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Výsledky Orelské běžecké ligy  8–11

Na počátku byl skromný nápad br. Petra Voleského z České Třebové. OBL začala 
šesti závody s pár desítkou běžců. Dnes je běžecký seriál o 25 závodech s bezmála 
600 účastníky. Vzpomínám si, jak nebylo vůbec jednoduché v roce 2009 sehnat 
informace o tom, co to vlastně OBL  je, které závody se do OBL počítají, sehnat 
výsledky, celkové pořadí…

komentář
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Co je to GDPR a jak se projeví v praxi v Orlu?  6

Odpovědnost za dodržování nařízení má každý statutář pobočného spolku. Každá 
jednota si podle druhu své činnosti musí vyhodnotit, která rizika se jí týkají a při-
jmout opatření. Mnohé jednoty si vedou svoje evidence, nebo si o ně požádají 
hlavní spolek, nebo pracují s nahlížením do evidence, mají zaměstnance, kamerové 
systémy, webové stránky, profily na sociálních sítích, provozují ubytovací služby….

Orli jako velikonoční lidé
Jestliže jsme se v postní době cvičili 
v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme 
k němu volali, aby nás posilnil, aby skrze 
naše srdce miloval ty, které sami milovat 
nedokážeme, aby s námi nesl kříže, kte-
ré jsou pro nás těžké, pak v době veliko-
noční jsme pozváni, abychom měli podíl 
na Kristově vítězném tažení světem. Začít 
musíme ale u sebe. Především nově uvěř-
me, že Kristus, ten slavný vítěz nad smrtí 
a přemožitel pekelných mocností, je už od 
křtu v nás. Dejme mu v sobě místo, které 
mu patří, aby byl středem naší pozornosti. 
Vychutnávejme si tu čest, které se nám do-
stalo jeho přítomností. Nebojme se z toho 
radovat a nestyďme se o tom mluvit.
Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své 
kříže a slabosti. Přicházejí pokušení. Jako 
velikonoční lidé však na zkoušky nemusí-
me být sami. Vítěz je přímo v nás.  Počí-
tejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás 
nade vším, co spoutává a omezuje. Už ne-
musíme být otroky zlozvyků, chyb a špat-
ných vztahů. Stačí v každé těžké chvíli 
říkat: Ježíši, který jsi absolutním vítězem 
nad zlem, přemoz toto zlo ve mně.
Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví 
o Zmrtvýchstalém. Dnes je to úkol pro ka-
ždého z nás. Jestli Kristus vítězí nad zlem 
v nás, stáváme se svědky jeho vítězství pro 
naši rodinu, pro jednotu Orla, pro okolní 
svět. 
Zkušenost se Zmrtvýchvstalým, i s jeho ví-
tězstvím v nás, přivádí k aktivnímu zapo-
jení do farnosti, kde nás čeká nové setká-
ní s Kristem, který je uprostřed těch, kteří 
jsou v jeho jménu. Velikonoční církev je 
znamením jeho přítomnosti pro svět. Se-
tkání se Zmrtvýchvstalým přitahuje věřící 
každou neděli. I vás zvu do shromáždění 
církve nejen kvůli tomu, že jde o naši ne-
dělní povinnost, ale především kvůli příle-
žitosti setkat se s Kristem a vytvářet spolu 
s ostatními svaté společenství církve.

+ JAN GRAUBNER
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Ze žup a jednot  24–31

Čas ve společenství, které jsme vytvořili, naplněný adorací, přednáškami, každo-
denní mší svatou, ranními a večerními chválami, společnou modlitbou růžence 
a křížovou cestou, rychle utekl a byl pro mne velkým duchovním přínosem 
v prožívání postní doby s přípravou na PÁNOVU LÁSKU VELIKONOC. Svatý Otec 
JAN XXIII řekl krásnou myšlenku: „Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo 
malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce, s níž je provádíme.“….

Každá minulost je cenná
Je zdrojem všech přítomných zkušeností. Ne-
litujme jí, ať přinesla jakkoli hořké poznání. 
Dobré i špatné zkušenosti jsou v životě uži-
tečné. Užitečné pouze v tom případě, že se 
z nich poučíme.
Mnoho z Orlů může vydávat svědectví krutosti 
komunistického režimu, čeho všeho byl tento 
režim schopen vůči bezbranným, nevinným 
a svobodně smýšlejícím lidem.  Je potřeba, aby 
nejen pamětníci, ale hlavně mladá generace 
pochopila význam slova SVOBODA. Aby si uvě-
domili, že není samozřejmá a že bylo potřeba 
za ni bojovat. I tak, jako v roce 1948 na Svatém 
Hostýně.
Řada bývalých politických vězňů, nucených 
emigrantů nebo lidí vyhozených ze zaměst-
nání či nepřipuštěných ke studiu, by mohla 
vyprávět….. o utrpení dětí, které se narodi-
ly ve věznicích, o pokořovaných a pronásle-
dovaných, předčasně zemřelých lidech, ale  
i o pokřivených páteřích, které se ohnuly pod 
tlakem morálního bahna. 
Ale bude to mladou generaci zajímat? Mají 
svoje problémy a starosti. Budou ochotni na-
slouchat, číst paměti, zajímat se?  Je na nás, 
abychom nezapomínali. Abychom pro to něco 
udělali, připomínali, mluvili…..Zveřejňovali 
fakta, informovali prav-
divě, protože PRAVDU 
NEZMĚNÍŠ ! 
V dnešním čísle oteví-
ráme novou rubriku 
Vyprávění pamětníků. 
Vzpomínky na výjimeč-
né lidi, vzpomínky na 
krutosti, na nesvobo-
du….Napište nám i vy!  M. MACKOVÁ
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Barevný minivolejbal    14–15

Volejbal je technicky náročný sport, který se nelze naučit během pár hodin. Ten-
to kolektivní sport je mezi dětmi nepopulárním. Chce to čas, úsilí, ale i určitou 
připravenost. Ideální věk pro výuku volejbalu, tak jak ho známe z televize, je 
až na začátku puberty. Dělat nábor mezi šestiletými dětmi je téměř nemožné. 
A právě proto představujeme nový barevný minivolejbal.

Poslední velikonoce P. Vojtěcha Rygala       22

…v tu chvíli začala bez vyzvání střelba ze samopalů. Já s manželkou jsem byl 
na konci skupiny a tak jsme rychle padli k zemi. Po chvíli nás ale hlídka SNB 
našla. Vedli nás s rukama nahoře k ležícímu tělu, a když se nás ptali, jestli byl 
mezi námi kněz, uvědomil jsem si, že zastřelili P. Vojtěcha. Když jsem viděl, jak 
tyto lidské zrůdy kopou do umírajícího, ještě se hýbajícího těla kněze, pocítil 
jsem nepopsatelnou nenávist k esenbákům. Vždyť to byla sprostá vražda…
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Ústřední ples 
ve Rtyni v Podkrkonoší

za pečlivou přípravu a organizaci ústřední-
ho plesu.
MILUŠE MACKOVÁ a MARIE JUREČKOVÁ

Naše jednota byla požádána o uskutečnění 
prvního Ústředního plesu Orla v Čechách. 
Byla to pro nás velká čest připravit tuto 
kulturní událost. Velice rádi jsme přivítali 
z ústředí starostu Orla ČR Stanislava Jurán-
ka, místostarostku Miluši Mackovou a ge-
nerální sekretářku Marii Jurečkovou. Za du-
chovní radu Orla přijel pater Petr Alvarez 
Kodeda, který k nám vážil cestu až z Plzně. 
Z naší Brynychovy župy zavítal starosta Bo-
huslav Čáp. S prapory k nám přijeli z Kyjova 
a Šardic, starosta župy Šilingrovy a starosta 
z pražské župy Svatováclavské. Všem, kteří 
nás poctili svoji návštěvou u nás ve Rtyni 
v Podkrkonoší moc děkujeme. Nesmím 
opomenout zmínit i představitele z lidové 
strany bratra Pavla Bělobrádka a bratra 
Karla Klímu.

Po té, co jsme se všichni ubytovali a tro-
chu odpočinuli po dlouhé cestě, jsme 
„v tanečním“ vyrazili do místní orlovny. 
Překvapil nás obrovský rozměr její haly, 
do které se vešlo vše. Pódium, taneční 
parket, stoly s místy pro cca 500 hostů, 
občerstvení i tombola. Taneční hudba 
HITI měla široký repertoár, díky kterému 
byl parket po celý večer zaplněný. Jedno-
ta zajistila výborné občerstvení a mnoho 
pěkných cen do tomboly. Ples se vydařil. 
Nad ránem se tanečníci rozcházeli unave-
ní a spokojení.
Ráno jsme se po snídani vydali na nedělní 
mši svatou do farního kostela sv. Jana Křti-
tele, u kterého stojí krásná zvonice z roku 
1544, dominanta města. Po skončení mše 
svaté jsme se ještě rozloučili s našimi orel-
skými hostiteli a vydali se směrem k domo-
vům.
Děkujeme jednotě Orla Rtyně v Podkrkono-
ší, zejména starostce jednoty Lucce Hejnové 

Poslední lednovou sobotu jsme se vypravili na ústřední orel-
ský ples do malebného městečka Rtyně v Podkrkonoší, ležící-
ho v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov. Toto město má 
téměř tři tisíce obyvatel. Celostátní ples se tak z jihu Moravy 
přesunul do Čech, do Brynychovy župy.

Úvodního slova se ujal bratr Juránek, bra-
tr Bělobrádek a P. Kodeda, který celý ples  
zahájil Orelskou modlitbou.
Pro 337 návštěvníků plesu byl připraven bo-
hatý program. Nejen pestré občerstvení, ale 
i bohatá tombola s 410 výherními cenami. 
O program se postaraly naše děti ze skupiny 
Ballare v několika předtančeních. Lidem se 
mnohdy tajil dech při jejich letových taneč-
ních kreacích. V průběhu večera ještě vy-
stoupil taneční pár ze skupiny TAKT (Anička 
Kašparová a Petr Pastrněk), kteří nám před-
vedli ukázky ze společenských tanců.
Tímto chci poděkovat všem našim organi-
zátorům za pomoc a přípravu plesu, ná-
vštěvníkům za vytvoření příjemné atmosfé-
ry i všem těm, kteří podpořili naši tombolu.

 LUCIE HEJNOVÁ, starostka
 Orel jednota Rtyně v Podkrkonoší
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n  VP/361/23 VP bere na vědomí výsledek hlasování per rollam: 
VP schvaluje přerozdělení finančních prostředků z programu 
IV MŠMT pro rok 2017.

n  VP/363/23 VP schvaluje směnu pozemku jednoty Uherský 
Brod p.č. 6836/20 o výměře 72 m2 za pozemek Města Uher-
ský Brod p.č. 6836/19 o výměře 72 m2. 

n  VP/364/23 VP souhlasí se zřízením úplatného věcného břeme-
ne „služebností stezky a cesty“ na parcele č. 6836/3 a 6866/2 
k.ú. Uherský Brod ve vlastnictví Orla jednoty Uherský Brod, 
které se zatěžují ve prospěch panujících pozemků parcela č. 
6847/1 a 6866/1 v k. ú. Uherský Brod ve vlastnictví města 
Uherský Brod..

n  VP/365/23 VP pověřuje starostu Orla přerozdělením nedočer-
paných prostředků z programu IV z MŠMT.

n  VP/367/23 VP schvaluje odvysílání spotu k Folklornímu festi-
valu 2018 na rádiu Petrov za 5.285,- Kč.

n  VP/369/23 VP schvaluje postup zpětné registrace vyloučených 
členů v Uherském Hradišti, neboť nebyla splněna podmínka 
pro jejich vyloučení.

n  VP/370/23 VP bere na vědomí kalendář akcí pod záštitou 
ústředí u příležitosti 70. výročí orelské pouti.

n  VP/372/24 VP bere na vědomí rezignaci Petra Brhela na funk-
ci předsedy Kulturní rady Orla ke dni 1. 12. 2017.

n  VP/376/24 VP schvaluje účast 22 osob (15 fotbalistů,  
4 atleti a 3 vedoucí) na letních hrách FICEP v Genku ve dnech  
14.–18. 7. 2018.

n  VP/381/24 VP schvaluje návrh smlouvy jednoty Paskov o zří-
zení věcného břemene stezky a vjezdu na pozemek p.č. 1127 
k. ú. Paskov. 

n  VP/382/24 VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla 
28. 4. 2018 a termín zasedání Výkonného předsednictva Orla 
v pondělí 9.4.2018.

n  VP/383/24 VP schvaluje program zasedání ÚR dne 28. 4. 2018.
n  VP/384/24 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Ondráč-

kové z jednoty Pozořice, ses. Miroslavě Novákové z jednoty 
Ostrava-Třebovice, ses. Ludmile Nevařilové z jednoty Moravské 
Budějovice a br. Františku Kolaříkovi z jednoty Šardice. 

n  VP/385/24 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla br. Stanislavu 
Svobodovi z jednoty Ostrava-Třebovice a ses. Štěpánce Vitás-
kové z jednoty Ostrava-Třebovice a br. Františku Kolaříkovi 
z jednoty Šardice.

n  VP/386/24 VP důrazně vyzývá jednoty, aby při organizování 
veškerých sportovních aktivit dbaly zajištění účasti na nedělní 
mši svaté.

n  VP/387/24 VP bere na vědomí informace o rozpracovanosti 
vybudování orelského památníku na sv. Hostýně.

Výpis z usnesení z 23. a 24. výkonného předsednictva
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Co je to GDPR 
a jak se projeví v praxi v Orlu?

 
 7. 4. Volejbal ženy Brno
 4. 4. Volejbal muži Brno
 9.–11. 4.   třídenní kulturně-duchovní  

 setkání orelských seniorů  
 na Velehradě

 20.–22. 4. Divadelní dílna Boleradice
 21. 4. Volejbal Křenovice (H+K hry)
 28. 4. Stolní tenis družstva Polná

 12. 5. atletické hry Grand Prix Bohunice
 19. 5. Kuželky družstva Ratíškovice
 19. 5. Běžecká liga Olešnice
 19. 5. Folklorní festival Brno-Řečkovice
 2.6. Cantate Luhačovice
 9. 6. Pétanque Brno-Řečkovice
 9. 6. Běžecká liga Praha Petřín
 23. 6. Atletický přebor Orla Vyškov

Zveme Vás na následující ústřední akce

GDPR (General Data Protection Regulati-
on) je nařízení Evropské unie o ochraně 
osobních údajů, které vstoupí v platnost  
25. 5. 2018. Ukládá osobám, zpracováva-
jícím osobní údaje, přijmout vhodná tech-
nická a organizační opatření proti rizikům. 
Nejčastější a nejpravděpodobnější rizika jsou 
ztráta, únik dat, krádež a selhání techniky. 
Konkrétní rizika si každý správce musí vy-
hodnotit sám. Nařízení GDPR neobsahuje 
žádný seznam vhodných opatření.
Máme-li toto nařízení vztáhnout na naši 
orelskou organizaci, tak jednoty jsou po-
vinny u každého člena zajistit souhlas ke 
zpracování osobních údajů. Tento souhlas je 
uvedený na přihlášce do Orla. Tiskopis při-
hlášky je ke stažení na http://www.orel.cz/ 
?ukaz=ke_stazeni. Podpisem přihlášky člen, 
nebo zákonný zástupce nezletilého, dává 
souhlas ke zpracování osobních údajů. Ob-
čas se setkáváme s tím, že jednoty posílají 
na ústředí přihlášky na starém formuláři, 
kde tento souhlas chybí. Staré formu-
láře ústředí již nebude akceptovat.
Pobočný spolek (jednoty a župy) je po-
vinen splnit informační povinnost 
vůči svým členům. To znamená, že jsou  
povinni informovat členy zejména o tom, 
že jsou shromažďovány jejich osobní údaje 
pro účely činnosti spolku, v jakém rozsahu 
(jméno, příjmení, adresa, rodné číslo,…) 
a komu mohou být zpřístupněny (nadříze-
nému spolku, tj. župě, ústředí). Tato data 
jsou mnohdy (v omezeném formátu) po-
žadována od poskytovatelů dotací. Ústředí 
na základě stanov je povinno vést evidenci 

členů a již nyní jsou nastaveny podmínky 
k přístupu a k nahlížení do databáze. V této 
souvislosti prosíme za pochopení a dodržo-
vání těchto pravidel. Chráníme tím jak naše 
členy, tak sami sebe.
Na pobočný spolek také dopadají obecné 
povinnosti k ochraně osobních údajů, kte-
rými disponuje. Zde lze obecně doporučit 
cestu zdravého rozumu a základní IT gra-
motnosti a vždy brát v potaz možná rizika. 
Orelská organizace se v současnosti řídí zá-
konem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. To v podstatě splňuje ochranu osob-
ních dat dle evropského nařízení v rozsahu, 
který ke své činnosti Orel využívá.
 JIŘÍ TŘINÁCTÝ, správce  

informačního systému a databáze členů

Co dál?
Situaci komplikuje i fakt, že v rámci České 
republiky nebyl přijat žádný příslušný práv-
ní předpis. Zpracování takového dokumen-
tu je potřebné, proces probíhá, ale je velmi 
zdlouhavý.
Orel jako hlavní spolek si nyní provádí ana-
lýzu, ze které vyplyne:
•  katalogizace zpracovávaných údajů, tj. 

posouzení, jaké údaje jsou zpracovávány
•  posouzení účelu, personální agenda, rod-

ná čísla k potřebě identifikace odvodů za 
zaměstnance

•  doporučení opatření v souladu s GDPR
•  vyhodnocení, zda bude mít Orel povinnost 

sestavit „Posouzení vlivu na ochranu osob-
ních údajů“ a zda bude nutné ustanovit 
„Pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Odpovědnost za dodržování naří-
zení má každý statutář pobočného 
spolku. Každá jednota si podle druhu své 
činnosti musí vyhodnotit, která rizika se jí 
týkají a přijmout opatření. 
Například:
•  vedení evidence členské základny, ze sta-

nov má povinnost vést evidenci hlavní 
spolek, ale mnohé jednoty si vedou svo-
je evidence, nebo si o ně požádají hlav-
ní spolek, nebo pracují s nahlížením do 
evidence. 

•  vedení personální agendy v jednotách, 
kde mají zaměstnance

•  správa webových stránek, informač-
ních systémů, profilů na sociálních  
sítích

•  kamerové systémy na sportovištích
•  ubytovací služby, vedení knihy ubytova-

ných
V současné době ve spolupráci s ČUS 
a ČASPV vznikají metodické pokyny a směr-
nice, které bude možné aplikovat na hlavní 
i pobočné spolky. Co se týká evidence členů, 
vzniká i jednotný systém na MŠMT. I přes to 
se však může stát, že nebudou zahrnuty do 
našich pokynů veškeré činnosti, které pod 
GDPR spadají. Proto si každá jednota a župa 
musí provést vyhodnocení sama. Pracujeme 
na tom, aby základní dokumenty byly vy-
pracovány co nejdříve, ale zatím vzhledem 
ke specifičnosti zadání nelze termín přes-
ně stanovit. Veškeré informace budeme 
zveřejňovat na našich webových stránkách  
www.orel.cz.
 MILUŠE MACKOVÁ



z ústředí

Byli jsme pronásledováni, zakázáni a při-
šli jsme o většinu majetku. Stáli jsme na 
stráži i proti komunismu v roce 1948. 
Svatohostýnská pouť se stala velkým 
protestem proti druhé totalitě. Podle 
historiků šlo o největší protikomunistic-
ký protest v celé východní Evropě. Přitom 
tím nejmírnějším způsobem, modlitbou. 
Tuto modlitbu za pád zlého a za obráce-
ní lidí, kteří myšlence komunismu, tedy 
ideálu, založeném na nenávisti, podlehli, 
se modlíme už 70 let. Stálo to řadu živo-
tů, například kněze Jana Bulu, který byl 
ve vykonstruovaném procesu nespraved-
livě odsouzen k smrti, popraven a nyní 
se jedná o jeho blahořečení. V letech, 
kdy jsme nebyli zakázáni, zejména v roce 

Seděli jsme v kroužku a přemýšleli o zá-
vodě, který by byl opravdu náš. Prostě 
ORELSKÝ. Nejdřív někoho napadl ná-
zev: ŽELEZNÝ OREL. Tak jako existu-

1928 jsme si výročí vzniku republiky při-
pomínali sázením lípy. Stromu, který 
je naším národním stromem. I letos  
a v příštím roce chceme vysadit 
nové pamětní lípy. Zatím máme 
dohodnuto vysazení na sv. Hostýně, 
v Bohuslavicích, Kuřimi, Babicích, Dobré 
Vodě a v Brně na Špilberku. Doufám i ve 
dvě místa v Praze. Pokud se to nepodaří 
na podzim, budeme se snažit v příštím 
roce. 
Letos si budeme připomínat jako orga-
nizace Orel 70 let od památné pouti na 
Svatý Hostýn. V příštím roce si připome-
neme 110 let oficiálního založení Orla. 
Zkuste najít další místa, kde můžeme le-
tos nebo v příštím roce lípy vysadit! Schá-

je „Železný muž“, tak hledáme, jak 
naplnit myšlenku „Železného orla“. 
Konkrétní nápady poletují od běhu ke 
zdolávání skály, přes házení na cíl teni-

zejme se u našich lip! Zvláště v památné 
dny naší republiky, nebo v památné dny 
Orla – 18. 6. na připomínku našich para-
šutistů a 15. 8. jako poděkování Panně 
Marii za ochranu.
Vyvrcholením letošních orelských oslav 
bude pouť na Svatý Hostýn ve dnech  
18. a 19. srpna.  
Nejen tato pouť je pořádána pod heslem 
PRAVDU NEZMĚNÍŠ! 
Připomínejme pravdu při každé příleži-
tosti!       
 STANISLAV JURÁNEK, starosta

sákem nebo krikeťáky až po zatloukání 
hřebíků. Rozešli jsme se s tím, že něco  
vymyslíme. 
Z nápadů sestavuji pracovní návrh: START – 
běžím 20 m – zatloukám hřebík do špalku 
– běžím 180 m – házím 5míčků do kbelíku 
ve vzdálenosti 5 m – běžím zpátky 180 m 
– zatloukám hřebík do špalku a navíc další 
hřebíky za každý netrefený míček - běžím 
20 m – CÍL.
Pomozte nám! Posílejte nápady na  
tvr@orel.cz nebo ustredi@orel.cz.
 
Podepsán KROUŽEK kolem TŘINÁCTÉHO, 

ale bylo nás jen 9!
STANISLAV JURÁNEK

Celá naše země si letos připomíná sté narozeniny. Celých sto 
let jsme s naší vlastí prožili, celých sto let jsme naši vlast brá-
nili a bojovali proti dvěma největším hrůzám minulého století. 
Prostřednictvím orlů, kteří se zapojili do bojové akce s názvem 
ANTROPOID, jsme se střetli s nacismem. V boji se jim podaři-
lo zastřelit tyrana, který likvidoval náš národ, Šlo o říšského 
protektora Reinharda Heidricha. Sami potom zahynuli v boji  
v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Praze.

Okénko orelských her a závodů

Orel a výročí
Orel a roky 2018 a 2019

7OREL 1–18www.orel.cz



8 OREL 1–18

sport

Úvodní slovo přednesl starosta Orla Sta-
nislav Juránek, který také s místostarost-
kou Mílou Mackovou  předávali ceny těm 
nejlepším.
V loňském roce jsme měli možnost se zú-
častnit 24 závodů. Nabídky využilo celkem 
519 běžců, z toho 322 v mládežnických 
kategoriích, 192 dospělých a 5 hendike-
povaných. Mezi jednotlivci absolvoval nej-
víc závodů Vojtěch Halas z Vyškova - 19, 
Anežka Halasová také z Vyškova a Pavel 
Dušek z Dolní Dobrouče 18 závodů. Nej-
více vítězství – 14 získali Milan Adamec 
z Vyškova, Miroslav Nosek ze Židenic, 

Tomáš Horák ze Silůvek a Jaroslav Říha 
z Kuřimi. Poslední dva jmenovaní také za 
celou sezonu neprohráli. 
Nejúspěšnější rodinou byli Halasovi z Vyš-
kova, celkem 5 umístění na stupních vítě-
zů, čtyři členy měli na bedně Halasovi ze 
Šitbořic a Kreidlovi ze Židenic. Nejmladším 
a nejstarším účastníkem byli opět Matěj 
Halas z Vyškova a Jindřich Tomíšek z Hor-
ních Moštěnic.
Zlatý hattrick v soutěži jednot dovršil 
Vyškov před Židenickými a Obřanskými 
běžci. Tyto jednoty také nasadily nejví-
ce závodníků (Vyškov 89, Židenice 63, 

Obřany 58). V tomto pořadí měly nej-
lepší jednoty také nejvíc závodníků na 
stupních vítězů (Vyškov 26, Židenice 20, 
Obřany 18). Každodenní práce s dět-
mi přinesla další umístění pro 
jednoty Silůvky, Domanín 
a Dolní Dobrouč. 
Bohužel snaha žide-
nických o co nej- 
kvalitnější druž-
stvo jde poně-
kud jiným smě-
rem, než nás 
ostatních, takže 
stále pokračuje 
trend angažování 
běžců z jihomorav-
ských atletických od-
dílů, bez návaznosti na 
činnost Orla jako takovou…

Orelská běžecká liga 2017 
je za námi, běžíme do jubilejního 10. ročníku
Již potřetí za sebou přivítala orlovna v Pozořicích druhou led-
novou sobotu účastníky vyhlášení Orelské běžecké ligy. Sál se 
zcela zaplnil desítkami dětí i dospělými – běžci a jejich rodiči. 
Všichni čekali, až nastane jejich okamžik slávy a na podium si 
přijdou pro pohár a ceny za celoroční úsilí v běžecké lize.
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Ročník 2017 je za 
námi, jednotě Orla 

Pozořice patří velké 
poděkování za výborně 

připravené odpoledne, koláč-

ky a hlavně řízek s bramborovým salátem 
si všichni pochvalovali. Prostě všechno 
perfektní jako vždy. Stejně velký dík ná-
leží jednotám, které organizují jednotlivé 
závody, někde je to tým lidí, někde jen 

pár jednotlivců, ale všichni mají stejný 
cíl – aby se k nim běžci rádi vraceli. A to 
se určitě daří. V neposlední řadě musím 
poděkovat trenérům a rodičům, že se 
dětem věnují a na závody s nimi jezdí. 
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Orelská běžecká liga 2017

D 2012 a ml.
1. Havlíčková Sabina Vyškov 97
2. Doležalová Lucie Vyškov 92
3. Holochová Anna Vyškov 85

H 2012 a ml.
1. Kreidl Jan Židenice 138
2. Hladký Mikuláš Židenice 136
3. Paus Jiří Hranice 120

D 2010, 2011
1. Hladká Leontýna Židenice 142
2. Tomanová Maja Vyškov 119
3. Halasová Anežka Vyškov 117

H 2010, 2011
1. Halas Hynek Šitbořice 133
2. Provazník Rafael Vyškov 131
3. Zejda Matyáš Obřany 115

D 2008, 2009
1. Pichalová Kristýna Domanín 142
2. Zejdová Kateřina Obřany 127
3. Trojancová Monika Vyškov 122

H 2008, 2009
1. Horák Tomáš Silůvky 144
2. Šenkýř Dominik Silůvky 122
3. Kreidl Václav Židenice 114

D 2006, 2007
1. Tomanová Stela Vyškov 133
1. Kreidlová Veronika Židenice 133
3. Kosíková Michaela Domanín 122

H 2006, 2007
1. Křížek Filip Vyškov 135
2. Provazník Gabriel Vyškov 107
3. Kuchař Adam Domanín 99

D 2004, 2005
1. Kosíková Markéta Domanín 123
2. Pijáková Tereza Obřany 116
3. Náplavová Anna Domanín 107

H 2004, 2005
1. Hrouzek Zdeněk Silůvky 94
2. Hanek Štěpán Židenice 82
3. Hanek Kryštof Židenice 72

D 2002, 2003
1. Halasová Anna Vyškov 140
2. Veselá Aneta Vyškov 117
3. Trojancová Iveta Vyškov 115

H 2002, 2003
1. Dušek Jakub D.Dobrouč 121
2. Konečný Vojtěch Silůvky 106
3. Moravec Jan Orlice 70

Dorostenky  2000, 2001
1. Matyášová Jitka D.Dobrouč 127
2. Kuncová Martina Vyškov 126
3. Halasová Veronika Šitbořice 121

Dorostenci 2000, 2001
1. Limburský Jan Obřany 144
2. Tichý Miroslav Obřany 121
3. Fojt Ondřej Obřany 108

Juniorky 1998, 1999
1. Kuncová Monika Vyškov 134
2. Limburská Eliška Obřany 119
3. Matyášová Eliška D. Dobrouč 91

Junioři 1998, 1999
1. Říha Jaroslav Kuřim 132
2. Štěpánek Radek Obřany 130
3. Halas Pavel Šitbořice 89

Muži A
1. Soural Lukáš Židenice 132
2. Juránek Stanislav Židenice 121
3. Hochman Zdeněk Blučina 108

Muži B
1. Adamec Milan Vyškov 144
2. Horák Petr Silůvky 130
3. Halas Petr Vyškov 111

Muži C 
1. Zálešák Josef Vyškov 144
2. Skyba Martin Židenice 125
3. Mika Ivo Obřany 118

Muži D
1. Nosek Miroslav Židenice 144
2. Brtník Jiří Obřany 125
3. Čáp Bohuslav H. Králové 116

Muži E
1. Bubeník Jiří Vyškov 136
1. Maixner Václav Čebín 136
3. Tomíšek Jindřich H. Moštěnice 123

Ženy A
1. Zdařilová Zuzana Židenice 138
2. Zejdová Eva Obřany 119
3. Zachariášová Alice Židenice 60

Ženy B
1. Horáková Šárka Silůvky 137
2. Svobodová Martina Obřany 128
3. Kreidlová Jitka Židenice 124

Ženy C
1. Málková Anna Vyškov 144
2. Slabáková Lenka Židenice 128
3. Skřivánková Dana Vyškov 126

Ženy D
1. Jurošková Miluše Židenice 128
2. Hrozová Milena Vyškov 127
3. Knopová Nadya Obřany 80

Lidový běh muži A
1. Hronek Jaroslav Obřany 142
2. Juránek Štěpán Židenice 60

Lidový běh muži B
1. Fojt Leoš Obřany 136
2. Spargel Ladislav Židenice 127
3. Halas Pavel Šitbořice 81

Lidový běh ženy A
1. Trojancová Lenka Vyškov 134
2. Havlíčková Markéta Vyškov 60
3. Juránková Hana Židenice 58

Lidový běh ženy B
1. Kessnerová Martina Obřany 144
2. Halasová Jana Vyškov 118
3. Miková Renata Obřany 116

Hendikepovaní
1. Halas Vojtěch Vyškov 144
1. Kresta Roman Židenice 144
3. Makarová Sylva Obřany 24
4. Zavadilová Iva Obřany 12
4. Šimíček Marek H.Moštěnice 12

Pořadí jednot
 1. Vyškov 260
 2. Židenice 237
 3. Obřany 206
 4. Silůvky 158
 5. Domanín 116
 6. D.Dobrouč 110
 7. Šitbořice 78
 8. Kuřim 54
 9. Hranice 49
10. Jiříkovice 38

Mnozí mi potvrdí, že absolvovat i „jen“  
15 závodů je pořádná porce, ale radost 
z pohybu a nakonec i z krásných pohárů, 
ve kterých se odrážejí rozzářené dětské oči, 
to stojí za to.
Prvními závody nám již odstartoval jubilejní 
10. ročník OBL. 
Na počátku byl skromný nápad br. Petra 
Voleského z České Třebové. OBL začala 
šesti závody s pár desítkou běžců. Dnes 

je běžecký seriál o 25 závodech s bezmála 
600 účastníky. Vzpomínám si, jak nebylo 
vůbec jednoduché v roce 2009 sehnat in-
formace o tom, co to vlastně OBL  je, které 
závody se do OBL počítají, sehnat výsledky, 
celkové pořadí…
Není nás mnoho, kteří absolvovali všech-
ny ročníky, mnozí ještě zdaleka nebyli na 
světě. Je až neuvěřitelné pozorovat, jak se 
konkrétní závodníci z kategorie nejmenších 

dětí, přes žactvo postupně stávají dospělými 
běžci. Pro mnohé z nás se běh stal životním 
stylem a ve spojení s myšlenkami Orla nás 
snad jednou dovede k cíli. Doba pokročila, 
vše se vyvíjí, máme velmi oblíbenou a po-
pulární celoroční soutěž, mnoho krásných 
závodů, nových kamarádů a spoustu zážit-
ků. Tak ať se nám ten jubilejní ročník s Boží 
pomocí podaří!
 PETR HALAS, ředitel OBL
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Ale zpět k dnešnímu turnaji. Starosta Orla 
ČR Stanislav Juránek přivítal všech 31 účast-
níků, kteří do Brna přijeli z různých koutů 
naší republiky. Poděkoval za přípravu sálu 
domácímu Jardovi Hronkovi a jeho týmu, 

předal slovo Katce Škvařilové, předsedkyni 
Rady mládeže Orla a hlavnímu rozhodčímu 
Pavlovi Nečasovi z Tvarožné. Byli to právě 
Orli z Tvarožné, kdo se chopili organizace 
celého turnaje.

Jako laik jsem procházela sálem a hleděla 
na jednotlivé zápasy. Fandilo se všem. Byly 
k vidění různé techniky a slovy legendár-
ního komentátora Karola Poláka bych to 
okomentovala asi tak.
„Hráč Vojta vede puk, nahrávka levým 
útočníkem na najíždějícího středního 
hráče, obránci Lukáše se snaží, ale po-
malejšími reakcemi ovládání táhel nestačí 
rychlý útok odrážet, snaží se přerušit na-
hrávky soupeře, ale Vojta už protlačil puk 
ke střednímu útočníkovi…střílí, brankář 
Lukáš odráží….ale přímo na Vojtova hrá-
če a ten neváhá a střílí krásný góóóól“
Na jedné straně radost, na druhé smutek. 
Tak už to ve sportu bývá.
Předat ceny vítězům a pozdravit hráče 
přišla starostka městské části Brno Obřa-
ny a členka Orla Klára Liptáková. Sladkou 
odměnu pak dostalo každé dítko. A pokud 
jsem vás alespoň trochu nalákala k tomuto 
rodinnému sportu, vězte, že v tomto roce 
bude opět turnaj. V Sedlákové župě se hra-
je dokonce taková malá liga.
Věřím, že nejen pro mne to byl pohodový 
den. Načerpala jsem radost, sílu, dobro, 
nadšení, pokoru, úctu, víru a naději. A o to 
nám v Orlu jde. Děkuji vám všem. 
 MÍLA MACKOVÁ

Stiga hokej, pokojový sport,  
fenomén, na kterém ujíždí mladí i staří
 Tak jsem se 24. listopadu vydala do Brna na hokej. V obřanské 
orlovně jsem však neviděla žádné namakané hokejisty, i když 
chlapi tady byli taky hezcí. Po krásně nachystané orlovně pobí-
haly hlavně děti. Nadšenci stiga hokeje totiž nepotřebují svaly 
a fyzickou kondici, ale proklatě šikovné ruce a trpělivost. Když 
vyhrají, tak se o nich nepíše, nikdo o nich nemluví a na konta jim 
nepřibudou tisíce korun. A přesto hrají. Pro radost, o medaile 
i o nějakou tu drobnou odměnu. Rozhodně u nás v Orlu.  
A všichni! Je to sport, při kterém se vyřádí taťka, mamka i jejich 
ratolesti. Doma při tréninku u něj vydrží stát celé hodiny.



pozvánka

www.orel.cz 13OREL 1–18

Místo: 

CHEILE 
GRADISTEI-FUNDATA, 
Rumunsko

Datum: 

28. 7.–4. 8. 2018
Účastníci:  

člen Orla 13–17 let

Přihláška na www.orel.cz
Bližší informace: rm@orel.cz
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NEZNÁMÝ ATRAKTIVNÍ SPORT
Volejbal je technicky náročný sport, který 
se nelze naučit během pár hodin. Právě 
tato skutečnost činí tento rozšířený kolek-
tivní sport mezi dětmi nepopulárním. Chce 
to čas, úsilí, ale i již určitou připravenost. 
Ideální věk pro výuku volejbalu, tak jak ho 
známe z televize, je až na začátku puberty. 
Bohužel všichni z trenérské branže potvrdí, 
že právě v pubertě přichází o spoustu na-
dějných sportovců a ještě více sportovkyň. 
Dělat nábor v tomto věku je skoro nemož-
né. Právě z toho důvodu je zde pro mnohé 
nový barevný minivolejbal.

V PRVNÍ TŘÍDĚ DO VOLEJBALU
Minivolejbal se snaží oslovit a nalákat děti 
na jednoduchou hru. Obyčejnou přehazo-
vanou neustálou modifikací činí atraktivní 
a přitom jde o postupnou přípravu na volej-
bal. Děti mají každý rok před sebou novou 
výzvu, další těžší variantu. Díky pozvolnému 
začátku není nutné čekat na zahájení školní 
docházky, děti mohou začít s přípravou již 
v první třídě. 

NEZNIČÍ DĚTEM PRSTY
Děti se učí, jak správně míč chytit v době, kdy 
z něj ještě nemají strach. Používá se měkký, 
lehký míč a rána jím nebolí. Při správné me-
todice prsty zesílí, klouby se nezničí. Děti se 
první dva roky učí to, co dřív bylo náplní od-
poledních her na hřišti vedle pískoviště. Bez-
bolestně chytit míč a hodit ho na cíl.

LEHKÝ ZAČÁTEK
Pocit, že na tom nic není - prostě chytíš 
a hodíš míč - je to co dělá první kategorii, 
žlutý minivolejbal, pro děti tak atraktivní. 
Děti nepotřebují nijak dlouhou přípravu 
a na to, aby pochopili pravidla a mohli si 
zkusit vyhrát svůj první zápas či dokonce 
turnaj, stačí těm šikovným jeden trénink. 

MINIVOLEJBAL,  
TO JE MINIHŘIŠTĚ
Není potřeba mít velkou halu. Jedno hřiště 
má rozměry 4,5 x 9 m rozdělné sítí. (Starší 
kategorie pak 4,5 x 12m). Pro lepší před-
stavu, jde o zkrácenou polovinu klasického 
volejbalového hřiště. 

NE 6, ALE 3 STAČÍ
Malé děti nejsou schopny hrát na velkou 
vzdálenost a tak je uzpůsobeno nejen hřiště 
a výška sítě, ale i počet hráčů. Nejdříve se 
děti učí spolupracovat ve dvojici, později ve 
dvou nejstarších kategoriích pak proti sobě 
nastupují trojice.

JEDNA BARVA, JEDEN ROK  
Každá kategorie má svou barvu. Rok co 
rok postupují do další úrovně do další 
kategorie. Na začátku je to přehazovaná, 
ale ta se rychle mění na hru prsty a po-
stupně se přidává podání, bagr, smeč. 
A tak se z dětí pomalu stávají volejbalisté 
a na konci 7. třidy jsou nachystáni na hru  
v šesti. 

Žlutá kategorie  
pro děti do 3. třídy

UPRAVENÁ PŘEHAZOVANÁ
Hrají dvojice. Přehazovaná ve dvou, s nut-
nou jednou přihrávkou po přechodu míče 
přes síť.

Barevný minivolejbal
hra pro kluky a holky od 1. do 7. třídy
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Oranžová kategorie 
do 4. třídy  
NEPLYNULÉ ODBITÍ PRSTY
Hrají dvojice. Podání se hází.  Míč se chy-
tá, po vlastním nadhozu musí být odbit 
prsty (míč se pinká). Opět je nutná jedna 
přihrávka.

Červená kategorie  
do 5. třídy 
PLYNULÉ PRSTY
Hrají dvojice. Spodní podání. Povolené jsou 
prsty, zakázaný bagr. Smí se jednou nad 
sebe, ale pouze po přechodu míče přes síť.

Zelená kategorie  
do 6. třídy  

PLYNULÁ HRA 
Hrají trojice. Jen po podání se smí bagr. 
Hraje se lob, nesmí smeč. 

Modrá kategorie  
do 7. třídy  
SKORO VOLEJBAL
Volejbal ve třech. Jsou povoleny všechny 
údery, jen si musí hráči vždy alespoň jed-
nou přihrát.

Celá pravidla na:

http://www.minivolejbal.cz/administrace/
prilohy/dokument/pravidla_mini_1718.pdf

TURNAJE S ATMOSFÉROU
Minivolejbalové turnaje mají svoji neopako-
vatelnou atmosféru.  Na malých hřištích se 
v pravidelných časových intervalech střídají 
soupeři i kategorie. K vidění jsou tak nejisté 
pokusy o pinknutí i boje o každý míč, kde 
smeč musí překonat blok. Rodiče nemají 
vstup na herní plochu, o to víc povzbuzují 
na dálku z tribuny. Čas hraje v organizaci 
zásadní roli. Zápasy jsou centrálně starto-
vány, každý trvá 8 minut. Velké množství 
kategorii a málopočetné týmy, to se rovná 
velké množství utkání v krátkém čase. Proto 
je nutné se na turnaje předem přihlásit.

POZVÁNKA
Určitě jste začali uvažovat o možnosti si 
tento netradiční sport s dětmi vyzkoušet. 
Neváhejte a přihlaste se. 21.4. ve sportovní 
hale v Křenovicích na viděnou.

DANA TOMÁNKOVÁ

Pravidla: dle http://www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html
 8.15– 8.45  Prezentace
 9.00–12.30  Základní turnaj 
12.30–13.30      Přestávka (v Křenovicích lze zajistit levné menu, či nechat dovést pizzu)
13.30–16.30  Finálová část (účastní se všechny týmy ze základní části)
16.30–17.00  vyhlášení
PŘIHLÁŠKY: Dana Tománková tel. 775 352 328, tomankova.da@seznam.cz do  19. 4.

Hráči startují v tričku barvy své kategorie
Turnaj pořádá v místní hale Orel jednota Křenovice.

Orelské volejbalové hry mládeže

21. dubna
MINIVOLEJBAL

v barvách
žlutý
do 3. třídy

UPRAVENÁ PŘEHAZOVANÁ
HRAJÍ DVOJICE

Přehazovaná ve dvou, s  jednou 
přihrávkou po přechodu  

míče přes síť.

oranžový
do 4. třídy

NEPLYNULÉ ODBITÍ PRSTY
HRAJÍ DVOJICE

Podání se hází. Míč se chytá,  
po vlastním nadhozu pinká.  

Opět je nutná jedna přihrávka.

červený
do 5. třídy

PLYNULÉ PRSTY
HRAJÍ DVOJICE

Spodní podání. Povolené jsou prsty, 
zakázaný bagr. Smí se jednou  

nad sebe, ale pouze při  
přechodu míče přes síť.

zelený
do 6. třídy
PRO ZAČÍNAJÍCÍ HRÁČE

HRAJÍ TROJICE
Povoleny jsou všechny  

volejbalové údery, nesmí se hrát 
napoprvé přes síť.

modrý
do 8. třídy

PRO VOLEJBALISTY/STKY
HRAJÍ TROJICE

Povoleny jsou všechny  
volejbalové údery, nesmí se hrát 

napoprvé přes síť.



Pravdu nezmeníš! 



 

Pravdu nezmeníš! 

KALENDÁŘ AKCÍ 
pod záštitou ústředí u příležitosti  

70. výročí orelské pouti  
na Svatý Hostýn v roce 1948
 6. 1. Běh Moutnice 
27. 1. Ústřední ples Orla ve Rtyni v Podkrkonoší
10. 3. Zlatá réva – recitační soutěž v Kunovicích 
9.–11. 4. Setkání seniorů na Velehradě
duben, 
květen Finálové turnaje Orelské florbalové ligy
19. 5. Folklorní festival v Brně-Řečkovicích 
27. 5. Mariánská štafeta a pouť do Křtin
 9. 6.  Běh na Petřín 
16. 6.  Pouť na Horu Matky Boží v Králíkách
23. 6. Mistrovství Orla v atletice ve Vyškově
22. 7.  Pouť do Kostelního Vydří 
18. 8. Běh k Božímu hrobu na Svatém Hostýně
19. 8.  Orelská pouť na Svatém Hostýně,  

doprovodný program
15. 9.  Sportovní odznak Bedřicha Kostelky  

ve Vyškově 
22. 9. Běh Šonovská 20 
 6. 10. Horská kola Drnovice – Ploština 
20. 10. Šachy Moutnice 

Výtvarná a literární soutěž „Orel a já“ – uzávěrka 30. 6.

Více na www.orel.cz
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MOUTNICE je vesnice 
poblíž Brna 
Zdánlivě stejná jako stovky jiných, Jenom 
zdánlivě. Žili a žijí tu lidé, kteří byli a jsou 
odvážní. Tolik hrdinů, kteří se zde narodili, 
mají možná i jiné obce, ale neví se o tom, 
protože zapomněli. Moutničtí žijí svými hr-
diny. Každý rok, hned na začátku ledna, je 
zde velká akce. Velká ORELSKÁ akce. Orel-
ská, protože hrdinové byli Orli s velkým O. 
I letos proběhla mše svatá za orly. Za živé 
i za mrtvé, za hrdiny. I letos jsme na hroby 
položili kytice a pověsili věnce k pamětním 
deskám. I letos vyběhlo více než 190 běž-
ců na trať uprostřed obce, aby konkrétním 

činem připomněli moutnické hrdiny. Je to 
tak rok co rok. Pokaždé tu najdu skvělé 
pořadatele. Na trati, v orlovně i v kuchy-
ni. Skvělé pořadatele. Obětavé, přátelské 
a hrdé. Pokaždé najdu i něco nového. 
Něco, čeho jsem si minule nevšiml. Co mě 
upoutalo letos? 

Za prvé. Člověk, jeden z hrdinů, letec, 
velitel bombardovacího letadla v druhé 
světové válce, RUDOLF MAŠEK. Člen brit-
ského letectva. Teprve letos jsem objevil 
díky místním orlům, díky zmínce zdejšího 
faráře a díky pamětní místnosti v orlovně, 
tuhle modlitbu:
Všemohoucí a všudepřítomná sílo!
Krátká je má modlitba k TOBĚ.
Nežádám v hodině bitvy 

o žádný štít k mé záchraně.
Široká, nezměnitelná cesta, 
z níž hvězdy odlétají
nemůže být otočena stranou,
aby zastavila střelu mířící do mého srdce.
Nežádám za přispění, 
abych zasáhl nepřítele,
nehledám malicherné vítězství.
Vím, že i nepřítel, jehož nenávidím,
je Tobě Bože rovněž drahý.
Avšak o to Tě prosím, buď po mém boku,
když smrt táhne oblohou.
Bože všemohoucí, který jsi též zemřel.
Nauč mne tomu, jak zemříti.

Modleme se ji spolu s ním. Bojoval za vlast. 
Bojoval proti Hitlerovi. Mohl i nenávidět. 
Ale on hledal i v nepříteli božího tvora. 

Orelská běžecká liga
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Za druhé. Je to také o člověku. Je to o běžci, 
který letos tento závod vyhrál ve velmi dobrém 
čase a který v průběhu dětských závodů pobí-
hal se svým děvčetem kolem tratě a každého 
povzbuzoval. FRANTIŠEK KUBÍNEK. Posko-
čil v historických tabulkách svým letošním 
časem hodně vysoko. V současné době bo-
juje o život. Podpořme ho svými modlitbami.

16. Petr Halas, Orel Vyškov 18:09,1
17. Jiří Janalík, Orel Telč 18:32,0
18. Vojtěch Plíva, Orel D. Dobrouč 18:35,0
19. Marek Živný, Orel Orlice 18:42,0
20. Rostislav Huvar, Orel Domanín 18:48,9

Všeho do třetice. Tleskalo se každému, 
kdo dobíhal, fandilo se soupeřům a pečlivě 
se počítala soutěž družstev. Tentokrát bylo 
pořadí na čele trochu přeházené: 1. Orel Ži-
denice, 2. Orel Vyškov, 3. Orel Obřany. Na-
konec se radovali všichni. Pořadatelům díky! 
Podrobné výsledky najdete na www.orel.cz. 
Za rok přijďte všichni! Zdař Bůh!
 STANISLAV JURÁNEK

Mistrovství ORLA  
v maratonu
Téměř v tichosti proběhlo 17. 2. 2018 dru-
hé mistrovství Orla v Maratonu Jana Buly. 
Vlastně šlo o nenápadně zařazený závod 
v OBL, tedy v naší běžecké lize. Loni se 
uskutečnil v Moravských Budějovicích první 
ročník a je třeba připomenout vítěze:
1. Petr Mrázek, Orel Vyškov 3:35:42
2. Petr Horák, Orel Silůvky 3:39:03
3. Petr Jičínský, Orel M. Budějovice 3:42:48
Vítěznou ženou se loni stala Jana Strážnic-
ká z Orla Kuřim v čase 4:55:37.
Letos se znovu běželo o přeborníka. Není 
to ledajaká cesta, po které se tento mara-
ton běhá. Jde o silnici z Moravských Budě-
jovic do Lukova. Silnici, po které chodívali 
a možná i běhávali naši orelští kandidáti na 
svatost P. Bula a P. Drbola. Běží se 8x sem 
a tam, vlastně tam a sem. Dává to zabrat. 
Na otočku musíme až ke křížku v Lukově. 
Běžíme ke křížku, stejně jako k němu čas-
tokrát chodíme, když chceme něco nepo-
vedeného v životě narovnat. Takže ke kříž-
ku a zpátky. Osmkrát. Tak, aby se naplnila 
vzdálenost 42 kilometrů a 195 metrů. 
Letos na orelské stupně vystoupili:
1. Martin Šerák, Orel Obřany
2. Jan Strážnický, Orel Kuřim
3.  Jaroslav Scherrer, Orel  

Moravské Budějovice

Historická tabulka nejlepších dosažených časů na 
zdejší trati:
1. Tomáš Kaválek, Orel Orlice 15:11,9
2. František Kubínek, Orel Blažovice 15:59,1
3. Michal Kříž, Orel Pozořice 16:03,0
4. Martin Moravec, Orel Orlice 16:13,5
5. Ondřej Rosa, Orel Židenice 16:19,1
6. Vojtěch Mlynář, Orel D. Dobrouč 16:19,2
7. Milan Adamec Orel Vyškov 16:28,5
8. Lukáš Soural, Orel Židenice 16:30,0
9. Karel Kundera, Orel Vizovice 16:31,0
10.Štěpán Juránek, Orel Židenice 17:14,0
11. Dominik Dvořák, Orel Blažovice 17:36,0
12. Stanislav Juránek, Orel Židenice 17:43,0
13. Jiří Hýbl, Orel Hrušovany 17:55,0
14. Zdeněk Hochman Orel Blučina 17:59,0
15. Václav Hrdlička, Orel Moutnice 18:02,0
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Kuřimský lidový běh
Konečně! Konečně! Konečně! Dobrá věc se 
podařila! Ke všem orelským závodům jsme 
přidali lidové běhy, aby se mohli zapojit úpl-
ně všichni. Staří, mladí, malí, velcí, rychlí, 

Vítěz Martin Šerák překonal orelský rekord 
v maratonu časem 3:17:15. V kategorii nad 
50 let drží rekord Jaroslav Scherrer časem 
3:44:18 a v kategorii nad 60 let Jiří Brtník 
časem 4:13:30.
Stejně jako loni zvítězil celkově jeden z na-
šich nejlepších ultramaratonců Daniel Orá-
lek před Michalem Glierem.
Už jsem potkal dva orelské běžce, kteří mi 
řekli: „Kdybych věděl, že se běží orelský 
maraton, tak bych určitě běžel!“ Výbor-
ně! V únoru 2019 se na stejné trati poběží  
3. mistrovství Orla v maratonu. Těšíme se 
i na vás!
 STANDA JURÁNEK 
 běžec, který letos běžel jen lidový běh, 

což bylo jednou ke křížku a zpátky  

Jan Bula (1920–1952)
Narodil se 24. 6. 1920 v Lukově. Po ab-
solvování gymnázia v Moravských Bu-
dějovicích vystudoval bohosloví v Brně. 
Kněžské svěcení přijal dne 29.7.1945, 
načež se stal kaplanem a od roku 1949 
administrátorem v Rokytnici nad Rokyt-
nou. Byl aktivním členem Orla. V zinsce-
novaném soudním procesu byl v listopa-
du 1951 odsouzen k trestu smrti a dne  
20. 5. 1952 v Jihlavě popraven. Po pádu 
komunistického režimu byl v roce1990 Jan 
Bula plně rehabilitován.. Brněnské biskup-
ství ukončilo v roce 2015 beatifikační ří-
zení, jehož cílem je prohlášení Jana Buly 
blahoslaveným. V roce 2016 byla v Lu-
kově slavnostně otevřena pamětní síň  
Jana Buly.

Když jarní vánek čechrá stráně
a první kvítí zavoní,
ptačí zpěv, zazní znenadání,
rozkvetou větve jabloní,
pak přišlo jaro.
To je jisté.
Čas, sněženek a fialek.
Nebe je rázem krásně čisté
a z jara, se nám tají dech.
 Lenička Malá

Jaro přišlo, kdo to letí?
Vlaštovičky, milé děti.
Vrátily se, hnízdo staví,
štěbetáním domov zdraví.
Vítáme vás ptáčci milí,
kdepak jste tak dlouho byli?
Z teplých krajin přilétáme,
sluníčko už tady máme.

 Radek Horáček

Hádanka
Bydlím v malém jablíčku, 
prokousám si chodbičku. 
Lezu, lezu, nechodím, 
návštěvy si nevodím. 
Hubený jak tkanička, 
stačí malá světnička.

Uhodli jste? Nakreslete a pošlete nám 
obrázek do redakce. A nezapomeňte na-
psat adresu, nejhezčí obrázek otiskneme 
a pošleme autorovi malou odměnu.

pomalí, s holí, za ruku, nebo třeba v kočár-
ku. Hlavně pro radost. Do Kuřimi přijeli ze 
Žatčan a vše nasvědčovalo tomu, že bude 
vše jako dřív. Děti odběhnou, převezmou 
ceny a s doprovodem odjedou. Najednou 
změna. Na startu stojí děti. Karolína, Magda 
a Eliška. A s nimi doprovod. Tomáš (1974), 
Zdeňka (1964) a Alena (1949). Pozor, teď! 
A za pár minut jsou v cíli. Orel Žatčany 
ukázal správnou cestu! A to ještě za nimi 
přichází kuřimská rodinka Juračkových. Tatí-
nek, maminka a dcerky 1 a 4 roky. Radosti 
bylo víc než dost. Jsou povzbuzením i pro 
vás. Přijďte i vy. Těšíme se na vás na nejbliž-
ším závodě v Brně Obřanech 7.dubna 2018.
 STANDA JURÁNEK 
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Najdi cestu

Víš, jaké květiny jsou na obrázku a kdy kvetou?

Jaký užitek přináší tato zvířátka lidem? Vyjmenuj a potom obrázky vymaluj.

Veronika Baudyšová

.....................................................................
Kudy se dostane ptačí maminka ke svým  
mláďatům? Nakresli jí barevně správnou cestu.
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„Před odjezdem na můj domluvený tajný 
přechod hranic jsem se šel na faru v Ho-
lešově rozloučit se svým dobrým známým 
z Orla a lidové strany P. Rygalem. Zastihl 
jsem ho velmi smutného, neboť se právě 
dozvěděl o tom, že nesmí nadále vyučo-
vat náboženství na holešovských školách. 
V tu dobu již při likvidaci Orla nemohl 
působit ani jako vzdělavatel, trenér a vy-
chovatel mládeže v místní orelské jedno-
tě. K mému velkému překvapení se mne 
zeptal, zda by mohl jít s námi. Když jsem 
ho upozornil na možná rizika takového 
kroku, odpověděl: „To mám tady čekat, 
až mi komunisté useknou hlavu?“
25. března 1948 se naše sedmičlenná 
uprchlická skupinka šťastně dostala do 
Aše, kde jsme měli domluvený přechod se 
známým financem. Situace se však zkom-
plikovala a na Velký pátek v noci nás pře-
váděly dvě Němky, které nám řekly: „My 
půjdeme napřed a vy se vydejte za námi 

v padesátimetrovém odstupu.“ Nevěděli 
jsme, že je to esenbácká past. Dva z naší 
skupiny asi něco vytušili, rychle se roze-
běhli po louce k nedaleké hranici a po-
dařilo se jim  přejít. V tu chvíli začala bez 
vyzvání střelba ze samopalů. Já s man-
želkou jsem byl na konci skupiny a tak 
jsme rychle padli k zemi. Po chvíli nás ale 
hlídka SNB našla. Vedli nás s rukama 

nahoře k ležícímu tělu, a když se nás 

ptali, jestli byl mezi námi kněz, uvě-

domil jsem si, že zastřelili P. Vojtě-

cha. Když jsem viděl, jak tyto lidské 

zrůdy kopou do umírajícího, ještě se 

hýbajícího těla kněze, pocítil jsem 

nepopsatelnou nenávist k esenbá-

kům. Vždyť to byla sprostá vražda. 
Úřady povolily převoz jeho mrtvého těla 
a tak byl P. Vojtěch Rygal pochován  
2. dubna 1948 na hulínském hřbitově 
za velké účasti spolubratří – kněží, orlů 
a občanů z Hulína, Holešova a Bystřice 

pod Hostýnem. Zejména mladých lidí, 
ale také dozorujících příslušníků StB, což 
však nijak nenarušilo důstojný obřad. Byla 
to první oběť z kněžských řad u nás po 
únoru 1948.
Až půjdete někdy okolo hulínského hřbi-
tova, zastavte se u hrobu P. Vojtěcha Ry-
gala u hřbitovní zdi při levé straně hřbitova 
a připomeňte si památku vzácného člově-
ka, velkého vlastence a statečného muže, 
který v touze po svobodě ztratil svůj život, 
když se marně pokoušel projít obludnou 
železnou oponou.
  ING. FRANTIŠEK RAFAJA

žák Jednoty Čs. Orla  
v Holešově do února 1948

 člen jednoty Orla Holešov

Dodnes zůstává na Holešovsku, Bystřicku a v Hulíně živá 
vzpomínka na katechety, kaplana, obětavého vychovatele 
mládeže a výborného sportovce P. Vojtěcha Rygala (nar. v Hu-
líně 10. dubna 1910), který byl dne 27. března 1948 zastřelen 
při pokusu o přechod hranic u Aše. O okolnostech této tra-
gické události mi před lety vyprávěl jeho přítel, očitý svědek  
a válečný letec z Anglie plk. Karel Bednařík:

Poslední velikonoce 
P. Vojtěcha Rygala
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Vzpomínání nás vždycky zavede do minulosti, do doby, která 
je nám vzdálená, kterou jsme neprožili, ale přesto zasahuje 
do našeho života a současnosti. Tak je to i s osobností orel-
ského pracovníka bratr Bohumila Matuly.

Jsou lidé, na které 
moc ráda vzpomínám

Narodil se 18. ledna 1917 v Horním Skle-
nově na Hukvaldsku v rolnické rodině 
jako šestý ze sedmi dětí. Do vínku dostal 
mnoho krásných hřiven: lásku ke knize, 
k psaní, ke sportu, vytrvalosti, čestnosti, 
pracovitosti a lásku k pravdě.
Vystudoval učitelský ústav v Příboře. 
Na studiích, kromě úkolů a povinností 
i doma v hospodářství, nadšeně přispíval 
do křesťanských mládežnických časopi-
sů „Dorost“ a „Jitro“, které redigoval  
P. Dominik Pecka. Tehdy se rozhořela i jeho 
touha po žitém, poctivém orelství, které 
ho vedlo a vychovávalo nejen ve sportu, 
ale i v duchovním a kulturním životě. Jako 
student poznal řadu vzácných kněží, kte-
ří dávali jeho sportovní i kulturní činnosti 
v orelském společenství mravní hloubku.
V roce 1937 nastoupil svoji učitelskou 
dráhu. Byla to doba plná napětí, neboť se 
schylovalo k válce. Následující rok přinesl 
mnoho nečekaných změn a událostí v ži-
votě celého národa.
Po válce působil bratr Matula jako učitel 
ve Fulneku a v Kopřivnici. V roce 1946 se 
oženil, založil rodinu, ve které se narodily 
tři děti. Jeho způsob práce s dětmi ve vy-
učování i mimo školu se soudruhům příliš 
nelíbil, ani pro ni neměli pochopení a tak 
v roce 1954 jeho učitelské působení nu-
ceně skončilo.
Jako dělník nastoupil do třísměnného pro-
vozu na štramberských „šachtovkách“. 
Ani zde nezapřel bratr Bohumil své pře-
svědčení. Po osmi letech těžké manuální 
práce se stal vyučujícím v tzv. závodní ško-
le práce. Tento úkol plnil rád. Ve štram-
berské vápence se u br. Matuly probudily 
polozapomenuté hřivny. Láska k mluvené-
mu slovu, k herectví a divadlu. V umění 

viděl nepošpiněný ideál krásy a za ním 
neúnavně šel. A když se našly spřízněné 
duše, zrodila se tradice „Štramberských 
divadelních úterků“, kdy se konaly zájez-
dy do ostravských divadel. V této činnosti 
viděl možnost zprostředkovat a přiblížit 
krásu slova ostatním.
Přišel rok 1968, rok změny a tak se mohl 
rehabilitován vrátit do školství. Nastoupil 
na ZDŠ ve Frenštátě. Tam se však ozva-
ly první zdravotní potíže. Dusil ho nejen 
prach vápenky, ale i hrozná léta komu-
nistické totalitní moci. V listopadu 1969 
odchází do invalidního důchodu. Léčil se, 
ale našel i čas pro své milované knihy, ver-
še a divadlo. Organizoval zájezdy s křes-
ťanskou tématikou. Nemarnil ubíhající 
čas. Netušil, že ani „sametový podzim“ 
1989 mu nepřinese odpočinek. Do práce 
a činnosti se pouštěl rád a s opravdovým 
nadšením. Stále ho pudila a hnala jakási 
ohromná síla, aby vedl zápas, ten nikdy 

neskončený zápas o pravdu a to na poli 
kopřivnického kraje, ale také na poli kul-
tury orelské. Ano, ano i přes věk a nemoc 
„stále měl se k činu“. Pustil se se všemi 
svými silami, které ještě měl, do obnovy 
orelské kulturní činnosti. Pořádal odborné 
semináře, vedl divadelní kroužky a divadel-
ní dílny. Sepsal a vydal orelské sborníky 
„Smíšky a Slzenky“ s verši a prózou čes-
kých básníků a spisovatelů pro akademie 
a besídky. Největší podíl a zásluhu má na 
zorganizování recitační soutěže křesťanské 
poezie a prózy „Svatováclavská réva“ a dal 
tak rozhořet orelskou kulturně výchovnou 
činnost v župách i jednotách.
Bratr Matula předával to, čím bylo naplně-
no jeho srdce, lásku a úctu k mluvenému 
slovu naší české mateřské řeči. Byl neče-
kaně povolán na věčnost 12. září 1995 
a odpočívá na hřbitově v Lubině.
Odešel jeden člověk, ale díky orelské jed-
notě v Lubině a jejím obětavým bratřím 
a sestrám „Svatováclavská réva“ čtvrt sto-
letí žije a tak pokračuje odkaz vzácného 
bratra. Díky Bohu, že jsme mohli alespoň 
část života jít spolu s ním nebo vedle něho.
 MARIE PACHTOVÁ



ze žup a jednot

24 OREL 1–18

Cvičení pro děti 
v Uherském Hradišti
Dne 15 listopadu 2017 jsme v jednotě Orla 
Uherské Hradiště začali cvičit s malými dět-
mi ve věku od 1 do 3 let. Cvičení trvá 60 
minut. Během našeho cvičení aktivní a zá-
bavnou formou podporujeme psychomoto-
rický rozvoj dítěte. Na děti zde čeká pestrý 
program. Spolu s rodiči (jejich doprovodem) 
se zde učí vybrané cviky, které zpočátku 
cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle 
ukázky lektorky, později zvládají děti samy. 
Cvičení doprovází básničky a písničky. Děti 
si je zapamatují. Cvičení v jejich rytmu je 
baví. Vždy vybíráme takové činnosti, kte-
ré děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu. 
Rodiče si mohou předávat své zkušenosti 
nejen s výchovou dítěte, ale také navázat 
nová přátelství. Prvního cvičení se zúčast-
nilo šest dětí. Při každém dalším cvičení se 
k nám přidávají 2-3 nové děti. Aktuálně 
máme přihlášených 15 dětí, čímž je kapa-
cita téměř naplněna. Jednota Orla se snaží 
co nejvíce propojit svou činnost s životem 
v naší farnosti, proto jsme rádi, že většina 
dětí pochází z věřících rodin. Protože máme 
ze cvičení pozitivní odezvy, od 9 ledna 2018 
jsme otevřeli Hravé cvičení pro starší děti 
od 3 do 6 let. Jsme moc rádi, že cvičení na-
vštěvuje pravidelně 8 dětí. Obě cvičení jsou 
zdarma. Pokud máte chuť přidat se k nám, 
budeme se na vás těšit!
 MICHAELA VAŠŤÁKOVÁ, lektorka cvičení

NA ORELSKOU STRUNU
Příjemné sobotní odpoledne 18. listopadu 
prožili mladí hudebníci, kteří se již před 14 
hodinou sešli v Dělnickém domě v Doma-
níně. Opět po roce předvedli všem přítom-
ným, co se naučili. Kulturně hudební od-

poledne zahájil místostarosta Orla jednoty 
Domanín br. Ing. Antonín Zelina a zároveň 
poděkoval rodičům i prarodičům, kteří ve-
dou své děti k hudbě a ke hře na hudební 
nástroje. Zdůraznil také, že svou důležitou 
a nezaměnitelnou roli v hudebním vzdělá-
vání v naší oblasti má i Základní umělecká 
škola Lubomíra Ligase v Bzenci. Celým vy-
stoupením provázely žačky 8. třídy Markét-
ka Kosíková a Karolínka Janoušková.
Do programu se přihlásilo 16 dětí a před-
vedly hru na flétny, kytary, klávesy, klavír, 
klarinet, cimbál a housle. Diváci si poslechli 
lidové písničky, moderní i pohádkové me-
lodie. Zazněly skladby od autorů jako je 
Karel Svoboda, Wolf Mayer, Joseph Haydn 
a další. Každý hudební výkon byl odměněn 
potleskem přítomných posluchačů. Na zá-
věr příjemného odpoledne zahrála Cimbá-
lová muzika Strunka směs lidových písní. 

Z činnosti žup a jednot
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Ozvučení celé akce proběhlo v režii pana 
Janíka. Na závěr dostal každý zúčastněný 
Čestné uznání a malý dárkový balíček.

 KOSÍKOVI, Orel Domanín

Ohlédnutí za župním 
turnajem
 V Klapilově župě se již stalo tradicí potká-
vat se a měřit síly, mezi svátkem Božího 
narození a Silvestrem, na župním turnaji 
v kuželkách. Tato tradice v naší župě trvá 
dlouho – na první klání si už ani nepama-
tuji, vím jen, že to bylo za doby starostování 
br. Božetěcha Kostelky. Bratr Božek za námi 
stále přijíždí, ve svých 87 letech hází v kate-
gorii Muži a mnozí mladí mu nestačí. 
 Na tuto akci se vždy velice těšíme, snaží-
me se rozhýbat nejen naše („české“) děti 
a vnoučata, ale i těla nás starších. Nejdůle-
žitější je však vzájemné setkání. Vždyť s ně-
kterými členy župy se opravdu vidíme jen 
jednou za rok. Členové z jednot Drnovice 
u Vyškova, Křenovice, Vyškov a Kroměříž 
(Kroměříž patří do sousední župy, ale k nám 
přijíždí vždy rodáci z Vyškova) vedou lítý boj 
na drahách kuželny ve Vyškově. Nebylo 
tomu jinak ani 28. 12. 2017.
 Hráli jsme na čtyřech drahách a to nejdříve 
děti do 15 let a poté dospělí. Děti i dospělí 
si nejdříve vyzkoušeli dráhu tzv. zkušebním 
hodem a vlastní turnaj zahájili orelskou 
modlitbou. Postupně každý jednotlivec od-

vi za dlouholetou významnou práci v čele 
župy Klapilovy.
 Ještě bych se chtěla podělit o zážitek z toho-
to milého sportovního setkání. Členku naší 
jednoty Adélku doprovázel dědeček z Rou-
sínova. Povídali jsme si a on mi najednou 
řekl: „Paní, musím Vám říct, že děláte moc 
záslužnou práci“. A já jsem si uvědomila, 
jak je dobře věnovat svůj osobní čas dětem 
a mládeži. V dnešní době, kdy se děti příliš 
věnují počítačům, mobilům a televizi, tak do-
stali možnost se realizovat jiným způsobem, 
popovídat si s kamarády a zažít plno legrace.

 MARIE HANDLOVÁ,
předsedkyně Rady mládeže orelské jednoty  

Drnovice u Vyškova

házel 4 x 5 hodů a po sečtení výsledků byl 
jasný vítěz v kategorii jednotlivců (Chlapci/
Dívky, Muži/Ženy). Děti se pokaždé těší na 
vyhodnocení a sladkou odměnu.
Na závěr si zahrajeme společnou hru, kdy 
se zapojí dohromady děti i dospělí. Opět se 
rozdělíme na čtyři dráhy (čtyři smíšená druž-
stva) a soutěžíme mezi sebou tak, že vyhrá-
vá to družstvo, které nahází první 100 bodů. 
To je velký „nervák“ a legrace k tomu.
 V závěru turnaje předala župní starostka 
ses. Hana Komariková Čestný zlatý odznak 
Orla místostarostovi župy bratru Josefu 
Holomkovi, který nás přijel povzbuzovat. 
Výkonné předsednictvo Orla udělilo toto 
vysoké orelské vyznamenání br. Holomko-
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Turistika v Hradci 
Králové
Milovníci turistiky v Hradci Králové a okolí 
byli aktivní i v roce 2017. V průběhu roku 
jsme připravili 8 výletů po hradeckém a par-
dubickém regionu. Délka jednotlivých vý-
letů je do 20 km, takže je zvládají všechny 
věkové kategorie. 
První cesta koncem dubna vedla z Jaromě-
ře do oblasti Kuksu, i když známý hospital 
jsme plánovaně minuli. Po cestě bylo totiž 
mnoho velmi zajímavých památek. Nejprve 
jsme si prohlédli monumentální sochařské 
dílo Matyáše Brauna v přírodě, známé pod 
názvem Betlém, které Braun vytvořil pro 
hraběte Antonína Šporka v 18. století. Je 
to soubor několika samostatných soch, 
z nichž skalní reliéf Betléma je nejrozměr-
nější. Do souboru patří i výjev u Jákobovy 
studny, sochy poustevníka Juana Garina, 
Jana Křtitele a poustevníka Onufria. Na 
sochách se kromě lidské činnosti projevuje 
i zub času, ale snad se podaří ze soch ještě 
něco zachránit. Novější sochařské dílo se 
nachází nedaleko. V roce 2004 přišel so-
chař Vladimír Preclík s plánem na vybudo-
vání sochařské galerie v přírodě s námětem 
Kristova utrpení. Jednotlivé sochy vytvořilo 
15 sochařů. Tématicky různorodý soubor 
souvisí s klasickou křížovou cestou jen vel-
mi volně. Galerie byla otevřena v roce 2008 
a je na louce podél trati volně přístupná. 
Výlet jsme zakončili v Žírči u hřbitovní kaple 
sv. Odilona. 

ry našli průlez, kterým jsme se po čtyřech 
protáhli na skalní plošinu, po které jsme již 
došli na krásnou vyhlídku. Ověřili jsme si, že 
adrenalinové zážitky na alpské úrovni mů-
žeme zažít i blízko domova. Dál už jsme 
využili dobrodiní značených cest, které nás 
zavedly do Kočičích skal na úbočí stolové 
hory Ostaš, kde právě trénoval nějaký mlá-
dežnický horolezecký oddíl. Značka pokra-
čovala dál do skalního města ve vrcholové 
partii Ostaše. Mezi pískovcovými útvary lze 
očekávat všelijaká překvapení, zejména 
když turisté hledají nové cesty mimo zna-
čení. To jsme zažili i při sestupu, kdy jsme 
hledali nejkratší cestu k vlaku. Nakonec se 
vše podařilo a všichni dorazili do koncové 
hospody, kterou jsme měli objednanou, 
i když s několikahodinovým zpožděním.
Na třetí výlet jsme se vydali koncem června 
opět ve společnosti pardubických turistů. 
Tentokrát jsme zamířili na jih, do oblasti nej-
vyšších skal Českomoravské vysočiny, která 
nese název Devět skal. Je to oblast histo-
rické hranice mezi Čechami a Moravou. 
Dojeli jsme do Svratky a opět jsme se svěřili 
do péče osvědčeného vedoucího, který má 
Vysočinu prochozenou křížem krážem. Tady 
jsme se kombinace značených a neznače-
ných cest nemuseli obávat. Ve vrcholové 
oblasti se nachází devět výrazných skalních 
útvarů, podle kterých se celé území nazý-
vá. Nejmalebnější je velmi fotogenická Bílá 
skála. Další jednotlivé skály jsou rozesety 

O měsíc později jsme se vypravili do severo-
východního výběžku Královéhradeckého 
kraje, kde je oblast pískovcových skalních 
měst, do okolí řeky Metuje. Na tomto výle-
tě jsme se spojili s turisty z Pardubic, kteří 
preferují pohyb po neznačených cestách 
a volnou přírodou. To se projevilo hned 
na počátku při výstupu na vrch Hejda. Ve-
doucí akce si pamatoval, že před 50 lety 
existovala cesta, kterou se k vrcholu mezi 
skalními věžemi dalo dojít. Nejprve to vy-
padalo, že jsme nějakou cestu našli, ale ta 
skončila v divokém lesním porostu ve velmi 
svažitém terénu. Vracet jsme se nechtěli, 
tak jsme obtíže „necesty“ zvládali pomalu, 
ale jistě. Nakonec jsme mezi skalními útva-
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v lese blízko cesty. Nejvyšší skalní útvar má 
název Devět skal, i když se jedná o skálu 
jednu. V době našeho příchodu byla ská-
la v hustém obležení turistů, protože ten 
den bylo turisticky ideální počasí. Lesními 
cestami jsme se v pohodě dostali zpět do 
Svratky, kde jsme cestou k zaslouženému 
občerstvení minuli přírodní rychlobruslařský 
stadion, asi jediný v republice.
Koncem července jsme se vydali opět do 
skalních pískovcových hor, tentokrát těsně 
za hranice do Polska. V sousedství Brou-
movských stěn je stolová hora a skalní měs-
to Hejšovina (Szczeliniec Wielki). K dopra-
vě jsme využili českou autobusovou linku 
z Náchoda přes Polsko do Broumova. Pod 
Hejšovinu jsme přijeli v době, kdy místní 
turisté byli ještě asi na snídani, tak jsme na 
chodnících chráněného území měli volno. 
Vystoupali jsme po upravených cestách 
a chodnících 150 výškových metrů. Kiosek 
a restaurace v horní části se teprve probou-
zely, tak to bylo jen na ranní kávu. Vyhlíd-
kový okruh nabízel pohledy do širokého 
okolí jak na českou stranu, tak do Polska 
a vše jsme si mohli v klidu vychutnat. Při 
sestupu jsme se vrátili na výchozí místo 
okruhu, kde již proudily zástupy, které dě-
laly na cestách téměř spojitého hada. My 
jsme pokračovali po značené cestě směrem 
k poutnímu místu Vambeřice, známému 
i z vyprávění o babičce Boženy Němcové. 
Před posledním úsekem lesní cesty pod 
vysokými skalními věžemi ale byla výstra-

se naplnil, cestu strmým svahem do údolí 
jsme našli a dorazili jsme k potoku Cedron. 
V okolí poutního místa je mnoho názvů, 
které pocházejí z Bible (Tábor, Sion, Oreb 
aj.). Poslední 3 km jsme absolvovali po 
letním sluníčku a už se před námi zjevila 
mohutná mariánská bazilika. Uvnitř právě 
končila bohoslužba a my jsme měli čas ne-
jen na díkůvzdání za krásný den, ale i na 
osobní modlitbu. Na zpáteční cestě au-
tobusem jsme si opět mohli prohlédnout 
místa, kde jsme celý den chodili, protože 
jsme v mnohých serpentýnách několikrát 
křižovali turistickou cestu.
Počátkem září jsme zamířili k Divoké Orlici, 
do méně známé části na jejím levém břehu. 
Z Doudleb jsme vystoupali k nově postave-
né rozhledně u obce Vrbice. Ze strnišť už 
foukalo, na poli se sbíraly brambory a vý-
hledy na Orlické Podhůří byly daleké. Prošli 
jsme krásně upravenou obcí Vrbice a smě-
řovali jsme k málo známé zřícenině hradu 

ha, že po 2 km je cesta uzavřena, protože 
tam spadly skály. Přesto jsme se na cestu 
vydali, protože jsme doufali, že ještě před 
tímto poškozeným místem odbočíme po 
neznačené cestě do údolí. Náš předpoklad 
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Velešov, který ve 14. století postavili pánové 
z Potštejna. Ještě jsme vystoupali na vrch 
Kapraď a spustili jsme se malebným Modli-
vým dolem zpět k Divoké Orlici. V Potštejně 
jsme měli zaslouženou zastávku v cukrárně 
a pak už to bylo jen kousek na vlak.
Na samém konci září jsme vyrazili do Čes-
kého ráje, na jeho jihovýchodní okraj, 
k hradu Kost. Právě tento víkend byly na 
hradě ukázky sokolníků a své umění před-
váděli provazochodci. Ty jsme viděli nej-
prve, když přecházeli na laně vysoko nad 
nádvořím hradu. Jaké bylo ale překvapení, 
když jsme viděli lano natažené k hradu od 
protější skály! To byla vzdálenost ke stov-
ce metrů se znatelným průvěsem, takže 
začátek byl řádně z kopce a konec opět 

dostane, takže cesty byly po předchozích 
deštích hůře prostupné. Nicméně jsme si se 
všemi nástrahami poradili a další polní cesty 
již byly bez komplikací. Značená cesta nás 
zavedla k loveckému zámečku Humprecht 
u Sobotky, který v 17. století vystavěl na 
oválném půdorysu pro hraběte Jana Hum-
prechta Černína z Chudenic italský archi-
tekt Carlo Lurago. Měli jsme dost času na 
prohlídku zámku i na rozhledy ze zámecké 
věže. Závěr výletu patřil občerstvení v ho-
telu Pošta na náměstí v Sobotce a slunění 
v zářijovém slunci na lavičkách na náměstí 
v očekávání příjezdu autobusu.
Již tradiční prosincové vycházky s názvem 
Adventní a Silvestrovská jsou směřovány 
do blízkých lesů u Hradce Králové, které 
svou rozlohou nabízejí mnoho variant cest. 
Protože sem chodíme na vycházky během 
roku, na houby i na běžecké tréninky, ne-
potřebujeme už žádné značení a rádi vy-
užíváme k vycházkám neznačené cesty 
i volný lesní terén. Účastníci všech výletů si 
pochvalují možnost pohybu v přírodě, který 
je i v nedalekém okolí spojen s poznáváním 
míst, která nejsou tak známá, ale přesto 
velmi atraktivní. Dá-li Bůh, chceme v této 
aktivitě pokračovat i v tomto roce.

BOHUSLAV ČÁP

Tříkrálová koleda 2018

 V pátek 5. ledna 2018 požehnal odpole-
dne při mši svaté otec Miroslav Suchomel. 
27 skupinkám koledníků K+M+B a jejich 

do kopce. Po samostatné prohlídce hradu, 
který nyní spravuje rodina Kinských, jsme 
obešli po neznačených cestách lesní okruh 
pískovcovými skalami a borovým lesem ko-
lem hradu a pokračovali jsme malebným 
údolím potoka Klenice, které se jmenuje 
Plakánek. Toto údolí je asi 100 m široké 
a po obou stranách stojí vysoké pískov-
cové stěny. I zde jsme viděli, že v několika 
místech jsou na šířku celého údolí nataže-
na lana provazochodců a na nich postavy, 
které se snažily tuto vzdálenost překonat. 
Cesta nás vedla kolem rybníku Obora, kde 
má z bývalého mlýna chalupu herec Josef 
Dvořák. Pokračovali jsme do bočního údolí 
proti toku Veseckého potoka. Toto údolí 
je výrazně užší, slunce se do něj moc ne-
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vedoucím, kteří se vydali na tříkrálovou 
koledu po Starém Městě. Křídou nebo 
samolepkou označili dveře domů, či bytů 
a zazpívali nebo přednesli toto kouzelné 
přání: „Zdraví vás Kašpar, Melichar a Bal-
tazar a prosí o štědrý dar“. Ne pro nás zde 
přítomné, ale pro chudé a potřebné.“ Při-
dali také malý kalendářík a balený cukřík. 
Do této charitativní akce se již tradičně za-
pojují i členové staroměstské jednoty Orla, 
nejen jako vedoucí skupinek, ale hlavně 
jako koledníci. Staroměštští občané byli 
zase o něco štědřejší než vloni. Vesměs 
přijali koledníky s úsměvem a do zapeče-
těných pokladniček předali svůj příspěvek.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty

starosti. Největší dík patří všem vedoucím 
skupinek a malým koledníkům.
Od roku 2017 jsem garantem Tříkrálových 
sbírek já a těším se z toho, že vedeme orel-
ský potěr – malé Orlíky k nezištné pomoci 
druhým lidem. 

Ses. Ing. RENATA DOČEKALOVÁ BA, 
místostarostka jednoty

Výroční členská schůze 
jednoty ORLA  
Staré Město
Dne 9. 2. 2018 se konala ve zcela zaplně-
ném malém sále Orlovny VČS staroměstské 
jednoty Orla. Přivítali jsme i vzácné hosty, 
a to duchovního správce Mgr.Miroslava Su-
chomela, starostu Města Staré Město Jose-

Tříkrálová sbírka 
v Drnovicích u Vyškova
Začátek roku je již tradičně pro malé Orlíky 
spojen s Tříkrálovou sbírkou. Také letošní 
koledování, které v naší obci připadlo na 
sobotu 13. ledna, se vydařilo. Počasí nám 
přálo a snaživí orelští koledníci vybrali do 
kasiček Charity 58 697 Kč. 
Tříkrálová sbírka je v naší obci od roku 
2001, kdy se vykoledovalo 14 152 Kč a za 
celou dobu trvání (18 let) se podařilo našim 
nejmenším členům vybrat 729 245 Kč. 
Všem dárcům patří upřímné poděková-
ní a nemalý dík si zaslouží starosta naší 
orelské jednoty br. Jan Handl, který spolu 
s manželkou ses. Marií Handlovou měl až 
do předloňského roku sbírky v naší obci na 
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fa Bazalu, místostarostu župy Velehradské 
bratra Petra Brhela a Ing.Kamila Psotku 
člena zastupitelstva. Program schůze byl 
obsáhlý. Po zahájení orelskou modlitbou 
jsme věnovali krátkou vzpomínku zemřelým 
členům, kteří opustili naše řady.
V kulturní vložce přednesly básně Eliška Ja-
rotková a Anička Ferdová z oddílů Pohybové 
hry II a I. Svým vystoupením potěšily všech-
ny přítomné, zvláště jubilanty, kteří oslavili 
kulatá a půlkulatá výročí. Do našich řad byli 
přijati 4 noví členové. Poté následovaly po-
drobné zprávy cvičitelů o celkové činnosti 
oddílů za rok 2017 /Kryštůfek, Dílničky, Cvi-
čení rodičů s dětmi, Pohybové hry I a II, Re-
kreační sporty, Moderní tance, Stolní tenis-
žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, Kalanetika, 
Kondiční cvičení, Pilates, Stolní tenis-ženy, 
muži, Florbal-veteráni, Posilovna, Turistika, 
Badminton a Folklorní. Naše oddíly pracují 
velmi dobře, o čemž svědčí nejen získané 
medaile, ale také různá ocenění a diplomy. 
Zvolili jsme si vedení jednoty, delegáty na 
župní sjezd. Na závěr jsme zazpívali slav-
nostní pochod „Vzhůru Orle Slovanský“. 
S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ 

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starostka jednoty

Duchovní cvičení 2018
Na postní duchovní obnovu župy Velehrad-
ské se vydala malá skupinka Orlů ze staro-
městské jednoty. Na posvátném Velehradě 

cestou, rychle utekl a byl pro mne velkým 
duchovním přínosem v prožívání postní 
doby s přípravou na PÁNOVU LÁSKU VELI-
KONOC. Svatý Otec JAN XXIII řekl krásnou 
myšlenku:
„Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo 
malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale 
jen na lásce, s níž je provádíme.“.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ,  
starostka jednoty St.Město

Orelský karneval 
V neděli 11.února 2018 se konal na Or-
lovně ve Starém Městě pro všechny děti 
již tradiční a to v pořadí čtvrtý dětský orel-
ský karneval. Letos bylo téma indiánské. 

v exercičním domě na Stojanově jsme strá-
vili čtyři dny ve společnosti dalších účastní-
ků z celé ČR i ze Slovenska. Duchovní cvi-
čení na téma „Společenství svatých“ vedl 
P. Vladimír Kasan OSB, převor benediktýn-
ského kláštera v Sampore. Přivezl s sebou 
vzácné relikviáře několika svatých. Tak jsme 
se postupně seznámili s myšlenkami, prací, 
životopisem a atributy sv. Tomáše Akvinské-
ho, sv. Petra a Pavla, sv. Scholastiky a sv. 
Judy Tadeáše, kteří nám mohou být zářný-
mi příklady LÁSKY na naší cestě životem.
Čas ve společenství, které jsme vytvořili, na-
plněný adorací, přednáškami, každodenní 
mší svatou, ranními a večerními chválami, 
společnou modlitbou růžence a křížovou 



ze žup a jednot

31OREL 1–18www.orel.cz

Vkusně nazdobený sál tělocvičny se zaplnil 
do posledního místa. Po oficiálním zahá-
jení místostarostou jednoty bratrem Ing. 
Františkem Šímou a sestrou Dagmar Zá-
lešákovou, starostkou jednoty Orla, jsme 
všichni společně přivítali náčelníka Apačů 
Vinnetua s Rybanou. Ti za mohutného in-
diánského pokřiku projeli na svých koních 
krásně nazdobenou pohádkovou bránou 
. Za nimi pokračovali v průvodu všich-
ni ostatní indiáni, indiánky, kovbojové, 
námořníci, piráti, princezny, víly, klauni, 
kočky, čerti, fotbalisté, kominíci, makové 
panenky, loupežníci, andělé, tučňáci, ča-
rodějové, berušky , králíci pejsci, vojáci, 
kuchařky, šašci, včelky, skřítci, myšičky, 
zajíčci, tanečnice a další pohádkové by-
tosti. Všechny děti obdržely jako památ-
ku na karneval diplom, kde byl napsán 
název jejich masky. Mimo jednotlivé sou-
těže, byla losována i bohatá velká tom-
bola. Kdo byl unaven tancem a hrami, 
mohl využít dětský koutek vybavený sklu-
zavkami, strachovými pytli a bazénkem  
s kuličkami.
Akce se vydařila, o čemž svědčí stoupa-
jící zájem dětí, které rodiče přivedli nebo 
přivezli i z okolních obcí. Poděkování patří 
nejen sponzorům za ceny do tomboly, ale 
také všem nejmenovaným pořadatelům 
a jejich pomocníkům, kteří přiložili ruce 
k dílu a vytvořili pěkné prostředí a dobré 
zázemí pro hladký průběh celého dětského 
orelského karnevalu.

 Dagmar Zálešáková

to velká škoda. Dosud nemáme vyjasněnu 
otázku našeho členství a veškeré výdaje na 
provoz si hradíme z vlastních prostředků. 
V současné době nejsou členy oddílu děti 
a dorost, nemáme jim tzv. co nabídnout. 
Rodiče, kteří nás oslovili, jsme byli nuceni 
nasměrovat do Kunovic a Bílovic. 
Věříme, že se podmínky pro naše sportovní 
aktivity zlepší a k dosažení tohoto cíle vlo-
žíme veškerou naši energii.    JIŘÍ BUKVIC

Přehlídka dětských 
talentů Korálky

V neděli 25. února jednota Žatčany uspořá-
dala župní přehlídku dětských talentů Ko-
rálky. První ročník Korálků proběhl na jaře 
2013. Tato akce je „putovní“, jednoty župy 
Sedlákovy se v pořadatelství střídají. Název 
Korálky symbolizuje to, že jako jsou korál-
ky na krk navlečeny z jednotlivých korálků, 
které jsou různě veliké a barevné, tak i v 
kultuře je zastoupena poezie, zpěv, hudba 
a divadlo. Děti a mládež do 18 let svoje 
vystoupení navlékají na pomyslnou šňůrku 
a soutěží v recitaci, zpěvu, hře na hudební 
nástroj nebo krátké scénce. 
U nás v Žatčanech jsme měli připravený bo-
nus – v průběhu soutěže byla připravena 
jarní dílna. Počáteční nervozita a tréma po 
vyhlášení výsledků opadla a děti se s chutí 
pustily do výroby jarní výzdoby. Maminky 
pro všechny hosty napekly výborné slad-
kosti. Přehlídka byla zakončena příjemným 
posezením s pohodovou atmosférou.

 MARIE JUREČKOVÁ

Oddíl stolního tenisu 
v Uherském Hradišti
V současné době reprezentuje Orel Uherské 
Hradiště 16 aktivních hráčů. Týdně strávíme 
v Orlovně 6 hodin a hrajeme svazovou sou-
těž. Naše soutěžní činnost je sezónní, nyní 
probíhá herní období 2017/2018, začíná 
v září a končí v březnu. Utkání se konají 
v sobotu nebo neděli dle rozlosování, které 
je dáno svazem stolního tenisu a vzniká na 
základě počtu přihlášených družstev do sou-
těže. Za každé družstvo platíme startovné, 
za jednotlivé hráče tzv. evidenční poplateky. 
Hráče máme rozděleny do třech družstev, 
základem družstva jsou minimálně 4 osoby. 
Tým „A“ reprezentuje v Krajské soutěži II. 
třídy skupiny A. S tím jsou spojeny náklady 
na jednotné dresy, které jsou na této úrovni 
soutěže povinné a také cestovní výlohy (Va-
lašské Meziříčí, Kostelec, Horní Bečva, Sla-
vičín…). Tým „B“ v této sezóně hraje regi-
onální přebor 2. třídy a tým „C“ regionální 
přebor 5. třídy. Nad rámec účasti v soutěžích 
pořádáme i další společné akce sportovní 
i společenské. Přispíváme tím k utužení ko-
lektivu i zlepšení našich výkonů. Jedná se 
o letní soustředění, vánoční turnaje. Jsme 
rádi, že se těchto akcí účastní i ostatní čle-
nové naší jednoty. 
I v souvislosti s komplikovanou komunikací 
s vedením naší jednoty během posledních 
dvou let, přestoupilo několik hráčů do ji-
ných tělovýchovných jednot či spolků. Ode-
šly i osoby s licencí trenéra a tím se možnost 
našeho herního zdokonalování snížila. Je 
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•   mistry Orla  
ve florbalové lize 2017/2018

•  další příběh v rubrice   
„Vyprávění pamětníků“ 

•  to nejdůležitější   
z jednání Ústřední rady

… a další zajímavé čtení
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