Z poãtu 179 osob, které zahynuly,
bylo 52 Ïen a 46 dûtí. Historikové
uvádûjí, Ïe takovou pohromu neznají
dûjiny mûsta od jeho vzniku.

PRO âASOPIS OREL VÍT P¤ÍKAZSK¯

Îivého mû nedostanou!
Telefonní rozhovor s Matûjem Slé-

zarem zmûnil moje cesty doÏivotnû.
V roce 1949 mi orel tûlem a du‰í

Matûj fiekl, Ïe pro mne jede StB do
Hodonína, kde jsem pracoval. Vûdûl,
Ïe dûlám protistátní ãinnost.

Neváhal jsem a práci jsem okamÏi-
tû opustil a jel autobusem na domlu-
vené místo, kde jsem mého pfiítele
potkal a on mû vysvûtlil události toho-
to dne, kdy po v˘slechu zatkla StB
dva moje kamarády.

Ode‰el jsem do polí, které jsem
v okolí dobfie znal, a pak v noci jsem
‰el domÛ zmûnit oblek. Tatínka jsem
uÏ neuvidûl, ten odjel ráno na t˘den
do Zlína na práci. To se událo v pon-
dûlí pfied Velikonocemi r. 1949. Pak
v noci do Bfieclavi k Matûjovu bratru,
kde jsem strávil tfii dni. Pak ke zná-
m˘m do Brna a pak jsem mûnil místa
a ãekal na spojení s Rakouskem, kde
mi mûl poskytnout pomoc pfii pfiecho-
du V. Richter, kter˘ byl ve Vídni.
Spojení se neuskuteãnilo a já jsem se
musel pro nûco rozhodnout.

Dostal jsem fale‰né papíry, jiné jmé-
no a byl jsem rozhodnut, Ïe do Já-
chymova nepÛjdu, i kdyÏ by mû to
mûlo stát Ïivot. Mûl jsem odhodlanost
a víru! Ke sv. zpovûdi jsem ‰el, bylo to
jako poslední pomazání, mûl jsem také
strach o ty, ktefií mû pfiechovávali.

Moje maminka, která zemfiela v r.
1945, byla velmi nemocná a v r. 1935
jí doktofii nadûji na Ïivot nedávali. 
Její patronka byla Svatá Terezie
JeÏí‰kova. Maminka ji prosila o deset
let Ïivota. Právû za deset let maminka
zemfiela. Sourozence jsem nemûl.

Prosil jsem také i já sv. Terezii Je-
Ïí‰kovu o pomoc v mé bezradné situ-
aci a dal jsem slib, kter˘ stále dodrÏu-
ji. Udûlal jsem rozhodn˘ krok a jel
jsem do A‰e, vûdûl jsem, Ïe je to mûs-
to na hranicích, nikdy jsem v této ãás-
ti nebyl a nikdy jsem necestoval kro-
mû práce.

Do A‰e jsem pfiijel a pfii v˘stupu mû
pfiivítal voják ze samopalem a Ïádal
osobní prÛkaz a vysvûtlení za jak˘m
úãelem jsem pfiijel. ¤ekl jsem, Ïe chci
star‰í stavební materiál. Papíry nebyly
docela vyplnûny, tak jsem ãekal
a omlouval jsem se, Ïe je to chyba ná-
rodního v˘boru, Ïe tam mÛÏe zatele-
fonovat. On mû pak pustil, netelefo-
noval.

Ubytoval jsem se v hotelu bez pro-
blému a ihned jsem vy‰el do mûsta,
abych zjistil, kde jsou vlastnû hranice.
BûÏel jsem smûrem k nádraÏí, zeptal
jsem se jedné paní, kde jsou hranice,
s omluvou, abych nezabloudil, a ona
mi smûr ukázala. Najednou jsem se
rozhodnul obrátit se ke smûru hranic
a pokraãovat do neznáma, aÈ uÏ to do-
padne jakkoliv. 

Pfii‰el jsem k chalupû, kde jsem po-
tkal Ïenu, zeptal jsem se jí, jestli jsou
zde nûjaké domy na prodej, Ïe chci
koupit stavební materiál. Îena se mnû
vysmála, fiekla, Ïe ona ví, kam chci
jít, a mám velké ‰tûstí, jelikoÏ je to
jen pût minut, co od ní ode‰li SNB,
byli tam na odpoledním ãaji. Obrátila
se smûrem k A‰i a ukazovala prstem,
kde zastfielili nedávno studenta, tam
Ïe mají kulomet a stfieÏí právû to mís-
to, kde jsem pfie‰el. Sdûlila mi, Ïe její
manÏel je pohraniãní stráÏník, a kdy-
by byl doma musel by mû odvést na
stráÏnici. Pak mnû ukázala, kde jsou
hranice. Jen pár metrÛ na pû‰ince rov-
nû, a kde se pû‰inka hne doleva, vede
znovu do republiky. Tedy utíkat stále
rovnû pfies les a na druhé stranû je nû-
meck˘ dÛm, tam je nûmecká stráÏ.
Peníze, které mám, v Nûmecku ne-
platí, abych ji je tedy dal. Pak mû
umístila do kÛlny, aby zjistila, Ïe
SNB nejsou v dohledu. Ta chvíle byla
pro mû hrozná. Po chvilce kÛlnu
otevfiela, byla sama. Její manÏel se
vracel z mûsta. Ze smrti jsem strach
nemûl, bál jsem se psÛ, ti by mû za-
stavili. Byl jsem rozhodnut nezasta-
vit, i kdyÏ by se stfiílelo. Dal jsem se
do bûhu, bylo to kolem páté odpo-
ledne.

Na druhé stranû hranic stál dÛm
a paní, která mû vidûla utíkat, volala,
a dûti také, ale já jsem se zastavit ne-
mohl a utíkal jsem stále za dÛm dost
daleko. Zponenáhlu jsem si uvûdomil,
Ïe volali jinou fieãí, nûmecky.

Vrátil jsem se nazpût k domu, kde
mi ukázali cestu a Ïe tam uvidím
muÏe na kole, kter˘ mi dá instrukce
kam jít a co dûlat.

„Nejsem emigrant, ale politick˘
uprchlík!“ 

Pánu Bohu, svaté Tereziãce a v‰em
m˘m patronÛm dûkuji a budu 
dûko-vat za ochranu do konce mého
Ïivota.

FRANTI·EK KOLA¤ÍK, AUSTRÁLIE



11/200420

VODOROVNù
A. Zkosení; ptaãí mládû; kód Mo-

zambiku; legendární americk˘ vzpû-

raã; planeta. B. ZAâÁTEK  TAJEN-
KY.C. Soubor tfií hudebníkÛ; nûkdej-

‰í jízdní vojín; ‰elma; druhé písmeno

fiecké abecedy; lebeãní kosti. D.

Nejvy‰‰í hora na Krétû; cizí auto;

hora v Portugalsku; praobyvatel na‰í

zemû; maìarské mûsto (Györ). E.

Znaãka voltampéru; spojit v manÏel-

ství; nízk˘ stromek; Automoto-klub;

hovûzí dobytek; SPZ Kolína. F. Povel

psovi; ta, co b˘vá na sníh bohatá

(v pranostice); sbírka písemností. G.

Koupací nádoby; bratrovrah; znaãka

jodu a radia; místo vûãné blaÏenosti;

lhÛta k placení dluhu. H. Pobídka; ne-

otesanec (oblastnû, hanlivû); pfiísaha

(nûmecky); táborník v pfiírodû; zkrat-

ka jména Nathan. I. Osobní zájmeno;

titul vládce ve starém Egyptû; kdysi

prostí vojáci; anglick˘ básník; fiímsky

51. J. DOKONâENÍ  TAJENKY.

K. Starofiímsk˘ pozdrav; Evropské

vojenské seskupení (ve zkratce); nû-

mecky led (foneticky); nepfiizvuãná

slabika ve ver‰i; MPZ Maroka a ·pa-

nûlska.

SVISLE
1. âasto adorovat. 2. Ná‰ tenista; 

stará znaãka baterie. 3. Narkotika; 

vyznaãená oblast; MPZ Francie

a Venezuely. 4. Zkratka "S ruãením

omezen˘m"; mûsto v okrese Nov˘

Jiãín; hovorov˘ souhlas. 5. Um˘vat

ve vanû; cizí Ïenské jméno. 

6. Obrousit mletím; sídli‰tû na Urale.

7. Zkratkov˘ název kfiemíku s alumi-

niem; osobní muÏské jméno; Odûvní

tvorba. 8. Státní znaãka letadel Irska

a USA; vchod do hradu; slovenská

otázka na osobu. 9. Smilování; dívãí

jméno Emilie. 10. U‰atec;  stoupenci

knûze Aria ve 4. století. 11. Svod

vody na suché pozemky; v tento 

den. 12. SPZ KromûfiíÏe; milenec 

(oblastnû, ironicky); potravinov˘ tuk.

13. Mûsto s klá‰terem u Duchco-

va; jaké; národní rada. 14. Diáfi; 

v tarokách zpÛsob rozdávání karet.

15. Papírov˘ obal na dopis; uvádûní

penûz do obûhu. 16. Mûlké místo

v fiece; stará jednotka tlaku vzduchu;

Fibichova skladba. 17. Ale (nûmec-

ky); manÏelky otec; SPZ Trenãína.

18. Vodní pták, pfiíbuzn˘ rackÛ; ev-

ropsk˘ stát. 19. Ústnû se zavazovati.

PomÛcka:
A. MOZ; Kono D. Bolla; Ráb 

G. Nebe; ráta H. Eid L. Eliot 

K. arse; MAE;  Ais (Eis) 

3. FYV 6. Salava  7. siál  8. EJN  

10. ariáni 12. amant 16. torr 18. rybák

Písmenná kfiíÏovka – autor Jaroslav Pachta
Georges Courteline (1858–1929):  Kdyby ãlovûk promíjel jin˘m to, … (dokonãení citátu v tajence)

Tajenka z minulého ãísla: Omyly mají svou cenu, ale jen nûkdy. Ne v‰ichni, kdo plují do Indie, objeví Ameriku.


