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Co je ãlovûk, 
Ïe se o nûho stará‰?

Advent je dobou ãekání. Advent je obdobím, kdy se pfiipravujeme na oslavu

JeÏí‰ova pfiíchodu na tento svût – do lidské spoleãnosti, do lidsk˘ch vztahÛ, do

lidsk˘ch radostí i starostí. 

UÏ v Îalmech mÛÏeme ãíst otázku „Co je ãlovûk, Ïe se o nûho stará‰?“ Ano,

je to k neuvûfiení, ale ãlovûk je od poãátku dûjin v centru BoÏího zájmu a dÛka-

zem toho jsou právû Vánoce, na které nyní netrpûlivû ãekáme. 

âlovûk by mûl b˘t nejen stfiedem BoÏího zájmu, ale i v centru zájmu sportu

i v centru zájmu Orla. Sami vidíme, kam vede sport, v jehoÏ centru zájmu stojí

místo ãlovûka peníze nebo vítûzství. Napfiíklad dne‰ní situace v na‰em fotbalu

svûdãí o tom, Ïe zájmem aktérÛ tûchto skandálÛ není ãlovûk, aÈ uÏ hráã nebo di-

vák, ale jde jim pfiedev‰ím o sebe samé, v první fiadû o jejich osobní prospûch

a v dal‰í fiadû o úspûch jejich klubu. Stejnû tak se chovají fanou‰ci, ktefií 

nechodí na fotbal kvÛli v˘konÛm hráãÛ, ale jejich jedin˘m cílem je vyhledává-

ní konfliktÛ. Stejnû se chovají sportovci, ktefií si pomáhají dopingem ãi jin˘m

nedovolen˘m zpÛsobem. Ve stfiedu jejich zájmu je pouze vÛle po vítûzství. 

Je proto úkolem v‰ech sportovních funkcionáfiÛ a organizací stále více 

zdÛrazÀovat centrální roli ãlovûka ve sportu i v celé spoleãnosti. Orel jako kfies-

Èanská sportovní organizace by tuto skuteãnost mûl zdÛrazÀovat o to více. 

Sport na vrcholové úrovni je dnes samozfiejmû spí‰e velk˘m obchodem a jis-

tû nemÛÏeme mít na tento sektor pfiíli‰ velké nároky. Je ale zároveÀ pravdou, Ïe

vrcholov˘ sport má velk˘ vliv na sport pro v‰echny, na v‰echny sportovce a lidi,

ktefií se vûnují sportu pouze pro radost. Známí sportovci dokonce mají vliv i na

ty, ktefií vÛbec nesportují. 

Sport má tedy dnes moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í pozici ve v˘chovû neÏ dfiíve.

Spousta institucí, které mûly v˘chovu za úkol, dnes nefunguje nebo funguje

‰patnû – rodina, ‰kola, farnosti. Sportovní klub se v nûkter˘ch pfiípadech mÛÏe

stát poslední moÏností vzdûlávání mlad˘ch, jednou z posledních moÏností, kde

se mladí setkávají pod dohledem dospûl˘ch, ktefií se je snaÏí vést. I z tohoto

dÛvodu si dnes sport nemÛÏe dovolit chybovat a v‰ichni se musíme snaÏit

pomoci, aby nechyboval, aby plnil správnû svoji úlohu a pfiedev‰ím se vÏdy

soustfiedil na ãlovûka. 

Pfieji Vám poÏehnané proÏití zbytku adventu a radostné Vánoce 

LADISLAV KOTÍK, generální sekretáfi 
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5. Sport: námaha nebo hra?
„JestliÏe se nedafií, aby praxe odrá-

Ïela jasná znamení lidskosti a radost-
né zábavy, je sportovní ãinnost spolu
s technick˘m a závodním úsilím nud-
ná a ztrácí hodnotu.“

Kulturní a sportovní plán Csi

Radost je okno, z nûhoÏ se BÛh uka-
zuje svûtu. Dítû, které si nehraje, bude
v dospûlosti násilnické.

1. Stává se, napfiíklad…
…, Ïe ãteme takov˘to dopis: „Tati,

ví‰ to, Ïe jsem se dal do vzteklého plá-
ãe tenkrát veãer, kdyÏ ses vy‰plhal na
síÈ a fivals proti rozhodãímu. Nikdy
jsem tû takového nevidûl. Tak kdyÏ
jsme prohráli zápas – vinou rozhodãího
– jak jsi fiíkal, já jsem se stejnû bavil.

Tati musí‰ pochopit, Ïe se chci pou-
ze bavit, Ïe si chci pouze hrát. Nech
mi tuto radost, místo abych kfiiãel: vy-
stfiel, pfiihrej, shoì ho….VÏdy jsi mû
uãil, abych si váÏil v‰ech, abych se
choval vzornû. A jestliÏe tu byli jiní,
ktefií by mû shodili na zem, kolik na-
dávek bys vyslovil?

Tati, chtûl bych ti fiíct dal‰í vûc.
KdyÏ mne „trenér stfiídá, nebo mne
nechává na laviãce, nefiíkej, Ïe on ne-
rozumí niãemu. Bavím se také tak, Ïe
se dívám na své pfiátele z okraje hfii‰-
tû. Je nás tolik a je správné nechat hrát
v‰echny, jak to fiíká trenér.

Potom po zápase, nechoì se dívat
na mne do ‰atny, zda se dobfie sprchu-
ji a zda se umím dobfie obléct. Musím
se to nauãit sám. Stanu se dospûl˘m
i tehdy, kdyÏ si oblékám triãko naru-
by, nemyslí‰?

A potom, tati, kdyÏ se vracíme se
zápasu, nefiíkej mamince „dnes vy-
hrál“ nebo „prohrál“. ¤ekni jí jenom,
Ïe jsem se bavil.

2. Slovo
JeÏí‰ pohlédl vzhÛru a fiekl:

„Zacheo, pojì rychle dolÛ, neboÈ dnes
musím zÛstat v tvém domû.“ On rych-
le slezl a s radostí jej pfiijal. 

(LUKÁ· 19.5 - 6)
Království BoÏí je v radosti

z Ducha svatého.
(¤ÍMANÒM 14. 17)

Radujte se v Pánu vÏdycky, znovu
fiíkám - radujte se.

(FILIPSK¯M 4. 4)

3. Uãitelsk˘ úfiad
„Technologická spoleãnost dokáza-

la rozmnoÏit pfiíleÏitosti k zábavû, ob-
tíÏnû se jí v‰ak dafií pÛsobit radost.
ProtoÏe radost pochází odjinud. Je
skuteãností duchovní. Tato situace
nicménû nemÛÏe zabránit, abychom
mluvili o radosti, abychom doufali
v radost. Stfiedobodem úzkosti na‰ich
souãasníkÛ je fakt, Ïe potfiebují poznat
radost, vnímat její zpûv. KfiesÈanská
radost pfiedpokládá ãlovûka, kter˘ je
schopen mít pfiirozené radosti.

Kristus velmi ãasto vycházel z tûch-
to radostí, kdyÏ ohla‰oval BoÏí krá-
lovství. Ve své lidské pfiirozenosti vy-
zkou‰el na‰e radosti. Hloubka jeho
vnitfiního Ïivota neoslabila realismus
jeho pohledu, ani jeho citlivost. On
obdivuje ptáky na nebi a polní lilie.
Velebí radost rozsévaãe, Ïence i toho
ãlovûka, kter˘ nalézá skryt˘ poklad,
velebí past˘fie, kter˘ znovu nalézá
svou oveãku, nebo velebí Ïenu, která
opût nalézá ztracenou minci. Velebí
radost pozvan˘ch na hostinu i radost
na svatbû. Velebí otce, kter˘ pfiijímá
ztraceného syna, vracejícího se z pro-
stopá‰ného Ïivota. Velebí radost Ïeny,
která právû porodila své dítû.

„Pro Krista mají tyto lidské radosti
takovou opodstatnûnost, Ïe jsou pro
nûho znamením duchovních radostí
v BoÏím království.“

(PAVEL VI. RADUJTE SE V PÁNU, 
9. KVùTNA 1975)

Sport znamená radost ze Ïivota.
Sport hodnotíme jako radost a dnes
snad je jiÏ sport osvobozen od pfiemû-
ny technicismu a profesionalismu zís-
káním bezplatnosti. Sport je schopen
uzavírat pfiátelství, vést rozhovor
a podporovat otevfienost jednûch
k druh˘m. Je to bohatství v˘znamné
osobnosti schopné toto bohatství nést.

(JAN PAVEL II. 
¤Eâ NA MEZINÁRODNÍM

SPORTOVNÍM JUBILEU, 
12. DUBNA1984)

4. Úvaha
Je známo, Ïe Ïádn˘ trenér nechce

mít na hfii‰ti, na palubû tûlocviãny,
u bazénu a na jakémkoliv hfii‰ti rodiãe
hrajících dûtí. ProtoÏe rodiãe se pfie-
dev‰ím zajímají o v˘sledky: s nadûjí
v dobfie odmûÀovanou kariéru nebo
snad s lítostí nikdy neuskuteãnûn˘ch
úspûchÛ. Rodiãe jsou tedy spí‰e fa-
nou‰ky neÏ vychovateli: je to docela
jiná záleÏitost – jsou pouze rodiãi.

A tak také doma se jejich dûti stávají
obûtmi sportovní kultury, zotroãené
ekonomick˘mi zájmy a vlivem, kter˘
pfiemûÀuje sportovní ãinnost v dobu usi-
lovné snahy a psychologické námahy.

Hráãská aktivita pfiipou‰tí dal‰í po-
myslnou existenci, jist˘ doplÀující
druh prostoru: postupnû vyrovnat pfií-
pravy se zákazy. Je tedy dÛleÏité, aby
volba hry byla „svobodná“ v tom
smyslu, aby kaÏd˘ praktikoval hráã-
skou aktivitu pfiimûfienûj‰í vlastní 
osobû.

Trvá pfiesvûdãení, Ïe hra patfií k dût-
skému vûku nebo nanejv˘‰ dospívající
mládeÏi a Ïe v prÛbûhu Ïivota s rÛstem
a v dospûlosti hráãská aktivita mizí.
Staãí si pomyslet, Ïe v minulosti ‰est-
náctiletí byli jiÏ dospûlí a ve tfiiceti ja-
koby stafií s oãekáváním Ïivota kolem
ãtyfiiceti let. Zkrátka vûk ‰estnácti bio-
logick˘ch let odkládal zájem o hru.

(VITTORINO ANDREOLI, 11. LISTOPADU)

Je tedy nutné pfiipomenout, Ïe:

– jedinec, kter˘ hraje sám, uzavírá se
sám v sobû, ale kdyÏ dva nebo i více
hrají spolu, vytváfií svût hodnot.

– v Ïivotû se mÛÏeme obejít bez tolika
vûcí, ne v‰ak bez chuti Ïít Ïivot. To
brilantnû fiíká spisovatelka Madeleine
Delbrel (1904–1964) v krátké mod-
litbû: „Pane, myslím si, Ïe má‰ dost
lidí, ktefií stále fiíkají, Ïe ti slouÏí s ve-
litelsk˘m v˘razem tváfie, Ïe tû pozná-
vají se vzezfiením pfiísného profesora
a Ïe se k tobû blíÏí se sportovními
pravidly. Ty jsi ale jin˘. Jednoho dne
jsi mûl trochu chuti a objevil jsi sva-
tého Franti‰ka a uãinil sis z nûho po-
tulného pûvce. Dej, abychom v sobû
objevovali veselé lidi, ktefií svÛj
vlastní Ïivot tanãí s Tebou.
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Je trapné, jak poznamenal spisova-
tel Corrado Alvaro, Ïe nám souãasná
spoleãnost dává více pohodlí, ne v‰ak
více ‰tûstí.

Oblast víry – Sport je sám o sobû
ãasem svobody i zbyteãnosti, tak jako
sobota pro Ïidy a nedûle pro kfiesÈany.
Sportovat neznamená obãas oslavovat
nûjak˘ úspûch, ale dûlat radost pro Ïi-
vot. Radost, jak nám pfiipomíná litur-
gie, nás vrhá k proÏívání vûãné rados-
ti v domû Otce. 

5. Svûdectví
„Vyhrál jsem, kdyÏ jsem se pfiestal

stresovat a zaãal se bavit.“ Vícekrát se
takto vyslovil olympijsk˘ vítûz v ‰er-
mu Michele Maffei. 

6. A my tady a teì?
(Konkrétní závazky)

7. Modlitba

Zvlá‰tní zápas

„Pane, hrál jsi v nekoneãn˘ch prostorách

a ze své lásky jsi mû povolal k Ïivotu.

Stvofiils mne jako malou kapku 

v tvém ‰irém mofii.

Také já jsem si hrál, Pane, 

a ty jsi vstoupil na hfii‰tû mého Ïivota.

Skonãil jsi zápas.

Malá kapka plula proti pramenu.

Budu Ïivou vodou tomu, kdo Ïízní.

Hra je tvá, Pane. VÏdy.“

(Jana Biggi)
A proã tedy?

„A proã tedy, kdyÏ jsme byli chudí, 

pfiece jsme zpívali?

Zpívali jsme vãera a také za svítání.

Pekafi zpíval

na liduprázdn˘ch cestách.

Zpívali v alejích a slavn˘ch dnech vinobraní

a radost se ‰ífiila

jako vlny dolÛ po planinû.

Nyní jsme bohatí a úÏasem strnulí.

KaÏd˘ je uzavfien ve svém pokoji,

neexistuje jiÏ „obec.“

Cizinci i domácí:

mûsto bez pfiátelství, kde se nikdo nezná.

A známe-li se, ãasto spí‰e roste dÛvod,

abychom byli k sobû nedÛvûfiiví.“

(DAVID MARIA TUVOLDO)
P¤IPRAVUJE P. PETR DUJKA

P¤EKLAD KAREL DYNKA

Spoleãná fotografie úãastníkÛ zasedání KR, ktefií mohli zÛstat aÏ do konce

PoÏehnané svátky vánoãní 
pfieje celé orelské rodinû 
za Duchovní radu Orla 

P. Petr Dujka

Zprávy z Kulturní rady Orla
Ve dnech 23.–24. 10. 2004 zaseda-

la na‰e KR ve sportovním areálu Orla
„Borovinka“ v Domanínû u Bystfiice
nad Pern‰tejnem. Tato rada byla roz-
‰ífiena o zástupce kultury ze Ïup.
Pozvání pfiijali také zástupci dal‰ích
odborn˘ch rad, pfiedsedkynû Rady
mládeÏe ses. Petra Kratûnová a pfied-
seda Tûlov˘chovné rady br. Petr
Mulíãek. âas si na nás na‰el i sekre-
táfi Orla br. Ladislav Kotík a dokonce
nás pfii‰el pozdravit i starosta Orla br.
Ladislav ·ustr. V‰em (bylo nás 33) se
pfiedstavil také nov˘ redaktor ãasopi-
su Orel, br. Stanislav Jan Fidrmuc. 

Cílem tohoto setkání bylo více pfii-
blíÏit práci na‰í rady zástupcÛm Ïup,
aÈ uÏ se t˘kala na‰ich ústfiedních kul-
turních akcí, ãi zámûrÛ vytvofiit ar-
chiv nebo spí‰e takov˘ zásobník di-
vadelních her, scének k rÛzn˘m pfií-
leÏitostem, taneãkÛ, zpûvÛ, básní
a dal‰ích materiálÛ, které by mohly
pomoci k praktické ãinnosti v na‰ich
jednotách. Neménû dÛleÏité pro nás
bylo vyjádfiení tûchto zástupcÛ k jed-
notliv˘m akcím, k tomu, co by potfie-
bovali ke své práci v kulturní oblasti,
a ãím by jsme jim tedy mohli pomo-
ci i my, Kulturní rada. 

Vûfiím, Ïe toto setkání bylo pro
v‰echny zúãastnûné pfiínosem, Ïe
ãas, kter˘ jsme si na sebe navzájem
udûlali, nebyl vypl˘tván zbyteãnû,

a z na‰ich diskusí, které byly obãas
i mírnû boufilivé, vze‰lo mnoho do-
br˘ch nápadÛ, námûtÛ k zamy‰lení,
a také cestiãek k sobû navzájem.

Chtûla bych podûkovat nejen
v‰em, ktefií se z vût‰í ãi men‰í dálky
vypravili na toto setkání, ale i tûm,
ktefií je pro nû pfiipravili. Dûkuji ses-
tfie Marii Pachtové, která si pro nás
pfiipravila i nûkolik v˘tvarn˘ch tech-
nik, ke kter˘m jsme se dostali aÏ
v pozdním veãeru; pfiesto mnozí je-
jích zku‰eností vyuÏili a s nad‰ením
tvofiili aÏ do pÛl dvanácté v noci.
Dûkuji také sestfie Vladimífie Sedláã-
kové, která se stala na‰í archiváfikou
a cel˘ den pro zájemce kopírovala
v‰echny materiály, které si na na‰í
v˘stavce divadelních her, scének
a kníÏek vybrali.

Doufám, Ïe po tomto naãerpání no-
v˘ch námûtÛ i sil, se nám v‰em bude
v Orlu lépe pracovat i spolupracovat.

Ráda bych popfiála nám v‰em, kte-
fií v Orlu pracujeme, aÈ uÏ v ãinnosti
kulturní, tûlov˘chovné ãi duchovní,
krásné a smysluplné proÏití svátkÛ
vánoãních a do nového roku, kter˘
nás ãeká, hodnû sil a nad‰ení k na‰í
orelské práci, a také trochu ãasu na
na‰e vlastní rodiny doma.

S pozdravem Zdafi BÛh
BOHUMILA HRAZDÍROVÁ

P¤EDSEDKYNù KR



V pûkné sluneãné sobotû dne 
25. záfií 2004 proÏila jednota Orla
v OstroÏské Nové Vsi slavnostní
den. Po rekonstrukci se znovu otvíra-
la orlovna, vybudovaná v roce 1928
a po dlouhém období bez údrÏby
a oprav témûfi odsouzenou ke zbou-
rání.

Díky iniciativû starosty Orla br.
Ladislava ·ustra a dal‰ích poslancÛ
KDU-âSL získala jednota finanãní
dotaci na rekonstrukci. Pak jiÏ bylo
v‰e záleÏitostí projekãní firmy GGA
Archiko Uh. Hradi‰tû, stavební firmy
RAPOS Hole‰ov, ostatních dodavate-
lÛ a stavebního dozoru ze sdruÏení
STINGS Uherské Hradi‰tû.

domu“ zÛstaly jenom nosné zdi bez
stropu. Byly novû zprovoznûny sklep-
ní prostory, renovován víceúãelov˘
sál, klubovny, jevi‰tû, prostory pod je-
vi‰tûm, v patfie pfiistavûna posilovna.
Stavební práce zapoãaly 15. bfiezna
2004 a kolaudace probûhla 21. záfií
2004.

Slavnost byla zahájena m‰í svatou
v chrámu sv. Václava, kterou slouÏil
Otec Franti‰ek Král z Uh. Brodu, 
duchovní rádce Ïupy Velehradské,
spolu s novovesk˘m duchovním
správcem Otcem Petrem Krajãoviãem
a místním rodákem Otcem Vladi-
mírem TeÈhalem. Po bohosluÏbách
pfie‰li v‰ichni zúãastnûní v prÛvodu
v ãele s historick˘m orelsk˘m pra-
porem a s krojovanou dechovkou pfied
orlovnu.

Po slavnostních projevech a vystou-
pení krojované chasy byla orlovna
vysvûcena Otcem Franti‰kem Krá-
lem. Pak si jiÏ v‰ichni shromáÏdûní

v ãele s pfiedstaviteli z Ústfiedí Orla,
poslanci KDU-âSL, zástupci dodava-
telÛ, obecního úfiadu, místních orga-
nizací i zástupci orelsk˘ch jednot
z Ïupy mûli moÏnost aÏ do veãerních
hodin prohlédnout ve‰keré prostory
orlovny.V odpoledním programu vy-
stoupila novoveská chasa za doprovo-
du cimbálové muziky Burãáci. Bylo
pfiipraveno poho‰tûní – novoveské ko-
láãky, káva, víno, pivo. Na nûkolika
nástûnkách byly vystaveny materiály
a fotografie z prÛbûhu rekonstrukce
orlovny a z historie jednoty Orla
v OstroÏské Nové Vsi, o které byl 
velk˘ zájem.

Ve veãerních hodinách pak ãlenky
nového divadelního souboru jednoty
Orla „JO divadlo“ sehrály pfiedstavení
„Comedia finita“ o Emû Destinové.

Doufáme, Ïe tímto dnem zaãala dal-
‰í etapa bohaté ãinnosti jednoty Orla
v OstroÏské Nové Vsi.

OREL JEDNOTA OSTROÎSKÁ NOVÁ VES

Opravená orlovna v OstroÏské Nové Vsi
12/20044

Obrovsk˘ kus práce s organizací
celé akce odvedl starosta jednoty Orla
br. Karel Hrachovsk˘ s v˘raznou po-
mocí starosty obce St. Tureãka a ze-
jména místostarosty Ing. Pavla Botka.
Nemalé mnoÏství práce odvedli taky
ãlenové orelské jednoty.

A tak, jak jsme pfiesvûdãeni, s vel-
kou pomocí BoÏí a spoleãn˘m úsilím
v‰ech, byla vystavûna témûfi nová bu-
dova, kdyÏ z pÛvodního „Lidového
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Od 12. 11. do 14. 11. 2004 probíhal
v areálu brnûnského v˘stavi‰tû veletrh
sportu „SportLife Cup 2004 – Think
Sport“.

Sportovci v‰ech vûkov˘ch kategorií od
ÏákÛ Z· aÏ po Ïeny a muÏe, mezi nimi
i na‰i orlové, vytvofiili ãtyfiãlenná sou-
tûÏní druÏstva. Ta pak reprezentovala 
dan˘ kraj: Olomouck˘, Zlínsk˘ a Jiho-
moravsk˘. Úãast pfiijali i sportovci ze
Slovenska – kraj Bratislavsk˘ a Rakou-
ska – kraj Dolní Rakousko. Souãástí
akreditaãní volné vstupenky byl rovnûÏ
podrobn˘ rozpis akcí s plánkem v˘sta-
vi‰tû a informacemi. V pavilonech
B a G2 se konaly soutûÏe v badmingto-
nu, beachvolejbalu, bungee runningu, la-
ser biatlonu, floorballu, streetballu a sko-
ku do v˘‰ky – VeletrÏní laÈka mládeÏe.

Pro soutûÏící bylo zaji‰tûno v‰e po-
tfiebné: Ubytování na SO· a SOU infor-
matiky a spojÛ na âichnové 23 pro
mimobrnûnské, strava i doprava pro
v‰echny.

Sobotní veãer zpfiíjemnila prohlídka
mûsta Brna s prÛvodcem a spoleãensk˘
veãer v prostorách sálu ‰koly. Spoleãná
veãefie a kulturní program s ukázkou v˘-
uky tancÛ salsa, disco a hip hop v nás
zanechaly hlubok˘ záÏitek. Pro zájemce

Na v˘stavi‰ti se konaly dal‰í a dal‰í
poutavé akce. Z nich napfi. jsou to auto-
gramiády a exhibice zajímav˘ch osob-
ností, vítûzÛ LOH Atény 2004, mistrÛ
svûta. Bylo moÏné vidût a povídat si
s Lenkou ·mídovou (jachting), Ondfie-
jem ·tûpánkem, Jaroslavem Volfem
(vodní slalom), Josefem Dresslerem,
Martinem ·imÛnkem a Milo‰em Pospí-
‰ilem (biketrial).

Stál˘ doprovodn˘ program probíhal
v pavilonu A1. Byla zde v˘stava stanÛ
a na horolezecké stûnû se konal svûtov˘
pohár v lezení na obtíÏnost. V‰ichni si
mohli vyzkou‰et kmenové lezení, pro-
lézání lanov˘ch pfiekáÏek i svislou stû-
nu s úchyty. Mezi pavilony A2 a V se
jel závod horsk˘ch kol a v pavilonu A2
probíhal závod v Biketrialu. V pavilonu
C byla prezentace armádního sportu.

Po celou dobu akce se bylo na co dí-
vat, rÛzné sporty jsme si mohli jen tak
pro radost vyzkou‰et, pobavit se. Voln˘
pfiístup jsme mûli i na v˘stavu lodí Boat
Brno, pfiívûsÛ – Caravaning Brno, kol
Bike Brno a prodejní v˘stavu knih Svût
knihy Brno 2004 v pavilonu B.

Úãast stála za to a pro vás, ktefií jste
to letos nestihli, doporuãujeme si pfii
obdobné pfiíleÏitosti, pofiádané BVV,
zasportovat a vzdûlat se ve sportu
v pfií‰tím roce.

PETR, LENKA, JITKA A MARIE ZELINOVI

OREL JEDNOTA DOMANÍN

PS: Îupa Velehradská dûkuje za re-
prezentaci na „SportLife Cupu 2004“
Petrovi, Lence a Jitce Zelinov˘m.
Lenka Zelinová získala dokonce v dis-
ciplínû Bungee running – v bûhu na
pruÏném lanû – 2. místo.

Sportlife cup 2004

Bûh na gumovém lanû je zajímavou rece-
sistickou disciplínou, která ov‰em vyÏadu-
je dÛkladnou ochranu bûÏce

Úãastníci, ktefií se pfiihlásili na spinning, si mohli vyzkou‰et svou v˘drÏ spolu s dvûma
stovkami ostatních

A zde nese 2 „kufry“, kaÏd˘ o váze 150 kg

Také se „pfietahovali“ s tahaãem o váze
7,5 tuny

Souãástí doprovodného programu byla
i exhibice silákÛ – zde se jeden z nich sna-
Ïí pfievrátit pneumatiku o váze 350 kg

Mezi vystaven˘mi koly byly k vidûní i ta-
kovéto lahÛdky urãené pro nejnároãnûj‰í
teréní jezdce

byla urãena pfiedná‰ka na téma „Sport
ve svûtû internetu“ a fiada dal‰ích pfied-
ná‰ek a semináfiÛ – jak ve ‰kole, tak na
v˘stavi‰ti. V‰ichni, ktefií se prokázali
akreditaãní kartou, mûli k dispozici spe-
ciální pfiepravní autobus a na v˘stavi‰ti
dostali vydatn˘ obûdov˘ balíãek. 



20. 11. 2004 slavila orelská jednota
Brno-Bohunice 85 let od svého vzni-
ku. Její historii pfiipomnûlo minulé
ãíslo tohoto ãasopisu.

Nûkolika fotografiemi a nûkolika
vûtami se zfiejmû nedá popsat skvûlá
pohoda, která od odpoledních do po-
zdních noãních hodin panovala v sále
orlovny.

Úvodní m‰í svatou slouÏenou P.
Kopeck˘m, duchovním rádcem Ïupy
Su‰ilovy, byl pfiivítán první a nejdÛle-
Ïitûj‰í host, V‰emohoucí BÛh, jehoÏ
pfiítomnost a náklonnost zde stále po-
ciÈujeme. Dal‰í hosté, jejichÏ úãast si
v tak hojném poãtu velmi povaÏuje-
me, byli: ná‰ b˘val˘ ãlen, hejtman
JmK Ing. Stanislav Juránek, starosta
Orla br. ·ustr, nov˘ senátor Ing.
Slavotínek, ãestn˘ starosta Orla br.
PapeÏ, místostarosta Orla br. Kos-
telka, generální sekretáfi br. Kotík,
pfiedseda ústfiední TVR br. Mulíãek,
místostarosta Ïupy Su‰ilovy br.
Turãínek, místostarosta Mâ Bohu-
nice br. Crha. Ve sv˘ch pfiíspûvcích
do besedy hovofiili nejen o historii
jednoty, celého Orla, ale i o ekono-

mick˘ch vztazích, úloze v dne‰ní
spoleãnosti i dosaÏen˘ch v˘sledcích.
V závûru besedy, za potlesku 80 pfií-
tomn˘ch byly pfiedány pamûtní listy
s plaketou nûkolika ãlenÛm Orla, kte-
fií se v˘raznû zaslouÏili o obnovu
a rozvoj jednoty po roce 1990.

V kulturní ãásti programu zahráli
ãlenové jednoty divadlo „Joe? Ano“
a pak jsme se bavili pfii cimbálové
muzice.

Oslavy vyvrcholily v nedûli
21. 11. 2004, ve v˘roãní den zrození
na‰í jednoty sportovnû spoleãensk˘m
pûtibojem 16 smí‰en˘ch (muÏi + Ïena)
dvojic, skládajících se z disciplín: stol-
ní tenis, stolní hokej, malá kopaná,
‰ipky a hod na ko‰. Oba dva dny se ne-
sly ve velmi pfiátelské a srdeãné atmo-
sféfie, kterou umocnila v úvodu besedy
z kronik citovaná slova zakládajícího
ãlena jednoty, jednatele a prvního pra-
poreãníka, br. Josefa Soboly: „Práce
pro Orla je sluÏba spoleãnosti, vlasti
a splnûní boÏího poslání.“

Pfiejeme v‰em jednotám celé orel-
ské organizace, aby mohly proÏívat,
tak jako my, dobr˘ pocit z naplnûní
v˘znamu následujících dvou slov, kte-
rá se nesla jako oslavná óda cel˘mi
oslavami

Zdafi BÛh!
LADISLAV KONEâN¯

STAROSTA JEDNOTY

Bohunické oslavy
12/20046

M‰i svatou na zahájení slouÏil P. Pavel
Kopeck˘

KaÏd˘ z úãastníkÛ si odnesl tento historic-
k˘ odznak z roku 1922

... já se vrátím a se mnou pfiijde zákon!

V̆ znamní hosté si na památku odnesli tuto
pamûtní plaketu Divadelní soubor z Bohunic pfii závûreãné dûkovaãce po své zdafiilé divadelní hfie
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Rok s rokem se se‰el a opût tu
máme soutûÏ miss aerobic Îatãany
2004. 

SoutûÏ se konala v sobotu 30. fiíjna
2004 v Îatãanech.

Tuto soutûÏ hodnotím velice pozi-
tivnû, koneãnû se také více soutûÏí
mezi dospívajícími dívkami. Ov‰em
se této soutûÏe zúãastnil i první chla-
pec, coÏ ãiní tuto soutûÏ je‰tû zají-
mavûj‰í. 

Na‰e podkrkono‰ská dívãí v˘prava
odjíÏdûla na tento závod jiÏ v pátek
kolem tfiinácté hodiny, aby se stihla
ubytovat. Cesta velice dobfie ubíhala,
aÏ na Pardubice, kde do‰lo k malému
zádrhelu. Rychlík na Brno mûl asi
patnáct minut zpoÏdûní. Pfiesto jsme
velk˘ch ztrát neutrpûly. Hodiny uka-
zovaly právû pÛl ‰esté, kdyÏ rychlík,
ve kterém jsme cestovaly, dorazil na
hlavní nádraÏí mûsta Brna.

Nejvíce nás ‰okovaly varující ná-
pisy v podchodech na v‰ech eskalá-
torech „Pozor kapesní krádeÏe“.
Dûvãata byla stále ve stfiehu. 

Dal‰ím dramatick˘m záÏitkem pro
nás byla cesta z autobusového nádraÏí
z Brna-Zvonafiky do Îatãan. Tato tra-
sa byla dûsivá, jelikoÏ jsme ji absol-
vovaly za úplné tmy, protoÏe Ïádná
z nás nevûdûla zcela pfiesnû, kde
máme vystoupit. 

Právû hodiny ukazovaly deset a na
pódium pfii‰el pan starosta mûsteãka
Îatãan pan Ing. Oldfiich Zapomnûl,
jenÏ pronesl pfiíjemnou úvodní fieã, ke
které pfiipojil krátkou historii mûsteã-
ka Îatãan. Je vidût, Ïe úzké propojení
obce a jednoty Orla funguje, to je moc
dobré a pozitivnû smûrované. 

V porotû zasedli tito zástupci:
Michaela Kurcová za Îatãany, Petra
Kratûnová z Rady mládeÏe, Helena
·Èávová za Blansko, Jaroslav Hronek
za Obfiany, dále Josef Buchta za
Jifiíkovice a Marie Hejnová za Rtyni
v Podkrkono‰í.

SoutûÏilo se ve tfiech disciplínách.
První pfii‰la na fiadu soutûÏ ve cviãe-
ní s lektorkou Marcelou Cábovou.
Druhá disciplína byla pro nûkterá
dûvãata dosti nároãná, jelikoÏ obsa-
hovala pfiedepsané prvky z gymnasti-
ky „kotoul, v˘kopy, hvûzdu a pro-
vaz“. Pro nûkterou to bylo pfiímo dra-
ma, ov‰em zase byla spousta tûch,
která do cviãení dala ladnost, ducha
opravdové sportovní radosti, coÏ ãi‰e-

lo pfiímo z jejich tváfií. Prostû nezapo-
menutelná podívaná. Závûreãná tfietí
disciplína mûla dûvãata provûfiit v‰e-
strannû. KaÏdá mûla svou vlastní na-
hrávku se svou nacviãenou sestavou.
Sestava musí b˘t vymy‰lena tak, aby
kaÏdé dívce sedûla jak pfii‰itá na tûlo,
vlastní provedení záleÏí na jejich
vlastních schopnostech. Tyto sestavy
si pfiipravují v domácích tûlocviãnách
i doma. Stále mohou pilovat, pokud
jim to podmínky dovolují.

V nejmlad‰í kategorii dívky a chlapec
5–8 let porota dospûla k verdiktu toho-
to pofiadí: na prvním místû se umístila
Hedvika Dokoupilová z Îatãan, která
se zároveÀ stala „mini-miss publika“.
Druhé místo obsadila Veronika ·veco-
vá z Telnice a na tfietí pfiíãce se umístil
jedin˘ chlapec Rudík Preis z Jifiíkovic.
V‰em tûmto finalistÛm patfií gratulace,
ale i dík v‰em soupefiÛm, protoÏe bez
nich by nebylo vítûzÛ.

Miss aerobic – Îatãany 2004

Orlovna v Îatãanech

V nejmlad‰í kategorii se úãastnil i jeden
chlapec

Vítûzka nejstar‰í kategorie Helena ·Èávo-
vá pfii volné sestavû

Moderátorky, které nás provedly cel˘m
dopolednem

Lektorka, se kterou cviãily v‰echny závod-
nice, si moc neoddychla

Nejvût‰í ‰ok, aÏ se nám tajil dech,
v jedné vesnici se autobus otoãil a jel
zpût, nechápaly jsme… Jely jsme
dlouho, dost dlouho, v té pustinû nám
to tak pfiipadalo. Najednou se objevila
cedule smûr Îatãany, v‰em se moc
ulevilo. Poãítaly jsme zastávky, vy-
stoupily jsme na malebném osvíce-
ném námûstíãku, coÏ bylo k na‰emu
pfiekvapení správnû. 

V sobotu ráno zaãal správn˘ bojov-
n˘ den v duchu „fair-play“. 
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Vítûzové nejmlad‰í kategorie

Vítûzové nejstar‰í kategorie

Domácí okofienili cel˘ program kulturní
vloÏkou

Vítûzové prostfiední kategorie

A máme tu kategorii prostfiední, a to

jsou dívky ve vûku 9–12 let. V této ka-

tegorii byla konkurence vût‰í. Takto

nám porota zamíchala pofiadím. Na

krásném tfietím místû se umístila Lucie

Kolmeãková z Blanska, druhou pozici

obsadila Lucie Jaro‰ová z Obfian

a smetanu slízla Eli‰ka Dokoupilová

z Îatãan. Atmosféra byla úÏasná, dûv-

ãata záfiila a pohyb pro nû byl opra-

vdovou sladkou odmûnou.

Dostáváme se k nejpoãetnûj‰í a nej-

silnûj‰í skupinû dûvãat 13–18 let, kde

vládl duch odhodlanosti, dravosti, ale
vûfiím, i pfiejícnosti. V této konkurenã-
nû vypjaté skupinû nám obsadila
bronzovou pfiíãku Jitka Ka‰parová ze
Rtynû v Podkrkono‰í, stfiíbrnou meda-
ili si odvezla Ivana ·Èávová z Blanska
a sestra Helena ·Èávová sáhla po zla-
tu, které téÏ odvezla do Blanska.
Atmosféra byla prodchnuta krásn˘m
duchem bojovnosti a rozpumpované
publikum vracelo ovace soutûÏícím,
potleskem, jásotem atd.. ÚÏasná at-
mosféra!!! Hlavnû byl vidût rozdíl
a pokrok v tom, co bylo v loÀském
roce, píle a úsilí v‰e vylep‰it. 

Ov‰em nesmíme zapomenout ani 
na moderátorky Bûtku Sedláãkovou
a Evu Ja‰ovou, které nás vtipnû cel˘m
soutûÏním dopolednem provázely.
Musím je‰tû prozradit na Bûtku
Sedláãkovou její úãast v soutûÏi jako
soutûÏící a moderátorka zároveÀ,
a také se spolu s Luckou Polcovou
a Evou Ja‰ovou podílela na vtipné
kulturní vloÏce, která nás velice po-
bavila. I jim patfií velk˘ dík. 

Úfiad mûsteãka Îatãany zapÛjãil
aparaturu, kterou obsluhoval Zdenûk
S˘kora, téÏ jemu dík za hladk˘ prÛbûh
soutûÏe. 

Na závûr touÏím podûkovat i tûm,
které jsem zde nejmenovala, a pfiesto
byli stejnû dÛleÏití. Starali se o nás, co
se t˘ãe ubytování a stravování. Z ce-
lého srdce jim dûkujeme.

Tuto soutûÏ velice dobfie organizaã-
nû pfiipravili. V‰e letûlo jak na bûÏí-
cím pásu, Ïádné prodlevy ani zádrhe-
ly. Poãet soutûÏících stoupl o proti
loÀskému roku, coÏ nám jen potvrzu-
je zájem o tuto soutûÏ. Takov˘chto
soutûÏních setkání je tfieba vyuÏít ke
stmelování a posilování ducha a sjed-
nocení jednot v tomtéÏ duchu.

DomÛ jsem se navrátily plny bá-
jeãn˘ch a nezapomenuteln˘ch oka-
mÏikÛ.

MARIE HEJNOVÁ

RTYNù V PODKRKONO·Í

JiÏ 11. roãník hudebního festivalu
La Festa probûhl ve Îìáfie nad Sá-
zavou. Pofiadatelem festivalu byla
místní jednoty Orla spoleãnû s far-
ností sv. Prokopa. Festival zahájila
Gabriela Kincová, která na jevi‰ti pfii-
vítala moderátory veãera Ladislava
Kotíka a Luká‰e Dvofiáka. V úvodu
v‰echny úãastníky pozdravil místní
faráfi P. Tomá‰ Hol˘, kter˘ také díky
sv˘m italsk˘m zku‰enostem objasnil
v˘znam názvu tohoto festivalu. 

Jako první na festivalu vystoupila
nejmen‰í Ïìárská schola pod ve-
dením Veroniky Fouskové, která
nás mimojiné v jedné své písní
zavedla do mnoha zemí svûta. Po ní
jiÏ pfii‰la fiada na scholu z Nového
Mûsta na Moravû a dále na soubor
Paprsek z Jimramova. Po krátké
pfiestávce, která byla vyplnûna kon-
zumací v˘born˘ch domácích bu-
chet, vystoupila star‰í schola far-
nosti svatého Prokopa, která se pre-
zentovala vlastnoruãnû sloÏen˘mi
texty písní, v nichÏ zpívala o sv˘ch
zku‰enostech s jednou starou farou
nebo s na‰ím b˘val˘m panem fará-
fiem. Jako pfiedposlední na pódiu
vystoupil zakladatel festivalu Josef
Sejkora a spol. Závûr festivalu pat-
fiil vystoupení skupiny B612, v je-
jímÏ stfiedu najdeme i dva kytaristy
Ïìárské star‰í scholy. Skupina ze
zaãátku pfiekvapila v‰echny pfií-
tomné nekompromisním rockov˘m
zvukem a pozdûji v dal‰ích písních
i zapojením dvou violoncell a dvou
zpûvaãek. 

Místní ãleny Orla urãitû potû‰ila
i úãast pfiedsedkynû Kulturní rady
Orla Bohumily Hrazdírové, která
v závûru festivalu v‰echny pfiítomné
pozdravila. Akce byla jiÏ tradiãnû
ukonãena zpûvem písnû Na cestu
s námi v podání Pepy Sejkory. 

LADISLAV KOTÍK

La Festa
ZE ÎUP A JEDNOT  
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Akademie 
jednoty Orla
Pole‰ovice

Dne 14. 11. 2004 uspofiádali ãleno-
vé jednoty pro sebe a ostatní spoluob-
ãany 3. akademii pole‰ovické orelské
jednoty. Otázka je: Proã ?

Duch orelské my‰lenky se neváÏe
pouze se sportem. Je i kulturním a du-
chovním rozvojem, kter˘ má vést
zvlá‰È mladou generaci ke kfiesÈan-
sk˘m hodnotám.

Pfii zpûvu orelského pochodu byl
pfiinesen prapor jednoty, kter˘ byl
letos posvûcen na Orelské pouti na
Sv. Host˘nû. Programem akademie
nás provázela ses. Monika Mezu-
lianiková spolu se starostou jed-
noty br. Petrem Brhlem. Br. starosta
pfii svém úvodním slovû neopomnûl
poznamenat, Ïe duchovní my‰lenky
se stále ãastûji vytrácejí ze v‰ední-
ho dne kaÏdého ãlovûka, ba do-
konce ze samotn˘ch orelsk˘ch akcí.
Proto rada jednoty rozhodla pro-
gram akademie smûfiovat tímto 
smûrem a povznést my‰lenku kfies-
Èanství.

Duchovní slovo na uvítanou prone-
sl ná‰ b˘val˘ duchovní rádce jednoty
P. Petr Dujka, pfiedseda Duchovní
rady Orla. Poté následovalo vystou-
pení dûtí s pásmem o Paleãkovi, ãi
scénka s kfiesÈanskou tématikou
Zacheus.

Dûvãata pfiedvedla aerobic, byly
pfiedneseny básnû soutûÏících v Lu-
binû, br. starosta spolu se ses. Me-
zulianikovou vzdali hold ochránkyni
a patronce orlÛ Pannû Marii Svato-
host˘nské a spolu pfiednesli báseÀ
Svaté Pannû.

Samozfiejmû nechybûly rÛzné 
písnû a ukázka byla i ze sportovní
gymnastiky. KaÏd˘, kdo chtûl, se za-
pojil, jak nejlépe umûl. Mezi hosty
byla zástupkynû Ïupy Velehradské
ses. Habartíková, která s dûvãaty
z Kunovic pfiedvedla své pásmo, jímÏ
obohatila ná‰ kulturní program, za
coÏ jim vfiele dûkujeme!

Ke konci pofiadu starosta jednoty
podûkoval v‰em úãinkujícím, v‰em,
ktefií s jednotou sympatizují, úãastní
se orelsk˘ch akcí, a v‰em, ktefií dûla-
jí nûco pozitivního pro jednotu.

Doufáme, Ïe jsme touto na‰í akade-
mií obohatili kulturní Ïivot v obci
a pokraãujeme v tom, co zde bylo za-
poãato pfied tfiemi lety.

Na závûr nám fiekl pár vlídn˘ch
slov ná‰ souãasn˘ duchovní správce
farnosti P. Vít Hlavica a akademii
ukonãil orelskou modlitbou.

RADA JEDNOTY OREL POLE·OVICE

Chfiibsk˘ 
maraton 2004

JiÏ 32. roãník Chfiibského ma-
ratonu, pofiádan˘ atletick˘m klubem
KromûfiíÏ, pfiivítal v sobotu 30. 10.
2004 vytrvalce tohoto u nás nejnároã-
nûj‰ího maratónského závodu.

Za velmi pûkného a teplého, leã jak
zde jiÏ b˘vá zvykem, dosti vûtrného
podzimního poãasí se na traÈ vydalo
na 80 bûÏcÛ, ktefií se poprali nejen
s délkou, ale i s nároãností této roz-
manité tratû, vedoucí skrz Chfiibské
kotáry dosahující celkového pfiev˘‰e-
ní aÏ 300 metrÛ.

Mezi úãastníky patfiil i ná‰ b˘val˘
premiér Vladimír ·pidla, kter˘ si 
tento obtíÏn˘ závod zvolil jako svÛj
první Ïivotní maraton a s úctyhod-
n˘m ãasem tûsnû pod 4 a 1/2 hodiny
jej také zdolal. I Orel zde mûl své za-
stoupení a v podobû mého spí‰e tak-
tického pojetí tak byla prolomena ma-
gická tfiíhodinová hranice na této trati
a v˘sledn˘m ãasem 2:57:57 jsem si
zajistil 7. místo v absolutním pofiadí.
Vítûzem se stala na‰e univerzální vy-
trvalecká jedniãka Petr Vabrou‰ek
(2:39:42), jenÏ kaÏdoroãnû patfií 
mezi nejlep‰í úãastníky Havajského
ironmana.

Co do kvality byl tento závod velmi
dobfie obsazen a lze tedy smûle uznat,
Ïe stále patfií mezi atraktivní závody,
vyhledávané nejenom skalními pfiíz-
nivci, ale i úpln˘mi nováãky, jakoÏ
i mezinárodním obsazením startovní-
ho bûÏeckého pole.

ING. MILAN ADAMEC

JEDNOTA ORLA VY·KOV

OREL 
Mor. Budûjovice

13. 1istopadu 2004. V bazénu Zá-
kladní ‰koly Havlíãkova ul. v Mor.
Budûjovicích probíhaly podzimní

plavecké závody Kubi‰ovy Ïupy.
Z jednot KnûÏice, Luka nad Jihlavou,
Mûfiín, Polná, Telã a Mor. Budûjovice
závodilo 63 dûtí.

V¯SLEDKY:

Nejmlad‰í Ïákynû, 1994–1995
1. Nûmcová Katefiina, 

Mor. Budûjovice 0:15,34
2. Dolská Marie, Telã 0:16,44
3. DoleÏalová Laìka, 

Mor. Budûjovice 0:17,26

Nejmlad‰í Ïáci, 1994–1995 
1. Nedoma Daniel, Mûfiín 0:18,70
2. Halík Tomá‰, Polná 0:21,68
3. Rozmarin Jakub, Mûfiín 0:36,35

Mlad‰í Ïákynû, 1992–1993
1. Ferdanová Aneta, 

Mor. Budûjovice 0:40,98
2. Marková Katefiina, 

Mûfiín 0:45,80
3. Jedliãková Renata, 

Luka n. Jihlavou 0:48,11

Mlad‰í Ïáci, 1992–1993
1. Nevafiil Luká‰, 

Mor. Budûjovice 0:48,72
2. Zeman Jifií, Mûfiín 0:50,86
3. Vyskoãil ·imon, Telã 0:52,57

Star‰í Ïákynû, 1990–1991
1. VaÀková Petra, 

Luka nad Jihlavou 0:39,77
2. Sedláková Alena, 

Luka nad Jihlavou 0:40,18
3. KfiíÏová Lucie, KnûÏice 0:42,11

Star‰í Ïáci, 1990–1991
1. Neuwirth Vojtûch, 

KnûÏice 0:32,73
2. Proke‰ Pavel, Telã 0:39,62
3. Fiala Libor, Mûfiín 0:41,64

Dorostenky, 1989–1988
1. Mare‰ová Lenka, Telã 0:46,00
2. Kolmanová Martina, Telã 0:48,45
3. Kraãmarová Anna, 

Mor. Budûjovice 0:50,48

Dorostenci, 1989–1988
1. âíhal Filip, 

Luka n. Jihlavou 0:30,09
2. HrÛza Martin, Mûfiín 0:39,64
3. Svoboda Josef, KnûÏice 0:39,88

Úplnû nejmlad‰í Ïákynû a Ïáci pla-
vali 16 m a ostatní kategorie plavaly
50 m voln˘ zpÛsob.

·ÁLKOVÁ LUDMILA

ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT 



12/200410

Bûh P. Václava
Kosmáka

23. 10. 2004 se konal jiÏ 4. roãník
pfiespolního bûhu, kter˘ se uskuteãnil
v rámci seriálu „O pohár fieditele JE
Dukovany“. Závodu se zúãastnilo 81
závodníkÛ, dokonãilo 80 a 1 vzdal. Bûh
se konal za dobr˘ch bûÏeck˘ch podmí-
nek: +15 °C, mírn˘ vítr.

V Ïákovsk˘ch kategoriích zvítûzili
vût‰inou favorité, pfieváÏnû ãlenové at-
letick˘ch oddílÛ. Z domácích zaujal
v˘kon Jana Karlíka na 2000 m v ãase 
6 min 28 s.

Dobré v˘kony podali také dorosten-
ci, kdyÏ první tfii zabûhli 3000 m pod
10 minut.

V hlavním závodû Ïen a muÏÛ na ví-
tûzství staãil podprÛmûrn˘ ãas. V závo-
dû veteránÛ nad 40 let se se‰la dobré
konkurence: leto‰ní vítûz Brnûnského
poháru – Patoãka, vítûz ligy Vysoãiny –
Hotafi, a nejlep‰í veterán z Tfiebíãe –
Bohuslav, kter˘ dokázal zvítûzit. V ka-
tegorii veteránÛ nad 50 let zvítûzil jiÏ
tradiãnû Kore‰ v kvalitním ãase.

Ceny do závodu vûnovala firma
Ferrum Moravské Budûjovice a ‰atny
poskytla SOU Moravské Budûjovice.
Závod pofiádala TJ Orel Moravské
Budûjovice.

Dal‰í bûÏecká akce bude 26. 2. 2005
– Moravskobudûjovick˘ pÛlmaratón,
kter˘ je vypsán pro v‰echny vûkové ka-
tegorie a pobûÏí se v „Hofie“. Tratû: 200 m
– nejmlad‰í Ïactvo, star‰í Ïactvo má tra-
su 1000 m, dorost 2000 m, Ïeny a muÏi
pfiíchozí 7000 m a muÏi 21 097 m.

Pfií‰tí roãník bûhu „P. Václava
Kosmáka“ se uskuteãní 22. 10. 2005.

V¯SLEDKY:

pfiípravka 50 m:
1. Stanislav Hladík, BlíÏkovice 18,6
2. Îákové Tereza, M. Budûjovice 19,6
3. Nûmcová Marie, M. Budûjovice 19,9

pfied‰koláci 100 m:
1. Floriánová Eli‰ka, Brno 21,2
2. KfiíÏ Jakub, ·ebkovice 26,8
3. Chytka Daniel, PetrÛvky 27,3

nejmlad‰í Ïákynû 200 m:
1. Floriánová Eli‰ka, Brno 51,5
2. Jordánové Petra, Tfiebíã 55,4
3. Janou‰kové ·árka, BlíÏkovice 67,6

nejmlad‰í Ïáci 200 m:
1. Nûmec Jan, M. Budûjovice 51,9
2. Dólsk˘ Jan, Telã 58,7

Ïákynû 300 m:
1. Dolská Marie, Telã 1:07,2
2. Kartíková Eva, M. Budûjovice 1:10,6
3. Scherrerová Jana, M. Budûjovice 1:11,6

Ïáci 300 m:
1. ·Èastn˘ Pavel, M. Budûjovice 1:12,8
2. Kotrba Václav, M. Budûjovice 1:17,2
3. Svoboda Jifií, Vífienice 1:22,5 1.

ml. Ïákynû 600 m:
1. Jordánová Martina, Tfiebíã 2:18,4
2. Floriánová Aneta, Brno 2:43,7
3.Valíková Markéta, M. Budûjovice 3:14,1

ml. Ïáci 600 m:
1. Nechvátal Jan, KnûÏice 2:21,4
2. Tvrd˘ Pavel, M. Budûjovice 2:30,5
3. KfiíÏ Dominik, ·ebkovice 2:43,1

Ïákynû 1000 m:
1. Fialová Barbora, Tfiebíã 4:36,1
2. JeÏková Miroslava, Tfiebíã 4:46,6
3. Lojdová Markéta, Martínkov 5:02,4 

Ïáci 1000 m
1. Nechvátal Milan, KnûÏice 3:59,2
2. Roupec Roman, Dukovany 4:12,0
3. ·lechta Zdenûk, KnûÏice 4:42,4

Ïákynû 2000 m
1. Vrzalova Monika, Tfiebíã 7:54,6
2. Saláková Martina, KnûÏice 8:48,6
3. Novotná Lenka, M. Budûjovice 9:28,5

Ïáci 2000 m
1. Karlík Jan, M. Budûjovice 6:28,6
2. Fouãek Martin, Nové Syrovice 7:21,8

dorostenky 3000 m:
1. Zárybnické Lucie, Tfiebíã 12:50,6
2. Plchové Katefiina, Brno 13:44,0
3. Hotafiové Lucie, Jihlava 18:33,5

dorostenci 3000 m:
1. Hirt Luká‰, Dukovany 9:44,5
2. Roupec Radek, Dukovany 9:46,7
3. Kuchafiík David, Dukovany 9:56,1

Ïeny 3000 m:
1. Floriánová Veronika, Brno 13:28,4
2. NoÏková Ilona, Biskoupky 14:21,8

muÏi do 39 let 10 000 m:
1. Tuna Jaroslav, Okfií‰ky 35:02,6
2. Kovafiík Václav, Dukovany 36:27,2
3. Jordán Josef, Dukovany 39:06,6

muÏi 40–49 let 10 000 m:
1. Bohuslav Jaroslav, Dukovany 35:15,4
2. Hotafi Pavel, Jihlava 35:35,3
3. Scherrer Jaroslav, M. Budûjovice 35:55,5

muÏi 60 let a star‰í 10 000 m:
1. Kore‰ Arno‰t, Tfiebíã 35:42,9
2. Gross Ludûk, Znojmo 40:26,2
3. Kfienek Franti‰ek, Tfiebíã 43:36,1

JAROSLAV SCHERRER

Kvalifikaãní turnaj
volejbalu muÏÛ –
13. 11. 2004

MoÏná na základû jiného systému
ústfiední akce se do kvalifikace pfiihlá-
silo 17 druÏstev. Jedno druÏstvo se
v‰ak odhlásilo a tak pfiijelo jen 16
muÏstev.

Ve ãtyfiech skupinách jsme hráli na
tfiech hfii‰tích. Vítûzové skupin postu-
povali do finálové skupiny, ve které
jiÏ na sebe narazili kvalitní soupefii.
První dvû muÏstva postoupila do finá-
lového turnaje.

Myslím, Ïe pro novû pfiihlá‰ené jed-
noty byl tento turnaj dobrou zkou‰kou
jejich v˘konnosti a motivací k dal‰í-
mu tréninku.

V¯SLEDKY:
Skupina 1: 

1. Mramotice
2. Kun‰tát
3. Kfienovice
4. Husovice

Skupina 2:
1. Îidenice
2. Blansko
3. St. Jiãín
4. Blansko

Skupina 3:
1. Zlín
2. KnûÏice
3. Královo pole
4. Vy‰kov

Skupina 4:
1. Praha
2. ·vihov
3. Bohunice
4. Hodonín

Finálová skupina:
1. Mramotice
2. Praha
3. Zlín
4. Îidenice

ALOIS BENE·, JEDNOTA ORLA POZO¤ICE

ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT 
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Stupnû vítûzÛ, orelsk˘ reprezentant je
vpravo

ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT  !  ZE ÎUP A JEDNOT 

3. místo na
Mistrovství
Evropy BMX

O víkendu 9.–11. 7. 2004 bylo po-
prvé v historii pofiádáno Mistrovství
Evropy v BMX (bikrosu) v âeské
republice, a to v Klatovech. Tohoto
mistrovství se zúãastnilo pfies 1500
jezdcÛ ve v‰ech vûkov˘ch katego-
riích z celé Evropy. Lubomír Vojta
(Orel jednota Telnice) jel v kategorii
15let˘ch, ve které bylo 64 pfii-
hlá‰en˘ch jezdcÛ. 

Závodníci se sjíÏdûli jiÏ od pondû-
lí. Oficiální tréninky probíhaly od
ãtvrtka a vrcholn˘ závod byl slav-
nostnû zahájen ãeskou státní hym-
nou v pátek.

Kategorie 15let˘ch byla na progra-
mu soutûÏí v nedûli. Ráno se v‰ichni
probudili do zamraãeného dne. V 9
hodin zaãínaly volné tréninky a pak
následovaly tréninky povinné (se star-
tovacím zafiízením), coÏ uÏ bylo jen
na rozjetí pfied závodem, protoÏe
vlastní dÛleÏité tréninky jiÏ byly
v pfiedchozích dnech. Vlastní závod
zaãal o pÛl dvanácté.

Oãima závodníka:
V první jízdû jsem odstartoval vel-

mi ‰patnû a vzhledem k profilu dráhy,
kter˘ neumoÏÀuje snadné pfiedjíÏdûní,
jsem do cíle dojel na 6. místû. Ve dru-
hé jízdû se mi start povedl, ale ‰pat-

n˘m doskokem na první pfiekáÏce
jsem se propadl na 5. místo. V tuto
chvíli nebyly moje vyhlídky nijak
skvûlé a bylo jasné, Ïe pokud ve 3. jíz-
dû nedojedu alespoÀ druh˘, tak ne-
mám ‰anci na postup do ãtvrtfinále.
Tfietí jízda byla skvûlá – dobr˘ start
a podjetím soupefie v první zatáãce
jsem se posunul na vedoucí pozici,
kterou jsem si udrÏel aÏ do cíle, a to
znamenalo jist˘ postup do dal‰ích
bojÛ. 

Následnû ze ãtvrtfinále jsem po-
stoupil do semifinále a nakonec do fi-
nále, ve kterém se utkalo osm nejlep-
‰ích borcÛ o ta nejvy‰‰í umístûní.
Finále bylo sportovním soubojem od
zaãátku aÏ do cíle, kdy po vydafieném
startu a nûkolika pfiedjetích v první
a druhé zatáãce se mi podafiilo dojet
na skvûlém tfietím místû za ·v˘carem

Laprazem (leto‰ní mistr svûta)
a Angliãanem Philipsem. 

Byl to pro mû vydafien˘ den, kdy
jsem ze závodÛ odjíÏdûl se skvûl˘m
pocitem pernû vybojovaného nádher-
ného v˘sledku.

P¤IPRAVIL LADISLAV ·USTR ML.

Poosmé 
o pohár

Poslední fiíjnovou sobotu se ve vel-
kém spoleãenském sále restaurace
„Pod âern˘m“ v Huslenkách se‰li 
jiÏ po osmé milovníci ‰achu na tradiã-
ní soutûÏi „O putovní pohár Ïupy
Bauerovy“. Organizátorem tohoto
známého a oblíbeného vefiejného ‰a-
chového turnaje byla opût jednota
Orla Halenkov-Huslenky. 

Pod rozhodãí taktovkou Petra
Votavy ze Zlína si zmûfiilo své síly 
32 soutûÏících a deset pozvan˘ch hos-
tÛ z orelsk˘ch jednot Halenkov-Hus-
lenky, Za‰ové, Mofikova, Starého
Jiãína, Hranic na Moravû a Velk˘ch
Karlovic. ¤editelem turnaje byl pan
Antonín MaÀák star‰í z jednoty Orla
Halenkov-Huslenky. I kdyÏ jsou ‰a-
chy doménou muÏÛ, i tentokráte se
mezi nimi objevilo nûkolik Ïen. Snad
se tento pomûr bude v pfií‰tích letech
je‰tû více zmen‰ovat a na herních lis-
tinách se Ïenská jména budou objevo-
vat v hojnûj‰ím poãtu, aby tak pfiispû-
la k pestrosti a zajímavosti soutûÏe. 

K tomu bezesporu pfiispívá i vûk
jednotliv˘ch soutûÏících – nejstar‰í-
mu, panu Bohumilu Tydlaãkovi z Hu-
slenek, bylo 78 let a jako loni si mohl
zmûfiit své síly i letos s o ‰edesát sedm
let mlad‰ím Ondfiejem Malou‰kem.

Nakonec nádhern˘ sklenûn˘ pohár
získal Luká‰ âernoch z Mofikova
a potvrdil tak svÛj úspûch z loÀského
turnaje, kdy obsadil taktéÏ ãelní po-
zici. 

V kategorii do patnácti let zvítûzil
Martin Bednáfi z jednoty Hranice, dru-
hé místo obsadil Ondfiej Malou‰ek
z jednoty Halenkov-Huslenky, tfietí
Martin ·kop opût z Hranic a na ãtvr-
tém místû se umístil Luká‰ Chrás-
teck˘ z domácí jednoty. 

PrÛbûh celé akce pfiitáhl jako obvy-
kle pozornost vefiejnosti, která tak
mohla opût zhlédnout i aktivnû se 
zúãastnit  jedné z tradiãních ãinností
jednoty Orla Halenkov-Huslenky. 
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Jednota OREL
Kobylí na Mo-
ravû uspofiádal
14. roãník mezi-
národního turna-
je v basketbale
ml. Ïaãek. Po tfii
dny od 21. do 23.
fiíjna 2004 se bo-
jovalo na Ïluté

palubovce pod bezedn˘mi ko‰i, aby se
pfiedvedla v‰em divákÛm spousta ho-
din tréninku s oranÏov˘m míãem, aby
hráãky pfiesvûdãily v‰echny vãetnû
sebe, Ïe i tento sport mÛÏe sehrát roli
stejnû spoleãenskou jako i v˘chovnou.
Kdo by nepfiijel do Kobylí, kdyÏ se
hraje o tuto nádhernou trofej upletenou
ze v‰ech odrÛd hroznÛ. Kromû domá-
cích druÏstev se sjíÏdí uÏ tradiãnû
SLOVENSK¯ OREL, basketbalistky
polské POZNANù – Gambri a JME
Brno. Îiv˘ pohár si odvezla dûvãata
z Poznanû.

Jménem v‰ech ko‰íkáfiek chci podû-
kovat v‰em, ktefií se o na‰e polské ka-
marádky starali a pfiipravili jim pfií-
jemn˘ pobyt a v‰em nezapomenutelné
záÏitky, zvlá‰È dûkuji rodiãÛm, pofia-
datelÛm a rozhodãím.

POLÁK EMIL

Co se dûje
v Ofiechovû?

VáÏení ãtenáfii ãasopisu Orel, ráda
bych vás touto cestou seznámila s na‰í
orelskou jednotou v Ofiechovû. Na‰e
jednota má pomûrnû velkou orlovnu,
kterou jsme získali nazpût od TJ Sokol
po listopadu 1989. Také u nás je stále
pár nad‰en˘ch lidiãek, ktefií se ze
v‰ech sil snaÏí, aby duch Orla zÛstal
zachován.

KaÏdoroãnû pofiádáme mnoho kul-
turních akcí, napfi. mikulá‰skou besíd-
ku, kde kromû ‰tûdrého Mikulá‰e, hod-
ného andûla a ãiperného ãerta nechybí
ani krátká pohádka nacviãená místními
dûtmi. Dále pofiádáme dûtsk˘ ma‰karní
karneval, kter˘ je u nás velmi oblíbe-
n˘. Svûdãí o tom mnoÏství masek, kte-
ré pfiicházejí kaÏd˘ rok. I tady máme
bohat˘ program pln˘ her a soutûÏí,
tombolu, obãerstvení a nechybí ani
dobrá hudba.

U nás v Ofiechovû b˘vají tradiãnû 3
plesy za rok. V‰echny jsou v prosto-
rách orlovny, ale jen jeden pofiádá na‰e
jednota. Jsou to ostatky s tradiãním
pochováváním basy Barbory a rejdû-
ním rozliãn˘ch masek. Pokou‰eli jsme
se také znovuobnovit Václavské hody,
ale setkaly se s malou odezvou.

âas od ãasu pofiádáme zájezdy, kte-
ré se naopak setkaly s velk˘m ohla-
sem. Lidé se uÏ sami ptají, kdy a kam
se pojede pfií‰tû.

KaÏd˘ rok pofiádá na‰e jednota dva
letní tábory. Jeden pro mlad‰í dûti 
(5–10 let), které jezdí na rÛzné fary,
a druh˘ pro star‰í (11–15 let). Ti uÏ po
ãtvrté nav‰tívili stanov˘ tábor Buko-
vina. Tyto akce pfiiná‰ejí mnoho rado-
stí dûtem i dospûl˘m. Radostnou vizit-
kou je i skuteãnost, Ïe se dûti opako-
vanû na tyto tábory hlásí a pfiivádûjí
i své kamarády.

Na‰e jednoty pofiádá rÛzné hry
a soutûÏe pro dûti. Pohádkov˘ les, pe-
xesiáda (turnaj v pexesu), soutûÏe na
kolech, koleãkov˘ch bruslích a skate-
boardech. Dûti mûfiily i v˘konnost
sv˘ch autíãek na dálková ovládání
a zápasily pfii netradiãní olympiádû.
KaÏdoroãnû pofiádáme v záfií vydlabá-
vání d˘ní a z nich v˘robu stra‰ákÛ.

Podílíme se také organizaãnû na pfií-
pravách pouti k sv. Pregrinovi. Tam
také chystáme doprovodn˘ program
napfi. divadelní hru o sv. Peregrinovi,

‰ermífiskou parodii, pouÈové atrakce
(stfiílení rÛÏí, vykládání z ruky, prodá-
vání perníkÛ, pouÈová zpívání).

V ãervnu 1998 jsme se zúãastnili
pfiehlídky Brnûnsko zpívá a tanãí s na-
cviãen˘m folklórním pásmem zpûvÛ
a tancÛ v ofiechovsk˘ch krojích. Ná‰
divadelní krouÏek je kaÏdoroãním
úãastníkem Divadelní dílny, kterou
jsme i jednou v na‰í orlovnû pofiádali.
Letos jsme se podruhé v historii obno-
veného Orla zúãastnili pfiehlídky du-
chovních písní CANTATE Luha-
ãovice.

Zájmové krouÏky v na‰í jednotû
jsou: v˘tvarn˘, kde si dûti osvojují
rÛzné techniky, kuchafisk˘ a v leto‰-
ním roce chceme novû zavést krouÏek
folklórní a matefiské centrum.

V orlovnû se také pofiádala nejedna
v˘stava (fotografií, star˘ch vûcí, mo-
delÛ ), která se setkala s velk˘m ohla-
sem. Zejména ta leto‰ní, která byla za-
mûfiena k v˘roãí 750 let od první píse-
mné zmínky o Ofiechovu.

V na‰í jednotû se samozfiejmû také
sportuje. Velmi pûkn˘ch umístûní do-
sahují na‰i ‰achisté, fotbalisté i florba-
listé. Ti se úãastní Ïupních i celoorel-
sk˘ch turnajÛ s velice dobr˘mi v˘sled-
ky. Dal‰ím sportem, kter˘ má jiÏ u nás
dlouholetou tradici, je volejbal. Hraje
se u nás 2x t˘dnû a na‰i volejbalisté
pofiádají a nebo se zúãastÀují rÛzn˘ch
pfiátelsk˘ch utkání. V orlovnû se také
1x t˘dnû trénuje stolní tenis. Jako asi
kaÏdá jednota se stárnoucí orlovnou se
pot˘káme s mnoha problémy. Pfiede-
v‰ím finanãními (‰patná stfiecha, za-
staralé nefunkãní sprchy, nutnost pfií-
pojky na kanalizaci, vyduté parkety...).
Vûfiíme a doufáme, Ïe se na‰e jednota
také nûkdy zafiadí k tûm ‰Èastn˘m
s velk˘mi investiãními akcemi, proto-
Ïe pokud nebudou finanãní prostfied-
ky, jsou nám ruce ochotné pomoci
k niãemu.

MARKÉTA DUDÍKOVA

KVR JEDNOTA O¤ECHOV

MEZINÁRODNÍ
BASKETBALOV¯
TURNAJ V KOBYLÍ
O HROZEN 
JIÎNÍ MORAVY
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II. Orelské setkaní
mládeÏe

22.–24. fiíjna 2004 se v Dolních
Bojanovicích uskuteãnilo setkání mlá-
deÏe.V‰ichni se se‰li na základní ‰kole
v orelsk˘ch klubovnách.Veãer byla
hra,jejímÏ úãelem bylo seznámit se.
Kolem pÛl jedenácté jsme hráli noãní
hru „Snûhurka a sedm trpaslíkÛ“. V so-
botu v‰ichni vstávali kolem deváté ho-
diny. Po snídani, kolem pÛl desáté, pfii-
‰el P. Petr Karas, kter˘ mûl pfiedná‰ku
s názvem „My jako opûrn˘ sloup“.
Pfiedná‰ka byla aÏ do obûda, na kter˘
se v‰ichni pfiesunuli do místní restaura-
ce. Po obûdû následovala hra po celé
obci. Pak nás ãekala veãefie a exkurze
ve vinném sklepû. Veãer byla volná zá-
bava, nûkdo hrál fotbal, jiní si povída-
li nahofie v klubovnách nebo hráli na
kytaru a zpívali. Nûktefií je‰tû rychle
zji‰Èovali spoje, protoÏe druh˘ den od-
jíÏdûli. V nedûli jsme vstávali brzy,
abychom se mohli rozlouãit.

Setkání se nám moc líbilo. Sezná-
mili jsme se s nov˘mi lidmi a uÏ se
moc tû‰íme na dal‰í setkání.

ZA ORLA DOLNÍ BOJANOVICE

TEREZIE BÁBÍKOVÁ

BURâÁKOVÁ
·ESTKA

Jestli jste náhodou projíÏdûli v nedû-
li 19. záfií dopoledne kolem „zeleného“
v Dolních Bojanovicích, mohli jste si
v‰imnout skupiny mlad˘ch lidí, ktefií
tam uklízeli, zametali a pfiipravovali
v‰e na odpolední sedm˘ roãník silniã-
ního bûhu „Burãáková ‰estka“.

PÛl hodinku po dvanácté v‰e zaãalo
v˘stfielem ze startovací pistole jednoho
z rozhodãích a startem 27 nejmlad‰ích
bûÏcÛ. Celkem se v mládeÏnick˘ch ka-
tegoriích pfiedvedlo více neÏ devadesát
závodníkÛ.

Hlavní závod byl rekordní nejen
v poãtu úãastníkÛ (bylo jich 108 a zú-
ãastnil se jej také hejtman Jihomorav-
ského kraje Stanislav Juránek), ale re-
kordní byl také ãas vítûze Martina
Kuãery z VSK University Brno.

Ceny pfiedávali kromû hejtmana 
také ministr Ïivotního prostfiedí 
Ambrozek, místostarostka obce Eva
Rajchmanová, fieditel hodonínské 
charity Václav Salajka a místostarosta
Orla br. Kostelka.

Po závodû se témûfi v‰ichni závodní-
ci zúãastnili ochutnávky jednoho
z prvních leto‰ních burãákÛ.

ZA ORLA DOLNÍ BOJANOVICE

EVA BÁBÍKOVÁ

Blahopfiání 
do Starého Mûsta

V prosinci oslaví v˘znamné Ïivotní
jubileum 80 let bratr Jaroslav Tyllich
z jednoty Orla Staré Mûsto u Uher-
ského Hradi‰tû a ke gratulantÛm se
chceme pfiipojit i my.

Bratr Jaroslav Tyllich se narodil 
21. prosince 1924 ve Starém Mûstû,
kde proÏil své dûtství i své mládí. Od
13 let se vûnoval atletice a hokeji.

Za okupace hrával s orelsk˘mi ochot-
níky divadlo, které bylo ve Starém
Mûstû velmi oblíbené, a to zvlá‰tû ope-
retky, a po osvobození âeskoslovenské
republiky vstoupil v roce 1945 do Orla.

UÏ o rok pozdûji mûl nejlep‰í ãas
v bûhu na 200 m v Ïupû Velehradské.
Na mistrovství âsl. Orla v lehké atleti-
ce v tomto roce získal 1. místa v bûhu
na 400 m, 800 m a 3000 m. Jak uvádí
Zprávy orelské Ïupy Velehradské z ro-
ku 1947 ã. 9, list 4–5, byl drÏitelem 6
Ïupních rekordÛ, a to v bûhu na 200 m,
400 m, 800 m, 1500 m a 5000 m. 

Na IX. Svatováclavsk˘ch hrách v leh-
ké atletice v Pfierovû v roce 1947 uÏ po-
tfietí zvítûzil v závodu jednotlivcÛ „Me-
moriál br. Franti‰ka Jufiice“ a definitiv-
nû získal putovní cenu. „Startoval v de-
víti soutûÏích a hlavnû v bûzích od 100
aÏ do 1500 m podal pûkné v˘kony,“
(ãasopis Orel, 1947, ã. 13–14, str. 5).

V roce 1947 startoval také na XIII.
mistrovství âeskoslovenského Orla
v lehké atletice v Brnû, kde ve velké
konkurenci 158 závodníkÛ z 11 orel-
sk˘ch Ïup získal v bûhu na 800 m a na
5000 m druhá místa, ale na 1500 m zís-
kal místo první. Jako jednotlivec získal
bratr Tyllich celkovû 1. místo v katego-
rii muÏÛ v rámci tohoto mistrovství
Orla.

Od 13 let reprezentoval také Staré
Mûsto v hokeji. Mimo to hrál na 1.
mistrovství Ïupy Velehradské v hokeji
v roce 1947, kde získala jednota Staré
Mûsto 3. místo.

Na podzim 1947 nastoupil Jaroslav
Tyllich základní vojenskou sluÏbu, ale
dále aktivnû sportoval. V roce 1949
startoval v „Zátopkovû vojenském zá-
vodu“ nejlep‰ích vojákÛ vytrvalcÛ ve

‰tafetovém závodu 5 x 1 km, kde zís-
kal 1. místo.

Sportu se vûnoval i po zastavení ãin-
nosti tûlov˘chovné jednoty Orel, 20 let
aktivnû hrál hokej a dal‰ích 10 let byl
hokejov˘m trenérem ve Starém Mûstû.
Mezi jeho záliby patfiil i zpûv, 45 let
zpíval ve sboru Svatopluk v Uherském
Hradi‰ti.

V roce 1990 se podílel na znovuob-
novení jednoty Orla ve Starém Mûstû
a 4. 5. 1190 byl zvolen místostarostou
jednoty. Má zásluhy na vrácení orel-
ského majetku v ãervenci 1991. Byl
ãlenem Ïupní rady. O ãinnost a dûní
v jednotû se stále zajímá a my mu pfie-
jeme, aby mu jeho elán, vitalita a smy-
sl pro humor vydrÏely je‰tû mnoho let!

Hodnû ‰tûstí, zdraví a BoÏího poÏe-
hnání mu pfieje ÎUPA VELEHRADSKÁ.

Turnaj Ïupy
Velehradské 
ve stolním tenise

V sobotu 20. listopadu 2004 se konal
turnaj Ïupy Velehradské ve stolním te-
nise, jehoÏ pofiadatelem byla jednota
Orel Vizovice. Jednoty na‰í Ïupy vy-
slaly celkem19 hráãÛ. 

Po prezentaci byli hráãi rozdûleni do
ãtyfi kategorií: Ïáci mlad‰í, Ïáci star‰í,
dorostenci a muÏi. Hrálo se na ãtyfiech
stolech systémem „kaÏd˘ s kaÏd˘m“,
tím bylo zaruãeno plné zapojení v‰ech
hráãÛ po celou dobu turnaje.

Ve v‰ech kategoriích se urputnû bo-
jovalo, nûkteré zápasy byly velmi vy-
rovnané. Po skonãení soutûÏe v jedno-
tliv˘ch kategoriích vyhlásili pofiadatelé
soutûÏ o absolutního vítûze mezi Ïáky
– utkali se vítûz kategorie mlad‰í Ïáci
Dominik RadoÀ (Vizovice) a vítûz ka-
tegorie star‰í Ïáci Richard Jordán
(Domanín). Zápas byl velmi vyrovna-
n˘, za mohutného povzbuzování v‰ech
úãastníkÛ nakonec tûsnû zvítûzil
Dominik RadoÀ, kter˘ byl odmûnûn
velkou medailí pro absolutního vítûze.

První tfii hráãi kaÏdé kategorie byli
ocenûni medailí a diplomem.

Turnaj dal pfiíleÏitost hráãÛm porov-
nat svou hráãskou zdatnost na Ïupní
úrovni v tomto sportu, kter˘ je moÏno
provozovat v kaÏdé jednotû. Pfií‰tí rok
se zase urãitû sejdeme ve Vizovicích
a porovnáme, jak kdo cel˘ rok pilnû
trénoval.
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V̆ sledky na prvních tfiech místech:

Kategorie mlad‰í Ïáci:
1. RadoÀ Dominik – Vizovice
2. ·lechta Radim – Domanín
3. Klempífi Pavel – Domanín

Kategorie star‰í Ïáci:
1. Jordán Richard – Domanín
2. PetrÏelka Tomá‰ – Domanín
3. RadoÀ Ladislav – Vizovice

Kategorie dorostenci:
1. Kohoutek ·imon – Slaviãín
2. Ficek Jan – Domanín
3. Kmenta Ondfiej – Domanín

Kategorie muÏi:
1. Hlavica Petr – Slaviãín
2. Barto‰ík Vít – Pole‰ovice
3. Kohoutek Ondfiej – Slaviãín

ING.VÁCLAV LEDNICK¯

STAROSTA JEDNOTY OREL VIZOVICE

ZaslouÏené 
podûkování

10. 10. t. r. si ivanãiãtí orlové dali do-
staveníãko se sv˘mi dfiíve narozen˘mi
ãleny, aby jim ze srdce podûkovali za
v‰echno, co udûlali pro to, Ïe Orel
v Ivanãicích se mÛÏe ãinnû pfiipojit
k oslavám 95. v˘roãí zaloÏení Orla.
PfiíleÏitost jim k tomu nabídlo vzácné Ïi-
votní jubileum sestry Andûlky Muziká-
fiové, která se 11. 10. doÏila v plné du-
‰evní svûÏesti 80 let. A ponûvadÏ ona ve
své skromnosti odmítala jakékoli oslavy
své osoby, stalo se její jubileum pfiíleÏi-
tostí dÛstojnû poblahopfiát i panu uãiteli
Janu Poulovi, kter˘ v prosinci oslaví de-
vadesátku, a volnû pfiipomenout dal‰í
oslavence z leto‰ního roku, kter˘ byl na
kulatá jubilea ‰tûdr˘. VÏdyÈ letos na jafie
bylo 90. v˘roãí narození na‰í nejstar‰í
orlice sestry Marie Doubkové a ke „ku-
lat˘m“ oslavencÛm se pfiipojili sedmde-
sátníci bratr Antonín Blecha a sestra
Lidmila Navrátilová. Ti v‰ichni, kaÏd˘
jin˘m zpÛsobem, ale ve vzácné souhfie,
pfienesli nejen v Ivanãicích orelskou
my‰lenku naplÀující heslo Víra-Vlast-
Síla desetiletími poroby a ústrkÛ aÏ do

dne‰ních dnÛ. AÈ uÏ sv˘mi osobními
obûtmi a modlitbami nebo nezi‰tnou
prací pfii zaji‰tûní technick˘ch problémÛ
ãi v posledních letech organizaãní a ve-
fiejnou ãinností v ‰ir‰ím kontextu ivan-
ãického dûní, kde napfiíklad sestra
Navrátilová se stala hlavním hybatelem
snah o záchranu ivanãického muzea. 

Díky bratru Poulovi, kter˘ se spolu se
sestrou ·Èastnou roz. ·nédarovou, sest-
rou Jufienovou a bratrem Ing. Vl. âer-
n˘m, prvním „porevoluãním“ starostou,
spontánnû ujal pfiedev‰ím administra-
tivnû a ãasovû nároãn˘ch jednání, po-
vstal ivanãick˘ Orel z popela a patfií
dnes k nejvût‰ím jednotám Ïupy Su‰i-
lovy. To v‰e na‰emu oslavenci nebráni-
lo v tom, Ïivû sledovat dûní na kultur-
ním i duchovním poli a pokraãovat
v plodném pfiedávání impulsÛ, které,
jak musíme pokornû pfiiznat, jsme v ná-
poru starostí o obnovu orlovny a zaji‰-
tûní provozu jednoty, ãasto nestaãili ani
zdaleka vyuÏít. Pan uãitel je ale ãlovûk
tich˘, chápav˘ a vytrval˘, kter˘ nejen
dfiíve dokázal kolegÛm pedagogÛm po-
máhat sv˘mi uãebnicemi otevírat svût
nesly‰ícím, ale i nabídnout své schop-
nosti v pfiekládání duchovních informa-
cí a systematicky povzbuzovat ty, kdo
místy strácejí nadûji, kdyÏ jejich mra-
venãí práce ne a ne pfiinést ovoce. 

Sestra Andûla Muzikáfiová v r. 1948
musela pfiedãasnû ukonãit studia na
Filosofické fakultû Masarykovy uni-
versity v Brnû, ponûvadÏ odmítla ko-
nat zkou‰ky z marxismu-leninismu.
Studia dokonãila jinde a jako kvalifi-
kovaná sociální pracovnice pod bedli-
v˘m dozorem StB putovala z místa na
místo od KromûfiíÏe pfies Zlín a Opavu
zpût do rodn˘ch Ivanãic. Pfiitom neú-
navnû zúroãovala ve spolupráci s pro-
fesorkou Annou Jedliãkovou svou hfii-
vnu a vÏdy, jakmile se naskytla k tomu
pfiíleÏitost, pfiispívala do kfiesÈansky
orientovan˘ch ãasopisÛ sv˘mi kvalit-
ními pfieklady z francouz‰tiny a nûmãi-
ny i sv˘mi autorsk˘mi vstupy, zejména
básnûmi. V posledních letech se s její
prací mohli seznámit pfiedev‰ím ãtená-
fii obnoveného Andûla stráÏného. Ona
to také byla, kdo spolu se sestrou H.
Nûniãkovou, J. Sobotkovou a V. Ka-
plerovou zajistil pofiízení nového pra-
poru jednoty Orel Ivanãice a pro bu-
doucnost na kazetu nazpívala se sest-
rou Helenou Nûniãkovou alespoÀ nû-
které písnû ze starého Orelského zpûv-
níku, kter˘ bohuÏel nemá noty. 

Zakladatelé ivanãického Orla na své
ustavující schÛzi 9. 6. 1912 sotva moh-
li tu‰it, jak˘mi peripetiemi jimi zaloÏe-
né dílo projde. Jistû by ale mûli radost,
Ïe jejich setba padla na pÛdu úrodnou
a Ïe pfies ve‰keré problémy snad
o ivanãick˘ch orlech nebude platit
upozornûní pana uãitele Poula, kter˘
pfii poslechu záznamu vzpomínek bra-
tra Kabelky na likvidaci Orla v 50. le-
tech a jejich aktivity pro zachování de-
mokracie u nás v této souvislosti ko-
mentoval nízké volební úãasti na dopl-
Àovacích volbách. Pfiipomnûl, Ïe nej-
vût‰ím rizikem pro Ïivot spoleãnosti,
které mÛÏe vést aÏ k jejímu zániku, je
nezájem obãanÛ o vûci vefiejné a neo-
chota zkusit místo neustálého kritizo-
vání se zapojit a nûco konkretního pro
druhé udûlat bez nároku na odmûnu. 

Dovolte nám tedy i touto cestou na-
‰im seniorÛm – obnovitelÛm ivanãic-
kého Orla podûkovat a popfiát jim
i nám v‰em, aby BoÏí milost jim po-
pfiála nadále pevné zdraví a mladou
mysl, abychom s jejich pfiíkladem pfied
oãima dovedli pfieklenout období, neÏ
se na‰i mladí orlíci vypracují k úrovni
jejich kvalit.

Jako malou pozornost pro úãastníky
setkání zajistil Orel Ivanãice vydání
se‰itku s básnickou sbírkou sestry
Andûly Muzikáfiové Perutû a pfiipravil
kopie pfiekladu publikace o Theillar-
dovi de Chardin od bratra Poula.
Pokud by nûkdo ze ãtenáfiÛ Orla mûl
o tyto „samizdaty“, které se setkaly
s vfiel˘m pfiijetím a zájmem, rádi mu je
za úhradu reÏijních nákladÛ za‰leme.
Zájemci si mohou dodání dohodnout
na adrese: frantisek.zemek@volny.cz

FRANTI·EK ZEMEK

STAROSTA JEDNOTY OREL IVANâICE

Peruti
AÏ budu v tísni neãekané
lapat po dechu,
prosím, mÛj Pane,
o útûchu.

Neopustí‰ mû, dobfie vím,
jen kdyÏ se k tobû obrátím,
a ve stínu andûlsk˘ch perutí
bude mé odpoãinutí

a tíseÀ rozpt˘lí se jako mlha,
kterou slunce prosvítilo,
a v du‰i bude rozprostfieno 
a bílo.
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Zprávy 
z Ústfiedí Orla 

Podzimní zasedání Ústfiední rady Orla
probûhlo v sobotu 20. listopadu 2004
v Brnû. Zasedání fiídil starosta Orla br.
Ladislav ·ustr a zúãastnili se ho kromû
Ïupy Svatováclavské zástupci v‰ech orel-
sk˘ch Ïup. 

Ústfiední rada Orla schválila plán akcí
Tûlov˘chovné rady Orla, Rady mládeÏe
Orla, Kulturní rady Orla a Duchovní rady
Orla na rok 2005. Pfiedev‰ím v oblasti spor-
tu doznal systém ústfiedních akcích podstat-
n˘ch zmûn. Ústfiední rada Orla dále schváli-
la ãlenské pfiíspûvky na pfií‰tí rok ve stejné
v˘‰i jako byly v roce 2004 a stanovila cenu
ãasopisu Orel na 180 Kã roãnû. ZároveÀ
bylo schváleno vydávání elektronické verze
ãasopisu v cenû 100 Kã za rok. Ústfiední
rada zru‰ila Mediální radu Orla, schválila
rozpoãet Orla na rok 2005 a konání her FI-
CEP v roce 2009 v âeské republice. Z dÛ-
vodu odstoupení nûkter˘ch ãlenÛ z funkcí
v odborn˘ch radách probûhly i doplÀující
volby do ústfiedních odborn˘ch rad.
Nejvût‰í zájem byl o ãlenství v Tûlo-
v˘chovné radû, kdyÏ ze ‰esti kandidátÛ byli
zvoleni br. Tomá‰ Holãík ze Zlína a br.
Viktor ·ulc z Brna-Îidenic. Do Rady mlá-
deÏe byl zvolen br. Martin Belatka ze Îìá-
ru nad Sázavou a do Kulturní rady ses.
Ludmila Vicherková ze Stûbofiic. Díky
zmûnám v jednacím fiádu dostaly Tûlo-
v˘chovná rada a Rada mládeÏe novû pravo-
moc pro disciplinární fiízení v jimi fiízen˘ch
oblastech. Vzhledem ke zmûnám v záko-
nech o ochranû osobních údajÛ byl také
zmûnûn text ãlenské pfiihlá‰ky, jejíÏ novou
podobu najdete v tomto ãísle ãasopisu Orel.

Usnesení Ústfiední rady Orla ze dne 
20. 11. 2004

1. zvolila 
1.1. pfiedsedou zasedání br. Ladislava

·ustra

1.2. ãleny mandátové komise br. Jana Sa-
lajku a Ivo Slavotínka

1.3. ãleny návrhové komise br. Václava
Michalãáka a Ladislava ·ustra ml.

1.4. zapisovatelkou sestru Andreu Hlou-
‰kovou a zároveÀ souhlasí s její úãastí
na zasedání

1.5. ovûfiovatele zápisu sestru Bohumilu
Hrazdírovou a Petru Kratûnovou

1.6. ãleny TVR Orla br. Tomá‰e Holãíka
a Viktora ·ulce

1.7. ãlena RM br. Martina Beratku
1.8. ãlenku KR Orla Ludmilu Vicherkovou

2. schvaluje
2.1. program zasedání UR
2.2. návrh rozpoãtu Orla na rok 2005 z do-

datkem – Dodateãné rozpoãtové opat-
fiení provádí v˘konné pfiedsednictvo
s tím, Ïe jej pfiedkládá ke schválení na
nejbliÏ‰í UR. 

2.3. ãlenské pfiíspûvky pro rok 2005 ve
v˘‰i 80,– 160,– 40,– Kã 

2.4. cenu ãasopisu Orel pro rok 2005 ve
v˘‰i 180 Kã za rok a zároveÀ povûfiu-
je br. Kotíka vydáváním ãasopisu Orel
v elektronické formû v cenû 100 Kã za
rok.

2.5. plán práce TVR Orla na rok 2005 UR
2004 03 s tím, Ïe odst. 3d) a 3e) bude
znít „Na základû kvalifikace v min. 
1 Ïupû za úãasti druÏstev – hráãÛ(ek)
ST/k z min. 3 jednot

2.6. plán práce Rady mládeÏe Orla na rok
2005 s doplnûním vûkov˘ch kategorií
a akce „Odznaku zdatnosti“ v záfií
2005

2.7. plán práce KR Orla roz‰ífien˘ o zfiízení
zásobníku nápadÛ a pfiípravu ústfiední-
ho plesu v roce 2006

2.8. plán práce Duchovní rady Orla
2.9. zru‰ení Mediální rady Orla
2.10. Návrh na zmûnu jednacího fiádu Orla

UR 03 2004 14 s touto úpravou: V §17
Disciplinární fiízení v odst. b) se ru‰í
konec vûty „nebo proti stanovám
Orla“ a v odst. c) a d) se ru‰í odst. i, ii,
odstavce iii se mûní na 1 a odstavec iv
se mûní na 2.

2.11. volby nov˘ch ãlenÛ rad aklamací
2.12. pofiádání her FICEP v roce 2009

3. bere na vûdomí
3.1. splnûní úkolÛ z minulého zasedání UR 
3.2. zprávu o ãinnosti v˘konného Pfied-

sednictva Orla (k ústní zprávû dodá 
br. Kotík písemnou pfiílohu)

3.3. zprávu ÚRK a doporuãuje pokraãovat
v revizi na Ïupách v pofiadí podle 
poãtu ãlenÛ

3.4. informaci k podvojnému úãetnictví
v Orlu

3.5. opatfiení ve vûci ochrany osobních
údajÛ ãlenÛ Orla

3.6. odstoupení ãlenÛ TVR Orla br. Boh.
Vítka a br. Karla ·omana ml.

3.7. odstoupení ãlena KR Orla Jaromíra
Falt˘nka

3.8. odstoupení ãlenÛ DR Orla Miloslavy
Vávrové a Petra Závodníka

3.9. informace o pfiípravách tábora FICEP
2005

3.10. informace generálního sekretáfie
o zmûnách na Ústfiedním sekretariátû
Orla

3.11. zprávu br. Kostelky a br. Dujky 
o 85. narozeninách duchovního rádce
Orla arcibiskupa Karla Otãená‰ka

4. povûfiuje
4.1. starostu, generálního sekretáfie, pfií-

padnû dal‰í ãleny pracovního pfiedsed-
nictva Orla jednáním s Biskupskou
konferencí

4.2. gen. sekretáfie zajistit zmûnu pfiihlá‰ky
do Orla na webov˘ch stránkách

5. pozastavuje platnost smûrnice o do-
tacích za aktivní úãast na ústfiedních
akcích Orla od 1. 1. 2005

6. ukládá 
6.1. pfiedstavitelÛm Ïup pfiipravit návrhy

na doplnûní 2 ãlenÛ DR. Volba se pro-
vede pfii pfií‰tím zasedání UR

6.2. br. Kostelkovi, povûfienému organiza-
cí budování orelského památníku na
Host˘nû, podat informaci na pfií‰tím
zasedání v˘konného pfiedsednictva

Za návrhovou komisi 
br. VÁCLAV MICHALâÁK, 
br. LADISLAV ·USTR ml.

Zmûny 
v pfiedplatném

Pfiedplatné bude i v následujícím
roce za stejnou cenu jako v pfied-
cházejících letech, tj. 180,– Kã za
jedno ãíslo. V tomto ãísle také na-
leznete sloÏenku pro zaplacení
pfiedplatného. Pokud nebude pfied-
platné zaplaceno do 5. 1. 2005, bu-
deme nuceni odbûr ãasopisu poza-

stavit. U hromadn˘ch odbûrÛ (více jak

3 ãísla na jednu adresu) je termín za-

placení do konce ledna 2005.

V tomto ãísle ãasopisu je také pfiilo-

Ïena pfiihlá‰ka pro odbûr ãasopisu

nebo zmûnu kontaktních údajÛ odbû-

ratele. Tato pfiihlá‰ka se t˘ká pouze
samostan˘ch odbûrÛ – ãasopis vám
chodí pfiímo do schránky po‰tou.
V pfiípadû, Ïe ãasopis dostáváte od
místního distributora, obracejte se

s dÛvûrou na nûj – va‰e kontaktní
údaje nemáme!

Od pfií‰tího roku bude moÏno si
téÏ ãasopis objednat i v elektronické
podobû za cenu 100,– Kã za rok.
Forma distribuce bude upfiesnûna
podle poãtu pfiihlá‰en˘ch odbûratelÛ.

PoÏehnané proÏití svátkÛ vá-
noãních a mnoho BoÏího poÏe-
hnání do nového roku Vám pfieje
redakce ãasopisu Orel
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VODOROVNù
A. Posekán; vy‰kovsk˘ tiskafi a nakla-
datel 1871–1927; hlavní mûsto státu
Massachusetts v USA.  B. První  ãást
tajenky. C. Univerzita Palackého;
vr‰ky; vklad v karetní hfie; mûsto na
jihu ·védska (foneticky); nejstar‰í
známé mûsto na svûtû. D. Pfiitakání;
nikdo (slovensky); krátké hlasité na-
pití; vodní proud; znaãka polomûru
mezi znaãkami tuny; hlas kvoãny. E.
Zemû (nûmecky); vytãená sféra; v˘-
trus; pokoj. F. Druhá  ãást  tajenky.
G. Ropucha; karetní v˘raz; MZP
Libanonu a Uruguaye; ãeská tisková
agentura; iniciály malífie Brandla;
mongolsk˘ pastevec. H. Eli‰ka (ho-
vorovû); druh spojení trámÛ; znaãka
einsteinia; fiímsky 1001; ãesk˘ grafik
a ilustrátor (Adolf); kód rakouského
‰ilinku. I. Záporka; opice; zde; 
ãást hledi‰tû; slovenská dvojhláska. 
J.  Tfietí ãást tajenky. K. Souãást
dvefií; Ital (hovorovû); snûÏn˘ muÏ.

SVISLE
1. Zármutek vdov. 2. Kód letecké
spoleãnosti Kuvajtu; koãkovité ‰el-
my; SPZ Hradec Králové; 3. Od-
borov˘ svaz KOVO; ministr hospo-
dáfiství v Klausovû vládû (Karel);
toãna. 4. Pahorek s chrámem ·ala-
mouna; Evropská Ïelezniãní auto-
matizace; islámsk˘ soudce. 5. Sloh
v˘tvarného umûní 1810–1840; ãlo-
vûk, kter˘ pouÏívá v˘hradnû pravé
ruky. 6. Ná‰ zpûvák; Ïenské jméno.
7. ¤ídící tyãe vozÛ; dohoda o míro-
vém souÏití; dohoda dvou stran na
spoleãném zájmu. 8. SPZ Berouna;
skla (hovorovû); znaãka dusíku, deu-
teria a ampéru. 9. Erb; zkratka nû-
mecké politické strany; sloh. 10.
Elektricky nabit˘ atom; místo s vod-
ní pfiehradou; partnefii Ïen. 11.
Národní muzeum; pracovat s moty-
kou; MPZ Belgie a JAR. 12. Spojka
podfiadící; 60 kusÛ; znaãka barya
a aktinonu. 13. Druh jídelny; na‰e

sousedky. 14. ¤eka v Norsku; uná-
hlenû. 15. Spojit v manÏelství sÀat-
kem; SPZ Karlovy Vary; ‰panûlské
sídli‰tû. 16. Mrtv˘ (nûmecky); zakla-
datelka fieholního fiádu klarisek;
znaãka neptunia a tritia. 17. Ruská
fieka; vyjíti vstfiíc; vejce (nûmecky).
18. Pfiijít na svût.

POMÒCKA: 
C. Ur E. Erde  G. RLU
4. kádí 8. NdA 9. CDU  10. iont 
11. BZA 12. BaAn 14. Ottra 15. Noet
16. tot; Npt

UR – politické, náboÏenské a kulturní
stfiedisko Sumeru. Snad kolébka
Abrahamova (biblick˘ „Ur Cháldej-
sk˘ch“). Proslulo jedineãn˘mi nálezy
královského pohfiebi‰tû (objevitel Ch.
L. Woolley) a desetitisícÛ hlinûn˘ch
tabulek od nejstar‰í do nejmlad‰í
doby mezopotamsk˘ch dûjin. (Pfií-
ruãní slovník nauãn˘ – âSAV 1967)

Vánoãní kfiíÏovka – autor Jaroslav Pachta
Herman Bahr:  BÛh je na cestû ke v‰em lidem… (dokonãení citátu v tajence)

Tajenka z minulého ãísla: Kdyby ãlovûk promíjel jin˘m to, co promíjí sám sobû, byl by Ïivot k nesnesení.
Tato kfiíÏovka je poslední, kterou pro vás br. Pachta z Vy‰kova pfiipravil. Dûkujeme mu za pfiíspûvky a pfiejeme mu 
hodnû zdraví a BoÏího poÏehnání do dal‰ích let.


