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Zpráva o činnosti kulturní rady Orla ČR za uplynulé volební období 

Kulturní rada Orla pracovala v tomto složení: 

 Bohumila Hrazdírová – předsedkyně 

 Barunka Halodová - místopředsedkyně 

 Marie Hlavicová 

 Marie Habartíková 

 Ludmila Vicherková 

 Lucie Krausová 

 Jan Husák 

Během tohoto volebního období se členové naší rady opět věnovali organizaci již tradičních 

akcí, které jsou pořádány v rámci naší organizace na celostátní úrovni a mají již své stálé 

místo mezi akcemi Orla. V převážné míře jsou zajišťovány ve spolupráci s jednotami či 

župami, ve kterých probíhají. 

Vzhledem k tomu, že nás také v tomto období čekalo významné jubileum 100 let od založení 

Orla, směřovala naše činnost ve velké míře i k oslavám tohoto výročí. Rok 2009 byl zahájen 

Reprezentačním orelským krojovaným plesem v Kunovicích, který byl opravdu na úrovni. 

Byly s ním spojeny mnohé přípravy včetně návštěvy našich členů a pracovníků ústředí přímo 

v Kunovicích ve sportovní hale, kde došlo k organizační schůzce s představiteli místní 

jednoty i župy. Podíleli jsme se také přímo na výzdobě a zajištění tomboly. Hlavní akcí tohoto 

roku byly však oslavy 100 let Orla v Kroměříži. Naše členka, sestra Ludmila Vicherková, 

byla námi navržena do přípravného týmu těchto oslav, a také se do nich intenzivně 

zapojovala. Mnoho z jejích nápadů bylo realizováno i na hlavních oslavách v Kroměříži. 

Přípravný výbor se scházel pravidelně každý měsíc, pokud bylo třeba, účastnila jsem se na 

jeho zasedáních také já, jako předsedkyně kulturní rady. V Kroměříži jsme pak zajišťovali 

službu v informačním stánku Orla, který byl poté přemístěn i na sv. Hostýn, kde bylo 

Orelskou poutí zakončeno toto velké orelské setkání.  

V roce 2010 byly po vzoru slavností v Kroměříži uspořádány Hry Orla v Blansku, k jejichž 

přípravám jsme byli také přizváni, i když se jednalo o akci převážně sportovní. 

Na jaře roku 2010 bylo také rozhodnuto Ústřední radou o potřebě konání Programové 

konference Orla. Její konání předpokládalo intenzivní přípravu především ohledně její náplně 

a samozřejmě také organizace. Z podnětu výkonného předsednictva se v červenci 2010 sešli 

zástupci jednotlivých odborných rad, tedy i naší. Cílem tohoto setkání bylo zamyslet se nad 

skutečnou realizací našeho hesla „Dáváme sportu smysl“ a nad možnostmi spolupráce mezi 

jednotlivými radami. Jedním z výstupů tohoto setkání byl také návrh sestavení týmu asi 

v počtu 10 lidí pro přípravu Programové konference Orla, do kterého měli být navrženi 

členové právě z odborných rad tak, aby mohli pracovat na jednotlivých tématech, které se 

dotýkají jejich oblasti činnosti. Tato témata měla být předložena k prodiskutování do žup a 

jednot. Výkonné předsednictvo pověřilo návrhem těchto členů předsedy odborných rad. Také 

z mé strany byly navrženy dvě zástupkyně z naší rady, které byly ochotny se přípravě věnovat 

intenzivně za využití všech dostupných komunikačních prostředků. Sestra Ludmila 

Vicherková, která má dostatek zkušeností nejen z práce ve své jednotě i župě, ale také z práce 

v Charitě, včetně vyřizování grantů a sestra Barunka Sýkorová- Halodová, která své 

zkušenosti získala jak z aktivit v jednotě, tak i jako dlouholetá členka župního předsednictva 

župy Velehradské, mimo jiné pověřená i přípravou župního zpravodaje. Těmto našim 
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členkám byl také zaslán první nástin možných okruhů a témat s tím, aby doplnily cokoliv, 

čemu by se přípravný tým měl věnovat, a také jakým způsobem by spolupráce měla probíhat i 

za pomocí eventuelních konzultací s odborníky v jednotlivých oblastech. Bohužel toto 

nadšení pro práci na nových vizích vývoje Orla do budoucna bylo utlumeno vzrůstajícími 

neshodami uvnitř naší organizace a práce na přípravách Programové konference zcela 

zastaveny ve chvíli, kdy bylo jasné, že tato musí být přesunuta z původně plánovaného 

květnového termínu, kdy měla proběhnout spolu se sjezdem Orla, na dobu po sjezdu, kdy 

budou jasné priority nového vedení Orla.  

Do té doby můžeme jen pokračovat v realizaci plánu akcí, které již byly schváleny a udržovat 

jejich kvalitu tak, abychom se nemuseli za svoji práci stydět. Myslím, že se nám tato práce 

daří, a že naše akce jsou dobré a kvalitní. Naučili jsme se také využívat různých grantů, které 

je možné získat mimo Orla. 

Orlům je stále k dispozici náš archiv divadelních her, scének a jiných námětů v oblastech 

kultury, zásobník vhodné literatury k recitaci, hlasová cvičení. Udržujeme velmi dobré 

kontakty s MgA. Martinou Pavlíkovou, herečkou a pastorační asistentkou pro kulturu 

mluveného projevu v Arcibiskupství Olomouckém, vedoucí Rapsodického divadla, která je 

vždy ochotna vést pro naše jednoty i župy semináře mluveného slova a uměleckého přednesu. 

Máme stále svého zástupce ve Svazu českých divadelních ochotníků, který nám nabízí svou 

pomoc při práci v oblasti divadla. 

Kulturní rada pracuje na principu garantů jednotlivých akcí, kteří se o akci starají, zajišťují ji 

a odpovídají za její realizaci. Tento systém velmi dobře funguje, garanty jsou jak jednotliví 

členové rady, tak v některých případech i nečlenové.  

Myslím tedy, že Orel pro své členy, a nejen pro ně, v oblasti kultury nabízí dost možností, je 

jen na nás, zda jich využijeme, zda o ně projevíme zájem a zda se je svou účastí pokusíme 

obohatit a posunout dál. To je námět pro Programovou konferenci, kam a ke komu směřovat 

svoji činnost, jak ji rozvíjet, jak oslovit ty, co pracovat v Orlu chtějí a získat ty, pro které 

v Orlu pracujeme. 

Závěrem této zprávy bych chtěla poděkovat všem členům KR, se kterými jsem měla možnost 

spolupracovat, zvláště pak těm, kteří si vzali na starost jednotlivé kulturní akce, vytvářeli 

propagační materiály na tyto akce, zastupovali nás v celoorelských pracovních týmech, při 

jednáních, a také se našich akcí účastnili. 

 

S pozdravem Zdař Bůh! 

 

Bohumila Hrazdírová, předsedkyně KR 

 

V Telnici dne 31.3.2011 

Přehled pravidelných akcí KR 
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1. Výtvarná a literární soutěž – vyhlašována začátkem roku, téma soutěže vyhlašuje 

KR, hodnotí odborník – akademický malíř, akce je určena pro děti všech věkových 

skupin, je pořádaná korespondenční formou, finančně, ani časově není pro účastníky 

náročná, mohou se tedy zapojit celé jednoty. V posledním roce rozšířena o 

fotografickou soutěž. Ceny jsou hrazeny z rozpočtu Orla na kulturu (cca 4.000,- Kč). I 

přes výše uvedené výhody má sestupnou tendenci, není ze strany jednot využívána. 

 

2. Divadelní dílna – je pořádána na přelomu března a dubna v Boleradicích, ve 

spolupráci s jednotou Orla Boleradice, a v součinnosti se Svazem českých divadelních 

ochotníků, jehož je naše organizace členem. Akce je určena pro mládež od 11 let, je 

pořádána jako třídenní víkendová akce. Součástí je i návštěva divadelního představení 

v boleradickém orelském divadle. Seminář vedou zkušení lektoři, kteří pracují s dětmi 

ve skupinách, účastníci mají možnost se zde hodně naučit, vyzkoušet si divadelní 

práci. Zakončení je vždy ve formě prezentace výsledků snažení jednotlivých 

pracovních skupin. Počet účastníků asi 30. Finančně se na této akci podílí nejen Orel 

ČR, ale významnou měrou také Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice. Stravu si 

hradí účastníci sami. (cena akce bez stravy cca 10.000,- Kč) 

 

3. Setkání seniorů – pořádáme je v měsíci dubnu, jedná se o třídenní setkání orelských 

seniorů na některém z poutních míst naší republiky (Velehrad, Vranov, Hostýn). 

Náplní je nejen duchovní program, ale také trocha turistiky a kultury. Ubytování 

účastníků hradí Orel, stravu si hradí účastníci sami. Vysoká účast, asi 100 účastníků. 

(Ubytování cca 50.000,-Kč) 

4. Cantate Luhačovice – přehlídka duchovních písní, vždy pořádána začátkem měsíce 

června v lázeňském městě Luhačovice, kde má již své stálé místo v kulturním 

programu Lázní Luhačovice. Akce je určena pro skupiny a sbory všech věkových 

kategorií, v posledních letech také s mezinárodní účastí, je pořádaná jako jednodenní, 

finančně se na ní podílí Orel ČR a velmi významně Orel župa Velehradská.(finanční 

podíl Orla dosud cca 20.000,-Kč) 

 

5. Orelská pouť na svatý Hostýn – probíhá vždy v srpnu, kulturní rada se podílí na 

organizačním zajištění. 

 

6. Svatováclavská réva – recitační soutěž křesťanské poezie a prózy, je pořádána vždy v 

měsíci září v Lubině jako jednodenní akce, je určena pro účastníky všech věkových 

kategorií. Finančně ji hradí Orel ČR, stravu si hradí účastníci sami, organizačně 

zajištěna členy Orla jednoty Lubina. Stoupající počet účastníků. (cena akce cca 9.000,-

Kč) 
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7. Seminář o uměleckém přednesu - je určena pro vedoucí dětí, které chtějí recitovat, 

eventuelně pro lektory. (cena cca 1.500,-Kč) 

 

 

 

 

 
 


