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…modli se a pracuj a hrej si“…modli se a pracuj a hrej si“



Přehlídka divadelních souborů  9

V Orlu se vždycky hrálo divadlo. Letos se kulturní rada rozhodla uspořádat třídenní Diva-
delní přehlídku. Těšit se můžete  třeba na Maryšu, Kulhavého mezka, Princezničku na bále, 
Říkali mi Leni, nebo na workshop – divadelní dílnu pro členy souborů s herci Městského 
divadla Brno. 

Cena města Brna  11
V minulých dnech brněnští radní předali patnácti laureátům Ceny města Brna za rok 
2019. Mezi nimi byla i naše orelská legenda, pan Božetěch Kostelka, který obdržel Cenu 
za zásluhy o svobodu a demokracii.

komentář

2 OREL 1–20

Postní doba
je letos něčím mimořádná. V postní době 
před čtyřmi sty lety svatý Jan Sarkander vydal 
mimořádné svědectví věrnosti Kristu. V květ-
nu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež 
Jan Pavel II. navštívil Olomouc a  blahoslave-
ného Jana spolu s paní Zdislavou zapsal do 
seznamu svatých.  
Zvu vás k návštěvě kaple vybudované nad 
jeho olomouckou mučírnou, kde je docho-
vaný skřipec, na němž byl mučený, či do ka-
tedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, 
a byl bych rád, kdybychom  na jeho poselství 
odpověděli velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve 
k novému objevu svátosti smíření. Využijme 
postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, 
že plody této svátosti závisí i na naší přípravě. 
Nebojme se přípravě na ni dát hodně ener-
gie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo 
větší trvání.
Jan Sarkandar se nepřestal modlit ani v kru-
tých bolestech mučení. Když vykloubené ruce 
nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal 
to jazykem. Najděme si více času na rozho-
vor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj 
vnitřní síly a pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před ne-
přátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s prů-
vodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista 
přítomného pod způsobou chleba. Eucharis-
tický Kristus přebývá ve všech svatostáncích 
našich kostelů. Zajděme častěji na adoraci 
s vírou, že Kristus v eucharistii může zachrá-
nit i naši obec. Adorace je mocným lékem na 
nemoci naší doby. Mějme odvahu klečet před 
svatostánkem a můžeme počítat se záchra-
nou světa.

JAN GRAUBNER
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S novým rokem, přicházejícím jarem, nebo 
prostě jen tak, přichází i nové nápady. Je-
den takový se snažím realizovat v našem 
časopise. Všichni potkáváme zajímavé lidi 
společenského, kulturního nebo duchovní-
ho života, ale hlavně jak já s oblibou říkám 
„obyčejného, životními situacemi semle-
tého člověka.“ Člověka s myšlenkami, kte-
ré v nás zůstanou. A právě takovým bych 
chtěla dát prostor v nové rubrice MÝM PO-
HLEDEM. Pohled může být zaměřený kam-
koliv – na určitou životní situaci, společen-
ské dění, představení něčeho zajímavého, 
někdo umí něco, co my ostatní ne…... Psát 
mohou mladí i ti zkušenější, sami o sobě, 
nebo stačí poslat tipy a my už se doptáme. 
Rozhlédněte se, je spousta osobností i oby-
čejných pracovitých lidí, kteří nám mají co 
sdělit, ale brzdí je vlastní skromnost. I já 
mám několik tipů a už se těším na ty vaše.
Třetí lednový den cesta moje i našeho sta-
rosty vedla do televize NOE. Nabídka na 
živý vstup a představení našeho spolku 
nešla odmítnout. Po vystoupení byl čas si 
s lidmi z televize po-
povídat a první, koho 
jsem oslovila je ředitel 
televize NOE P. Leoš 
Ryška. Jeho pohled 
najdete na str. 6.
A tak, jako se do no-
vého roku přeje vše 
dobré, k jaru patří načerpání nových sil 
a energie nebo si jen tak přejeme dobrý 
den, dovolím si vám popřát VÍRU, NADĚJI 
a LÁSKU.  A v současné době hlavně pevné 
zdraví……

M. MACKOVÁ

Časopis OREL – vydává: Orel – re dak ce: Ing. Miluše Mac-
ková. Kontakt na redakci: Orel ústředí, Kurská 792/3, Brno 
625 00, tel.: 543 244 880, e-mail: redak ce@orel.cz, internet:  
www.orel.cz – vydavatel: Kurská 792/3, Brno 625 00. Pří-
spěvky do časopisu zasílejte redakci. Uzávěrka pro příspěvky 
do čísla 2/2020 je 21. 5. 2020. – Redakce si vyhrazuje prá-
vo příspěvky upravovat. Nevyžádané ma teriály se nevracejí. 
Čtyři čísla za rok v celkové ceně 140,– Kč vč. poštovného. 
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vá a předplatitelský servis zajišťuje redakce. Distribuce v ČR: 
Kongres–takt, Brno. Distribuce do zahraničí a osobní odběr: 
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Tisk: Olprint Šlapanice, evidenční  číslo: MK ČR E 5773,  
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Vyhodnocení Orelské běžecké ligy 2019    12
Již tradičně se nejlepší běžci z orelských jednot sjeli v polovině ledna do jihomoravských 
Pozořic. Zahájení slavnostního odpoledne se ujal starosta Orla br. Stanislav Juránek, který 
také předával ceny těm nejúspěšnějším. V roce 2019 jsme měli možnost si zaběhat na 
24 závodech, čehož využilo celkem 584 běžců z Orla, z toho 328 dětí a 256 dospělých. 

Šlapaničtí Orli „létají“ v nové Orlovně   27
Čtrnáct tun oceli, 320 m3 betonu a více než 7 km kabeláže elektro, to je jen část mate-
riálu, který čítá nová Orlovna ve Šlapanicích, kterou slavnostně otevřeli v neděli 20. října 
2019. Původní majitelé nemohli tušit, že se někdejší statek, později obchod s hospodou 
či škola, promění ve dvoupatrovou stavbu s funkčním suterénem. 

Děkovná pouť do Maria Zell  32
6. února 2018 se našemu synovi Františkovi, celé rodině a přátelům obrátil svět. Těžká 
autohavárie na D1, převoz vrtulníkem do Bohunic a balancování na hraně mezi životem 
a smrtí. Boj lékařů o Františkovo holé přežití, posílání pozitivní energie od jeho přátel, 
tisíce modliteb a proseb za jeho uzdravení. Po třech týdnech nejistoty se lékaři pokusili 
Františka probudit z umělého spánku. Byla to jeho nezdolná vůle a sportem utužené tělo, 
které umožnilo, že se začal pomaličku vracet do života…

Sníh tiše roztává a zima mizí,
petrklíč ukáže hlavičky ryzí.
Sluníčko paprsky zahřívá zem,
ospalou přírodou tichounce jdem.
Ptáci už zpívají poutníkům na cesty,
Jaro jde lesem, vane i nad městy.
Brzy už rozkvetou stromy i pole, 
Radostně budí se, vše co je kolem.
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Svou návštěvou nás poctili starosta Orla 
ČR bratr Juránek, 1. místostarostka Orla 
ČR sestra Macková, místostarosta městy-
se Měřín pan Pazdera, místostarosta Žďáru 
nad Sázavou pan Klement a poslanec PS 
ČR pan Kaňkovský, kterému jsme pogratu-
lovali k jeho narozeninám.
K  tanci  i  poslechu hrála  skupina  Fáze. 
Během večera byl představen nový pra-
por naší jednoty. Zhlédli jsme dvě taneční 

Ústřední orelský ples v Měříně 
Letos jsme se ujali nelehkého úkolu a 8. února uspořádali 
Ústřední orelský ples, který se konal u příležitosti 100. výročí 
založení naší jednoty.

vystoupení  tří  šikovných 
děvčat  z  blízké  obce 
Otín.  Pro  hladové 
by lo  př ipraveno 
občerstvení,  pro 
žíznivé mimo běž-
né barové nabídky 
i  míchané  nápoje 
našeho Měřínského 
šéfkuchaře. U vchodu 

byla připravena výstava fotek z činnosti 
Orla. O půlnoci se losovala tombola. Ben-
zinová sekačka, televizor, kávovar i ostatní 

ceny našly svoje výherce…. Domů si 
návštěvníci odnášeli kromě dob-

ré  nálady,  vyhraných  cen 
i perníček ve tvaru orla.

Velké  díky  patří  všem 
organizátorům, našim 
stálým  pomocníkům, 
sponzorům  i  ústředí 
Orla.

  L. CHLUBNOVÁ, 
  sekretář Orla Měřín
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Milí čtenáři, 
s  radostí  a  vděčností  jsem  přijal  úkol  
napsat pár vět těm, kteří patří do „rodiny  
Orlů“. 
Vzpomínám na vyprávění svého tatínka, 
který v mládí byl nadšeným orlem, cvičil 
a hrál fotbal. Má ve svém albu vzácný vý-
střižek z novin, kde se s míčem v bráně 
raduje z výhry. S bolestí však vzpomíná na 

den, kdy byla činnost organizace násilně 
ukončena. Se slzami se tenkrát chlapci ro-
zešli a všechno to krásné bylo pryč. Naštěs-
tí kamarádství zůstalo na celý život. 
Díky Bohu máme dnes svobodu a Orel 
opět dává sportovní, ale i kulturně - du-
chovní náplň mnoha tisícům mladých. 
Jsem rád, že i televize Noe může malým 
střípkem pomáhat šířit dobré jméno to-
hoto spolku nejen v naší vlasti. Jsme totiž 
na jedné lodi a plujeme stejným směrem, 
často proti proudu konzumní společnosti. 
Žijeme z darů Boží Prozřetelnosti téměř 15 
let a díky štědrosti mnohých diváků, mů-
žeme vytvářet virtuální katedrálu, dnes už 
ve všech domácnostech České republiky. 
Děkuji každému z vás za jakoukoliv pod-
poru našeho vysílání. Měsíční provozní ná-
klady se pohybují okolo pěti miliónů korun, 
a kdyby nebylo zázračné podpory mnoha 
z vás, už bychom dávno neexistovali.

Přeji vám milostiplný velikonoční čas, osla-
vu vítězství nad smrtí, vzkříšení, které čeká 
na každého z nás. Abychom více vníma-
li Toho, který to všechno způsobil, který 
o nás ví, miluje a ukazuje cestu k věčné  
radosti. 
  P. LEOŠ RYŠKA, ředitel televize Noe

Mým pohledem
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K. Otčenášek byl v době nastupujícího 
náboženského útlaku 30. dubna 1950 
tajně vysvěcen na biskupa, když tehdej-
ší hradecký biskup Mořic Pícha očekával 
perzekuci své osoby. Vysvěcení však nezů-
stalo utajeno a následně bylo vyšetřovateli 
hodnoceno jako vlastizrada. Od července 
1951 byl držen v internačním táboře v Že-
livi. Od roku 1953 do roku 1962 vystřídal 
věznice Pardubice, Hradec Králové, Mírov, 
Leopoldov, Kartouzy. Po propuštění pra-
coval do roku 1965 v mlékárně v Opočně, 
kde podle svých slov na lince žehnal každé 
krabici mléka Sunar, aby dětem bylo ku 
prospěchu. Od roku 1965 do roku 1968 
působil jako kněz s severočeských Trmi-
cích. V letech 1968 - 1973 se mohl vrátit 
do Hradce Králové, ale mohl působit jen 
ve farnosti v Plotištích. V době nastupu-
jící normalizace se musel vrátit do Trmic, 
kde byl až do roku 1990. Teprve potom 

ké pásmo o Karlu Otčenáškovi. Další akce 
lze najít na webových stránkách http://
www.karelotcenasek.cz/ a https://www.
facebook.com/stoletikarlaotcenaska/. Zá-
jemci o účast se mohou hlásit na adrese  
hradeckralove@orel.cz a královéhradec-
ká jednota může návštěvníkům připravit 
potřebné zázemí. Součástí bude i výstava 
„Orel v proměnách času“ a prapory při 
mši sv. jsou vítány.
Také  Orel  se  připojí  k  připomínkovým  
akcím sportovními podniky. Ve stejný den 
18. 4. 2020, organizuje Orel jednota Ko-
lín turistický pochod z Týnce nad Labem 
do Kolína. V Týnci zahajoval K. Otčenášek 
v roce 1945 svou kněžskou službu jako 
kaplan a v tamním muzeu je K. Otčenáš-
kovi věnována jedna místnost s dobovými 
dokumenty. O prázdninách 12. července 
pořádá Orel jednota Orlice v Letohradě tri-
atlon. 19. září jsou na programu dvě akce: 
v České Třebové krosový běh v rámci OBL 
a v Šonově pochod Šonovská 20. V říjnu 
pak v Ústí nad Orlicí turnaj ve stiga hokeji. 
Přesný termín není ještě stanoven. Podrob-
nější propozice jednotlivých akcí budou 
zveřejňovány na webu Orla a rozesílány 
do jednot.    BOHUSLAV ČÁP

Jubileum arcibiskupa 
Karla Otčenáška
V letošním roce si budeme několika akcemi připomínat vý-
ročí 100 let od narození arcibiskupa KARLA OTČENÁŠKA  
(*13. 4. 1920 v Českém Meziříčí). K. Otčenášek byl od října 
1995 do listopadu 2007 duchovním rádcem Orla. Z této spo-
lupráce vzniklo jeho upravené heslo: „Ora et labora et lude“,  
tj. „Modli se a pracuj a hrej si“.

se mohl ujmout  své biskupské  funkce 
v Hradci Králové. Do úřadu byl uveden  
27. ledna 1990. S tehdejším papežem Ja-
nem Pavlem II. je pojilo osobní přátelství, 
které se odrazilo mj. v udělení osobního 
titulu „arcibiskup“ a také v papežské ná-
vštěvě Hradce Králové v roce svatovojtěš-
ského milénia v roce 1997. Na biskupském 
stolci byl 29. 9. 1998 vystřídán Domini-
kem Dukou. Zemřel v biskupské rezidenci  
23. 5. 2011 a je pochován v kryptě ka-
tedrály Svatého Ducha v Hradci Králové.
Během  letošního  roku bude připrave-
no několik akcí, které budou jubileum 
Karla Otčenáška připomínat. První při-
pomínková  akce  je  naplánovaná  na  
18. 4. 2020, kdy od 15 hod. bude dě-
kovná bohoslužba v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Hradci Králové a v 16 hod. 
bude pokračovat  v  sousedství  kostela 
v Novém Adalbertinu hudebně-dramatic-
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Výzva pro mladé Orly 

Cena: 4500,- Kč   V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava,  
pojištění, tričko, program na táboře. Přihlášky zasílejte do 15. 5. 2020,  
po té Rada mládeže vybere účastníky. Přihlášky na www.orel.cz

Mezinárodní kemp 
FICEPu 
se uskuteční v roce 2020 ve Francii 

Termín: 25. 7. – 1. 8. 2020
Určeno: pro členy Orla od 14 – 18 let

Místo: AIX EN PROVENCE
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OREL vás srdečně zve na 

Divadelní přehlídku do Boleradic
24.–26. dubna 2020

Program:
Pátek 24. 4.

19.00    Oldřich Daněk: Kulhavý mezek 
Představení DS bratří Mrštíků Boleradice

Sobota 25. 4. 
9.00–15.00   workshop – divadelní dílna pro členy souborů s herci Městského divadla Brno

19.00   A. a V. Mrštíkovi: Maryša
Představení DS Ochotnice Otnice

Neděle 26. 4.
10.00  představení dětských souborů

Princeznička na bále
Říkali mi Leni

Dětské soubory Blažena Blažovice, Devět křížů Domašov 

Více na 

www.orel.cz

■   ÚR/1/11  ÚR volí předsedu TVR Jiřího Třináctého. 
■   ÚR/1/12  ÚR volí místopředsedu TVR Kamila Bartoše. 
■   ÚR/1/13  ÚR volí členy TVR Josefa Častulíka, Petra Halase, Josefa 

Hampla, Petra Macka, Eduarda Maňáka, Dominika Plška a Petra 
Voleského. 

■   ÚR/1/14  ÚR volí předsedu KR Oldřicha Gardáše.
■   ÚR/1/15  ÚR volí členy KR Marii Hlavicovou, Zdislavu Jurečkovou 

a Radka Mezulánika.
■   ÚR/1/16  ÚR volí předsedu EHR Stanislava Kambu.
■   ÚR/1/17  ÚR volí místopředsedu EHR Vlastimila Vahalu.
■   ÚR/1/18  ÚR volí členy EHR Lenku Karhanovou, Jaromíra Schne-

idera a Česlava Škvařila.
■   ÚR/1/19  ÚR volí předsedu RS Marii Brandejsovou
■   ÚR/1/20  ÚR volí místopředsedu RS Jaromíra Kočího.
■   ÚR/1/21  ÚR volí členy RS Božetěcha Kostelku, Jaroslava Šustra 

a Emila Poláka.
■   ÚR/1/22  ÚR volí místopředsedu RM Vojtěcha Dokoupila
■   ÚR/1/23  ÚR volí členy RM Marii Handlovou, Kateřinu Škvařilo-

vou a Karla Turka.
■   ÚR/1/24  ÚR volí předsedu DR P. Alvareze Petra Kodedu. 
■   ÚR/1/25  ÚR volí místopředsedu DR P. Petra Dujku
■   ÚR/1/26  ÚR volí členy DR Vladimíra Mrázka, Antonína Glogara, 

Pavla Kopeckého, Ivo Slavotínka, Michala Škvařila.

■   ÚR/1/27  ÚR volí předsedu ÚRS Víta Kubalce.
■   ÚR/1/28  ÚR volí místopředsedu ÚRS Jana Kopeckého
■   ÚR/1/29  ÚR volí členy ÚRS Antonína Halodu, Vladimíra Výletu 

a Petra Motyčku.
■   ÚR/1/37  ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.
■   ÚR/1/38  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí TVR na rok 

2020.
■   ÚR/1/39  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí Kulturní rady 

na rok 2020.
■   ÚR/1/40  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí DR na rok 

2020.
■   ÚR/1/41  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RM na rok 

2020.
■   ÚR/1/42  ÚR děkuje za obětavou práci odstupující předsedkyni 

RM ses. Škvařilové. 
■   ÚR/1/43  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RS na rok 

2020. 
■   ÚR/1/44  ÚR schvaluje vyrovnaný rozpočet Orla na rok 2020 

s navrženými změnami.
■   ÚR/1/45  ÚR schvaluje záměr prodeje objektu na Vranovské ul. 

v Brně, pověřuje br. Juránka a ses. Mackovou jednáním. 
■   ÚR/1/46  ÚR pověřuje ses. Mackovou organizací ústředních 

akcí.

Výpis z usnesení Ústřední rady ze dne 7. 12. 2019
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 18. 4.  Volejbalové hry mládeže,  

   Křenovice
 24. 4.   Orelská divadelní přehlídka,  

   Boleradice
 27.–29. 4.  Setkání orelských seniorů, Vranov
 2. 5. Stolní tenis jednotlivci, Polná
 8. 5. Kuželky, Valašské Meziříčí

16. 5.  Memoriál prof. Benáčka,  
běh Olešnice

 6. 6. Pétanque, Brno
 6. 6.  Přehlídka duchovních písní Cantáte, 

Luhačovice
 6. 6.  Atletické závody, Brno
21. 6. Rally RC závody aut, Tvarožná

Zveme Vás na následující ústřední akce

■   VP/4/42  VP schvaluje potvrzení sportů a počet účastníků v jed-
notlivých sportech: atletika 4 dívky a 4 chlapci, fotbal 16 chlapců, 
futsal 12 chlapců, stolní tenis 2 dívky a 2 chlapci, šachy 1 dívka 
a 1 chlapec a účast pěti vedoucích výpravy, celkem tedy 47 osob.

■   VP/4/43  VP děkuje br. Častulíkovi a br. Nováčkovi za organizaci 
přátelského fotbalového zápasu s DTJ v Německu.

■   VP/4/50  VP doporučuje ÚR ke schválení navržený program.
■   VP/4/51  VP doporučuje ÚR ke schválení volební řád.
■   VP/4/52  VP doporučuje ÚR ke schválení zprávy odborných rad 

a kalendáře ústředních akcí na rok 2020.
■   VP/4/53  VP děkuje ses. Marii Habartíkové za organizaci Cantáte 

a ses. Anežce Sochové za organizaci Svatováclavské révy.
■   VP/4/54  VP doporučuje ÚR ke schválení rozpočet na rok 2020 

se zapracovanými připomínkami. 
■   VP/4/58  VP souhlasí s prodejem pozemku p.č. 470/2 o výměře  

25 m2 v k.ú. Domanín a pozemku p.č. 486/5 o výměře 12 m2 
v k.ú. Domanín ve vlastnictví Orla jednoty Domanín.

■   VP/4/59  VP souhlasí s kroky, které povedou k převodu majetku 
jednoty Krouna na ústředí.

■   VP/4/60  VP bere na vědomí informace k veřejnému rejstříku 
a k likvidaci pobočných spolků.

■   VP/5/64  Výkonné předsednictvo Orla ĆR schvaluje, na základě 
žádosti Orla jednoty Telnice ze dne 17. 1. 2020, budoucí nákup 
nebytových prostor o předpokládané výměře 175,7 m2 (včetně 
podílu na společných částech domu a pozemku) umístěných ve 
II. NP nové budovy č. p. 2092, Jindřišská 28, Praha 1, které vznik-
nou při výstavbě této budovy na základě projektu „Novostavba 
bytového domu č. p. 2092, Jindřišská 28, Praha 1“, a to do vlast-
nictví Orla jednoty Telnice, IČ 49461141, se sídlem Masarykovo  
náměstí 7, 664 59 Telnice.      

■   VP/5/65  Výkonné předsednictvo Orla ČR schvaluje, na základě 
žádosti Orla jednoty Telnice ze dne 17. 1. 2020, prodej pozemku 
parc. č. 119/2, k. ú. Nové Město, obec Praha o celkové výměře  
209 m2 (zapsaném na LV č. 5354 pro katastrální území Nové Měs-
to obec Praha), a to včetně veškerých jeho součástí a příslušenství 
a všeho, co se na uvedeném pozemku nachází, bez ohledu na 
právní povahu věci. Výkonné předsednictvo Orla ČR dále schvaluje 
postoupení práv a povinností ve vztahu k projektu „Novostavba 
bytového domu č. p. 2092, Jindřišská 28, Praha 1“, a to v rozsahu, 
ve kterém je k uvedenému projektu Orel jednota Telnice oprávněna 
a současně povinna (zejména se jedná o práva a povinnosti ze 
správních rozhodnutí, práva duševního vlastnictví apod.), a to za 

cenu, která pokryje další náklady na odkup budoucích nebyto-
vých prostor do vlastnictví Orla jednoty Telnice, vzniknuvší ve  
II. NP budovy bytového domu v rámci výše uvedeného projektu.

■   VP/5/66  Výkonné předsednictvo Orla schvaluje, že veškeré fi-
nanční nároky, plynoucí z plnění  usnesení VP/5/64 a VP/5/65, 
budou nákladem jednoty Telnice. 

■   VP/5/67  VP neschvaluje žádost jednoty Studenec ohledně 
směny pozemků s obcí Studenec a žádá jednotu Studenec 
o doplnění žádosti. 

■   VP/5/68  VP nesouhlasí s žádostí jednoty Kotvrdovice o převod 
orlovny do majetku obce Kotvrdovice a žádá jednotu o doplnění 
žádosti, případně o návrh smlouvy.

■   VP/5/71  VP ukládá TVR určit nominaci hráčů šachu na hry  
FICEP 2020 v Duisburgu.

■   VP/5/72  VP ukládá TVR, doplnit pravidla OBL.
■   VP/5/73  VP ukládá TVR vyhlásit fotbalový turnaj O pohár kar-

dinála Berana.
■   VP/5/80  Výkonné předsednictvo Orla ustanovuje Ing. Miluši 

Mackovou zmocněncem GDPR pro spolek Orel.
■   VP/5/81  VP schvaluje poplatek ve výši 300,-Kč za opakovanou 

žádost jednoty o přístupové údaje do IS Orla.
■   VP/5/82  VP schvaluje cestovné pro  rozhodčí OFL ve výši  

4,- Kč/km.
■   VP/5/83  VP schvaluje vratnou kauci na zapůjčení výstavy Orla 

ve výši 3.000,-Kč.
■   VP/5/84  VP uděluje Čestné uznání Orla bratru Janu Smutnému 

z jednoty Pozořice a ses. Marii Šmerdové z jednoty Pozořice.
■   VP/5/85  VP uděluje Čestný zlatý odznak ses. Marii Turčínkové 

z jednoty Slavičín. 
■   VP/5/86  VP  schvaluje  termín  zasedání  ÚR  v  sobotu  

20. 6. 2020.
■   VP/6/96  VP schvaluje navýšení pracovního úvazku ses. Jureč-

kové a přijetí nové zaměstnankyně Martiny Dudkové na zkrá-
cený pracovní úvazek.

■   VP/6/97  VP děkuje Dominiku Plškovi za sestavení orelského 
týmu a úspěšné reprezentování Orla na ME ve futsale kněží – 
exhibiční utkání.

■   VP/6/98  VP děkuje Miluši Mackové a Víťovi Nováčkovi za  
organizaci ME ve futsale kněží v Praze i všem ostatním, kteří se 
do této akce zapojili.

■   VP/6/100  VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla br. Pavlu Do-
hnálkovi z jednoty Moutnice a br. Tomáši Holčíkovi z jednoty Zlín. 

Výpis usnesení ze zasedání Výkonného předsednictva Orla
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Udělení Ceny města Brna 
Božetěchu Kostelkovi

V minulých dnech brněnští radní předali patnácti laureátům 
Ceny města Brna za rok 2019. Mezi nimi byla i naše orelská le-
genda, pan Božetěch Kostelka, který obdržel Cenu za zásluhy 
o svobodu a demokracii.

Božetěch Kostelka se narodil 16. ledna 
1931 v brně. Dětství a mládí prožil ve 
Vyškově, kde vychodil základní a střední 
školu. Když byli v roce 1948 jeho rodiče 
a starší bratr zavřeni, byl se svými dvě-
ma bratry odveden k pomocným tech-

nickým praporům. Po propuštění z PTP 
pracoval ve státní traktorové stanici ve 
Vyškově. Svůj volný čas trávil sportem 
a prací s mládeží. V roce 1959 se spo-
lečně s manželkou přestěhoval do Brna, 
kde působil jako trenér. Pracoval v Závo-

du těžkého strojírenství v Heršpicích, od 
roku 1970 trénoval gymnastický oddíl na 
Starém Brně. 
Po odchodu do důchodu se plně za-
pojil do obnovy orelského života. Vý-
razně  se  podílel  na  znovuobnovení 
vyškovského  Orla.  V  roce  1992  byl 
zvolen  generálním  sekretářem  Orla 
ČR a později zastával funkci místosta-
rosty Orla ČR. V současnosti  je naším 
obětavým archivářem. Byl  jedním  ze 
strůjců „sokolského a orelského“ cvi-
čiště na výstavě brněnského Festivalu  
RE:PUBLIKA.
„Ocenění jsem přijal za všechny členy 
orelské organizace, kteří odporovali zlu 
a byli za to postiženi. Byly jich tisíce. Jen 
monstrprocesů s našimi členy proběh-
lo v padesátých  letech dvanáct, další 
se dostávali do soukolí pronásledování 
méně krutými způsoby, ale také  je to 
tvrdě poznamenalo. Jen členové mojí 
nejužší rodiny včetně maminky byli zba-
veni svobody v souhrnu 38 let, z toho 
já a moji bratři u PTP. Naštěstí jsme byli 
na kriminál příliš mladí“, uvedl Božetěch 
Kostelka.
Milý Božku, děkujeme za Tvoji dlouho-
letou vytrvalou práci pro Orla, k udě-
lené ceně srdečně gratulujeme, přeje-
me stálé zdraví a neutuchající vitalitu  
a optimismus!
  Ústředí Orla

Poděkování
Jménem seniorů bychom rádi vyjádřili poděkování členům 
komise, která se postarala o velmi zajímavý program při 
podzimním setkání v Brně. Organizace a starostlivost 
o nás byla příkladná. Jsme vděčni, že díky členům komise 
seniorů se můžeme setkávat, na což se všichni těšíme a o 
zájmu vypovídá počet účastníků. Starostí s přípravou urči-
tě není málo a s vděčností to oceňujeme. Jako jednotlivci 

bychom nikdy nemohli zažít atmosféru orelského povídá-
ní, setkání, vzpomínání a většina nás společně bilancuje 
setkání i cestou na nádraží - jednohlasně „perfektní“. 
Vyslovujeme Pán Bůh zaplať všem ochotným orlům, kteří 
se podíleli na přípravě a kteří se nám věnovali při setkání 
v Brně. Mimořádně patří dík br. Božetěchu Kostelkovi. Pře-
jeme komisi, aby nadále dobře fungovala a měla dostatek 
sil k příští obětavé práci pro druhé a již se moc těšíme na 
setkání v roce 2020.

 Jménem seniorů HOBAUSOVÁ - ŠEVČÍKOVÁ
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Zahájení slavnostního odpoledne se ujal 
starosta Orla br. Stanislav Juránek, který 
také předával ceny těm nejúspěšnějším jak 
v běžecké lize, tak i ve vrchařském poháru.
V roce 2019 jsme měli možnost si zabě-
hat na 24 závodech, čehož využilo celkem 
584 běžců z Orla, z toho 328 dětí a 256 
dospělých. 

Nejvíce závodů absolvovali Pavel Dušek 
z Dolní Dobrouče (22) a  Lucie Doležalová 
z Vyškova (20),  Pavel a Adam Doležalovi, 
Lukáš Soural, Pepa Kunc a Leoš Fojt po 
19 závodech. 
Nejvíce vítězství ve svých kategoriích mezi 
dětmi dosáhl Jiří Luska z Vyškova (15), 
z dospělých žideničtí Lukáš Soural  (17) 

a Přemysl Divácký (16). Bez prohry absol-
vovali loňský ročník vyškovský Jiří Luska, 
Tomáš Horák ze Silůvek (12 závodů), P. Di-
vácký, Lenka Jančaříková (13) a Katka Ka-
menická (14) ze Židenic a hlavní trenérka 
z Vyškova Anička Málková (12) . 
Pokud se týká vyhodnocení jednot, tak po 
nadvládě Obřan a Vyškova, se vloni koneč-
ně vítězství dočkaly Židenice, kterým stačilo 
celkem 58 závodníků. Vyškov poslal do zá-
vodů 78 běžců, zejména z řad dětí a mláde-
že, stejně jako Obřany (59 běžců). Početné 
výpravy měly také Žatčany (38), Domanín 

Vyhodnocení 
Orelské běžecké ligy 2019
Již tradičně se nejlepší běžci z orelských jednot sjeli v polovi-
ně ledna do jihomoravských Pozořic, aby v útulném prostředí 
místní orlovny zakončili běžeckou sezónu a vyhlásili ty nejlep-
ší v Orelské běžecké lize.
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(33), Jiříkovice (25), Dolní Dobrouč (24). Do 
první desítky nejlepších jednot se dostaly 
také Silůvky a Šitbořice, a to s relativně ma-
lou, zato pravidelnou účastí 7 resp. 6 běžců.
Nejvíce umístění na stupních vítězů v cel-
kovém pořadí má Vyškov (27), Židenice 

(24), Obřany (13), Domanín (5), Silůvky 
(3), Jiříkovice a Žatčany po 2.
Nejúspěšnější rodinou jsou Jančaříkovi, 
kteří se všichni čtyři se umístili na 1. mís-
tě ve svých kategoriích. Dvě první a dvě 
druhá místa posbírali Kreidlovi, třikrát na 

stupních se umístili Doležalovi, Kuncovi, 
Kosíkovi, Kameničtí a Halasovi.
Zvláštní cenu řídícího soutěže obdržel nej-
starší účastník Jindřich Tomíšek z Horních 
Moštěnic, který před koncem roku oslavil 
80. narozeniny.

Brno-Židenice1.

Vyškov2.
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Pořadí jednot
  1. Brno-Židenice

  2. Vyškov

  3. Brno-Obřany

  4. D. Dobrouč

  5. Domanín

  6. Žatčany

  7. Silůvky

  8. Šitbořice

  9. Jiříkovice

10. M. Budějovice

11. D. Čermná

12. S. Lískovec

13. Hradec Králové

14. Blučina

15. H. Moštěnice

16. Blažovice

17. Telč

18. Orlice

19. školy Brno 1

20. Ústí nad Orlicí

21. Kuřim

22. Veřovice

23. Vysoké Mýto

24. Olešnice

25. Kněžice

26. Kroměříž

27. Uherský Brod

28. Lesná

29. Hulín

30. Pozořice

31. Úpice

32. Kotvrdovice

33. Husovice

34. Halenkov-Huslenky

35. Vnorovy

36. Starý Jičín Vlčnov

37. Praha Balkán

38. Strážnice

39. Hodonín

40. Svatobořice-Mistřín

41. Moutnice

42. Řečkovice

43. Letohrad

44. Praha 4

45. Česká Třebová

46. Klimkovice

47. Vizovice

48. M. Krumlov

49. V. Pavlovice

50. Devět křížů

51. Líšeň

52. Čebín

53. Polešovice

54. Hustopeče n. Bečvou

55. Morkovice

56. Ostrava Třebovice

57. Havířov

58. Semily

59. Bohunice

60. Ratíškovice

61. D. Bojanovice

62. Šlapanice

63. Praha 12

64. Ivančice

Loňský  ročník  tedy  úspěšně  skončil, 
ceny  jsou rozdány, nezbývá než podě-
kovat obětavým pořadatelům všech zá-
vodů, sponzorům, rodičům a trenérům 
dětí a všem, kteří naši soutěž vytvářejí 
i jen svojí pozitivní účastí. V neposlední 
řadě pozořickým Orlům za tradičně pří-
jemné a vstřícné prostředí na zakonče-
ní běžeckého roku. Podrobné výsledky  
na www.orel.cz.
Zvláštní cena „fešák roku„ patří jistě klu-
kům z Dolní Dobrouče, kteří vyhlášení po-

jali jako opravdovou společenskou udá-
lost a byli za dokonalé gentlemany… 
V letošním novém ročníku nás čeká ně-
kolik změn, především v hodnocení jed-
not, kdy se budou bodovat i jednotlivé 
týmy za účast  ve  štafetách a hlavním 
závodě. Nově se do soutěže jednot ne-
budou počítat výsledky lidového běhu. 
Pro  jednotlivce  je možnost absolvovat 
Cyrilo-Metodějský maraton. Tento mini-
seriál se bude hodnotit do OBL pro jed-
notlivce (dospělé kategorie) za podmínky 

absolvování všech čtyř závodů, a to Běh 
Velká Morava v Mikulčicích, Běh kolem 
Mohyly míru  v  Šaraticích, Velká  cena 
města Holíč na Slovensku a Svatovác-
lavský běh v Blažovicích. Tato místa byla 
zvolena proto, jelikož velmi úzce souvisí 
s počátky české státnosti a významný-
mi událostmi a postavami naší historie, 
založené  na  křesťanských  základech, 
což je v dnešní době zejména důležité  
si připomínat…
  PETR HALAS, ředitel OBL

Brno-Obřany3.
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Orelská běžecká liga zahájena

I letos jsme v Moutnici po mši svaté po-
ložili květiny, pověsili věnce, pomodlili se 
a běhali. Nejrychlejším běžcem v hlavním 
závodě byl Ondřej Rosa z Orla školy Brno 
1. Uběhl 5 km za 16:08,44 a v historic-
kých tabulkách se probojoval na čtvrté  
místo.
Novinkou byla soutěž tříčlenných družstev, 
ve které rozhodovalo lepší umístění závod-
níků. 
1.  Orel Brno-Židenice  

(Soural, Juránek, Šimoník - 10) 
2.  Orel Moutnice  

(Tetur, Korčák, Husák - 27)
3.  Orel Vyškov (Halas, Doležal, Weiter - 52)       
4.   Orel  Brno-Obřany  

(Ondrušek, Limburský, Hronek - 52) 
5.  Orel Moutnice „B“  

(Novotný, Ostrovský, Horecký - 56)  
Nejrychlejší ženou se stala Anežka Lan-
ghammerová ze Židenic, v kategorii B Rad-
ka Grec z Vyškova, v kategorii C Lenka 
Jančaříková ze Židenic a v kategorii D Anič-
ka Málková z Vyškova. Seniorské kategorie 
mužů vyhráli: kategorii E Přemysl Divácký, 
kategorii D Bohuslav Čáp, kategorii C Petr 
Jančařík a kategorii B Lukáš Kocur. Nej-
mladší běžkyní byla Štěpánka Hochmano-
vá a nejstarším běžcem Jindřich Tomíšek 
81 let.
Těšíme se na jubilejní 30. ročník v příštím 
roce.

JE  JEDNA VESNICE. Neleží  za devatero 
horami a devatero řekami. Leží kousek od 
Brna. Nežijí tam pohádkové bytosti, ale 
opravdoví orli. Někteří z nich zemřeli, ně-
kteří padli za naši svobodu, ale desítky ži-
vých za ně rok co rok nechávají sloužit mši 
svatou NADĚJE. Věří, že se celá vesnice jed-
nou sejde v nebi. Věří ve ZMRTVÝCHVSTÁ-
NÍ všech. Těch statečných hrdinů, každého 
orla i každého neorla. Díky každoroční akci 
k této vesnici patří celá naše obnovená 
orelská organizace. Díky akci, která byla 
první po obnově Orla v roce 1990 a kte-
rá se rok co rok opakuje, tady myslíme 
a vzpomínáme na všechny živé i zemřelé 
orly. Až jednou půjdeme po cestě do nebe, 
dřív než narazíme na ceduli NOVÝ JERUZA-
LÉM, sejdeme se napřed u malé cedulky se 
jménem této obce MOUTNICE, abychom 
se jako orli nemuseli dlouho hledat. Až se 
sejdeme, tak po mši svaté znovu položí-
me květiny na hroby a věnce k pamětním 
deskám. Vlastně co to pletu? Dáme je těm 
zmrtvýchvstalým přímo do ruky a obejme-
me se s nimi. Díky desítkám organizátorů 
pak poběžíme závod, který jsme rok co rok 
běhali. V nebi vyhrajeme všichni. Všichni. 
I ti kteří neběhali. Protože ti, co běhali, 
vždycky běhali za všechny. Protože ti, co 
se modlili, se vždycky modlili za všechny: 
Otče  NÁŠ ne Otče  můj.... odpust nám 
NAŠE viny, jako i my odpouštíme....

Historická tabulka:

  1.  Tomáš Kaválek,  
Orel Orlice  15:11,90

  2.  František Kubínek,  
Orel Blažovice  15:59,10

  3.  Michal Kříž,  
Orel Pozořice  16:03,00

  4.  Ondřej Rosa,  
Orel školy Brno 1  16:08,44

  5.  Martin Moravec,  
Orel Orlice  16:13,50

  6.  Vojtěch Mlynář,  
Orel D. Dobrouč  16:19,20

  7.  Milan Adamec,  
Orel Vyškov  16:28,50

  8.  Lukáš Soural,  
Orel Židenice  16:30,00

  9.  Karel Kundera,  
Orel Vizovice  16:31,00

10.  Jaroslav Říha,  
Orel Kuřim  1657,10

11.  Štěpán Juránek,  
Orel školy Brno 1  17:14,00

12.  Stanislav Juránek,  
Orel Židenice  17:17,57

13.  Zdeněk Hochman,  
Orel Blučina  17:27,50

14.  Dominik Dvořák,  
Orel Blažovice  17:36,00

15.  Jiří Hýbl,  
Orel Hrušovany  17:55,00

  STANISLAV JURÁNEK

Moutnice
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V sobotu 8. února jsme v Kuřimi přivíta-
li běžce, kteří se postavili na start závo-
du Malá cena Zlobice. Již tradičně tento 
závod pořádáme ve spolupráci  s Atle-
tickým klubem Kuřim. Pro nás pro Orly 
to byl již druhý závod v tomto roce, za-

hrnutý do Orelské běžecké ligy. Dětské 
trasy byly připraveny v Zámeckém parku 
a na různých délkách svůj boj o medai-
le  svedlo  celkem 106 dětí. Cesty byly 
z rána ještě po nočním mrazíku ztuhlé, 
takže se některé pády obešly bez zablá-

cených oděvů a byly poznamenány „jen“  
slzičkami.
Na start hlavního závodu, který nepatří 
mezi nejlehčí a vyznačuje se prudkým stou-
páním i klesáním v kopci Zlobice, se posta-
vilo 168 dospělých. Tradičně hojná účast. 
V Lidovém běhu soutěžilo 14 závodníků. To 
již sluníčko s teplotami okolo 0 °C udělalo 
v některých úsecích pěknou klouzačku, ale 
běžci jsou přece zvyklí.
Do cíle doběhli všichni, rozdali jsme ceny, 
poděkovali  za účast běžcům, pořadate-
lům na trati i těm, co tratě předem značili, 
děvčatům do kuchyně za párky v rohlíku 
pro všechny účastníky, za výborný čaj pro 
děti, ale hlavně ten „vylepšený“ pro do-
spělé, Alešovi Sikorovi i jeho týmu a Městu 
Kuřim za finanční výpomoc.
Na závěr snad už jen dodat – těšíme se na 
vás i v příštím roce! 
PETR MACEK, místostarosta jednoty Kuřim
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Po svém vzkříšení se Ježíš ukázal 
učedníkům – obtáhni jeho tělo 
podle vyznačených teček a do-
kresli, na kterých místech viděli  
učedníci jeho rány po ukřižování. 
Dále dokresli, co chybí apoštolu 
Tomášovi, aby mohl také Ježíše 
uvidět.

V evangeliu čteme o tom, jak se Marie 
Magdalská, Petr a Jan vydali k Ježíšovu 
hrobu. Pomož jim najít správnou cestu, 
aby se o Ježíšově vzkříšení dozvěděli co  
nejdříve.
U hrobu se učedníci setkali s andělem, 
který jim řekl, že Ježíš vstal z mrtvých. 
Nakresli vedle vchodu do hrobky, jak si 
takového anděla představuješ.



MODLITBA BUDOUCÍ MAMINKY
Hospodine, dárce života, tys stvořil život, který se utkává v mém lůně.  

Chválím tě, že vzniká tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.  
Ty slyšíš každý úder jeho srdce, dokonale znáš jeho duši.  

Ve tvé knize je zapsán život tohoto dítěte, jeho dny jsou stanoveny  
dříve než jediný z nich nastane.

Ty nás všechny obklopuješ a kladeš na nás svou dlaň.
Dej, ať nikdy nepochybujeme o tvé láskyplné péči.

Svěřuji ti tento život, který je spřádán v hlubinách mého těla.
Pouze ve světle tvé tváře nalezne pokoj a radost.

Dej, ať toto dítě skrze moji lásku poznává tvou lásku.
Ať se vždy nechává vést tvou jistou rukou, nikdy neutíká před tvou tváří 

a je naplněno duchem svatým.

Amen

  10. května 2020  ❀  Svátek matek
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První jarní akcí byla březnová procházka 
na 20 km, kterou jsme začali v Dobříkově 
u Chocně. Tato nenápadná obec se pojí se 
jménem prvorepublikového senátora Václa-
va Klofáče. Ten zde bydlel a výrazně přispěl 
k rozvoji obce a mnohé stavby i financoval. 
Koncem 20. let 20. století nechal převézt 
z Podkarpatské Rusi chátrající pravoslav-
ný kostelík a po potřebných opravách ho 
nechal v Dobříkově znovu postavit, tím ho 
zachránil a můžeme jej obdivovat dodnes. 
Další cesta vedla za příjemného  jarního 
počasí mírně zvlněným terénem, borovými 
lesy, kolem sedmi lesních rybníků až do Bo-
rohrádku.

Turistika v Hradci Králové
I v roce 2019 se královéhradečtí turisté toulali přírodou po 
značených i neznačených cestách. Na některých výletech jsme 
byli opět s pardubickými turisty a společně jsme objevovali 
místa, kam běžně turisté nechodí.

Na druhý květnový státní svátek naše kroky 
směřovaly ku Praze na prohlídku průhonic-
kého parku. Ten je známý svými rozsáhlý-
mi rododendronovými porosty, které jsme 
zastihli v plném květu. Je ale ještě mnoho 
dalších zajímavých dřevin a bylin, které 
je možno obdivovat, a přitom i chválit cit 
zakladatele parku. Hrabě Silva  Tarouca 
shromáždil  koncem  19.  století  domácí 
i cizokrajné dřeviny, zakomponoval je do 
údolí potoka Botiče a vytvořil tak vzorový 
skvost parkové architektury. Během něko-
lika hodin jsme stihli projít jen část parku, 
která je v blízkosti zámku. I tak jsme byli 
plni krásných dojmů s fotoaparátem plným 

zajímavých záběrů.
Počátkem června jsme zamířili na jih, na 
okraj Žďárských vrchů. V oblasti mezi Ždír-
cem nad Doubravou a Hlinskem je krásná 
čistá příroda a  lze v ní nacházet mnoho 
cest, zejména neznačených, kterými se mů-
žete procházet a kochat dle libosti. Vlak nás 
dovezl na zastávku Stružinec, odkud jsme 
polními a lesními cestami prošli několika 
malebnými vesnicemi až k řece Chrudimce, 
která nás přivedla do Hlinska. Jako obvykle 
jsme se na závěr posilnili v restauraci, aby-
chom po 17 km doplnili energii a tekutiny.
V červenci jsme absolvovali dva výlety. Nej-
prve jsme opět s pardubickými turisty vyrazili 
na jih, tentokrát do Železných hor. Kombina-
cí dopravy vlakem a autobusem jsme se do-
stali na jižní stranu hor, do obce Třemošnice. 
Tato oblast je známá těžbou vápence a výro-
bou vápna. V Třemošnici stále stojí historic-
ká vápenka s muzeem vápenictví. Za druhé 
světové války působily v Železných horách 
odbojové a partyzánské skupiny, po kterých 
jsou v lesích ještě patrné úkryty a jsou tam 
i památníky partyzánů. Opět neznačenými 
cestami lze tato místa projít, což se nám 
podle plánu podařilo. Na závěr nás v obci 
Licomělice čekala zasloužená hospůdka.
Za týden jsme se vydali do Babiččina údolí, 
kam jsme přišli od železniční zastávky Oleš-
nice přes Červenou Horu. Po zastřešeném 
dřevěném mostě jsme přešli přes řeku Úpu, 
v níž se právě koupali skauti z nedalekého 
tábora. Někteří z nás vzpomínali, jak v této 

Dobříkov

Sedm rybníků Průhonice
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krásné krajině trávili již před mnoha lety 
na skautském táboře část svých prázdnin. 
Směrem k severu se údolí otevírá a řeka 
Úpa nás dovedla až do Havlovic, kde jsme 
se v horkém dni v tamní restauraci dob-
ře najedli, napili a posilnili k další cestě. 
Hlavním bodem dne byla zřícenina hradu 
Vízmburk, jehož zbytky byly objeveny při 
archeologickém průzkumu v 70.  letech 
a ve velkém rozsahu byly odkryty. Hrad po-
cházel z 12. století. Přežil husitskou dobu, 
ale sousedním Slezanům byl trnem v oku. 
Zvolili netradiční způsob, jak se hradu zba-
vit. Spolu s okolím hrad vykoupili a pak ho 
pobořili. Do výše prvního patra ale zůstal 
zachován. Během doby byly zbytky zane-
seny vrstvou země a tak zůstaly pod zemí 
zachovány v původní podobě. Po prohlídce 
jsme pokračovali až k nádraží v Červeném 
Kostelci. Původně avizovaných 13 km nám 
v horkém dni zabralo skoro celý den.
V polovině srpna jsme se opět spojili s par-
dubickými a začátek byl stejný jako v červ-

nu, tedy na zastávce Stružinec. Tentokrát 
jsme se vydali na jih, do vesnice s názvem 
Benátky. Nečekaly nás ale kanály a gondo-
ly,  jen obyčejná vysočinská vesnice, kde 
se dříve tkalo plátno. Malebná cesta nás 
přivedla do Krucemburku, kde je u koste-
la hrob malíře Jana Zrzavého. Kousek za 
Krucemburkem je rekreační oblast u rybní-
ka s názvem Řeka na řece Doubravě. Je 
téměř neuvěřitelné, že na horním  toku 
řeky s nevelkým průtokem může být rybník 
o ploše 43 ha. Podél Doubravy jsme pak 
došli až do Ždírce, kde jsme se odměnili  
v cukrárně.
V polovině září vedly naše kroky do Lázní 
Bělohrad, které leží na trati z Ostroměře do 
Staré Paky. Z nádraží jsme zamířili k míst-
nímu zámku. Ten byl v 18. století barokně 
přestavěn, patrně podle návrhu Jana Bla-
žeje Santiniho. Po roce 1948 v něm byla 
škola, později internát a v roce 2010 ho 
koupila nejmenovaná firma. Z vnějšku pů-
sobí velmi zanedbaným dojmem a silně 

volá po záchraně. Přilehlý menší zámecký 
park je zakončen bývalou oranžérií, ve kte-
ré je dnes umístěn Památník K. V. Raise. 
Po prohlídce jsme pokračovali do lázeň-
ského centra a dál k poutnímu místu By-
šičky, kde je zdaleka viditelný kostelík sv. 
Petra a Pavla. Ke kostelu vede křížová cesta  

Krucemburk

Partyzánský pomník

Průhonice Studánka

Byšičky křížová cesta

Vízmburk
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do výšky 40 m, ale při přerušení stavby na 
začátku 2. světové války byla ukončena ve 
výšce 25 m. Nám zbývalo jen seběhnout 
z kopce do Hořic a přes celé město dojít na 
nádraží, o jehož květinovou výzdobu stále 
někdo pečuje.
Protože podzimní termíny byly obsazeny 
jinými akcemi, společně do přírody jsme 
se vydali až v prosinci, a to na již tradiční 
adventní a silvestrovskou vycházku do No-
vohradeckých lesů. Lesy to jsou velmi roz-
lehlé a jsou protkány množstvím cest, takže 
lze nacházet stále nové trasy. Všechny ale 
obvykle směřují k motorestu Koliba k obě-
dové přestávce. Poslední den v roce byla 
otevřena nedaleká rozhledna Milíř nad obcí 
Vysoká a i my jsme se nechali zlákat k ná-

z 19. století, jejíž obrazy jsou umístěny na 
pískovcových sloupech. Když jsme si vy-
chutnali krásné rozhledy do okolní krajiny, 
vyrazili jsme k Červené Třemešné, odkud 
jsme stoupali na Hořický chlum. Pod jeho 
hřebenem je rekreační oblast Dachovy. Toto 
místo je známé svým přírodním koupališ-
těm, slunečními lázněmi a stylovými dře-
věnými kabinami. Od lázní jsme vystoupali 
ještě na hřeben Hořického chlumu a dora-
zili k Masarykově věži samostatnosti. Z ča-
sových důvodů jsme nešli na rozhlednu, ale 
mohli jsme obdivovat rozsáhlou sochařskou 
výzdobu spodní části věže. Bylo znát, že 
jsme ve městě s bohatou sochařskou his-
torií, sochařskou školou a početnými pís-
kovcovými lomy v okolí. Věž byla navržena 

vštěvě. Rozhledna, jejíž ochoz je ve výšce 
27 m a vede na něj 160 schodů, nabízí pa-
noramatický výhled od Krkonoš a Orlických 
hor až po Železné hory a Kutnohorsko. Jen 
samotné město Hradec Králové je schová-
no za lesem. Propagace této silvestrovské 
akce, kterou pro veřejnost připravila obec 
Vysoká, přilákala spousty návštěvníků. Kdo 
si nepřinesl nějaké vlastní občerstvení, mu-
sel si u stánku pod rozhlednou vystát delší 
frontu. Za slunečného počasí to bylo vyda-
řené rozloučení se starým rokem.
Ke všem výletům byly vydány podrobné po-
pisy tras. A pokud jste se některou trasou 
nechali zlákat, ozvěte se.
  BOHUSLAV ČÁP

Hořice - věž samostatnosti Silvestr

Advent

Dachovy – sluneční lázně
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školy Starý Jičín, kteří již mají i své vlast-
ní nahrané CD. Asi největším zážitkem 
sobotního odpoledne, byla akrobacie 
a artista. Akrobacie nebo aerobik na za-
věšených šálách prováděla dvě děvčata, 
která nadchla obecenstvo, a děti si mohly 
po vystoupení šály vyzkoušet. Dalším ak-
robatem byl opět Michal, který předvedl 
jiný, neméně precizní kousek a znovu 
sklidil velký bouřlivý potlesk. Závěr patřil 
tanečnímu vystoupení Orla Kelč RUTY 
ŠUTY, který předvedl country tance. Děti 
si domů odnášely kartičku s vyplněnými 
úkoly, které plnily na stanovištích, sladké 
odměny, nafukovací balonky a malůvky 
na obličeji nebo na ruce. Ostatní měli, 
troufám si říct, příjemný a nezapomenu-
telný zážitek, který mohli strávit v naši 
ORLOVNĚ a zároveň jako památku obdr-

Oslavy 100letého 
výročí založení ORLA 
v Novém Jičíně - Loučce  
ve dnech 4.–6. 10. 2019

Páteční zábava s hudební kapelou Ypsilon 
byla krásným začátkem našich 100 letých 
oslav. Zúčastněných 110 převážně mladých 
lidí, ale nechyběli ani senioři a generace 
středního  věku,  byli  nadmíru  spokoje-
ni s programem večera. Hlavním bodem 
a překvapením, bylo vystoupení artisty Mi-
chala, který všechny diváky šokoval svým 
uměním a sklidil bouřlivý potlesk stojících 
přítomných.
Sobotní den byl celý téměř propršený, 
ale návštěvnost  i přesto gradovala na 
cca 160,  troufám si  říct, spokojených 
účastníku sportovně kulturního odpo-
ledne. Velice potěšujícím byla účast mi-
nimálně 70 ti dětí, které program velmi 
zaujal. Nejvíce populární byla laserová 
střelnice, kterou nemá každý možnost 
si vyzkoušet. Svědčilo o tom i to, že si 
zkoušeli střílet i dospělí, jak ženy, muži 
i senioři. Dalším krásným a nezapomenu-
telným vystoupením byl program dětí MŠ 
Loučka a pěvecký sbor CVRČCI základní 

želi pamětní propisku ke sto letům ORLA 
a kartu s dobovými a současnými foto-
grafiemi ORLOVNY.
V neděli nám přálo počasí více. V deset ho-
din byla slavnostní mše svatá v kapli Sva-
té Anežky, kterou sloužil P. Petr Dokládal 
a přítomných bylo na 200 lidí z řad farníků, 
členů Orla, pozvaných a ostatních. Po mši 

svaté, při znění státní hymny, byla polože-
na kytice k památníku br. Františka Orlity, 
který byl prvním jednatelem Orla v Loučce 
v roce 1919.
Odtud za hry dechové hudby  ,,Staroji-
čané“, spolu se šesti orlelskými prapory 
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a ostatními přítomnými, jsme průvodem 
přešli k Orlovně, kde byla odhalena a po-
žehnána pamětní deska věnována památce 
všech zakladatelů, členů a dobrodinců, po-
dílejících se na výstavbě a činnosti Jednoty 
Orel Nový Jičín -Loučka. Při tomto aktu 
zazněl od dechové hudby pochod Vzhůru 
Orle Slovanský a díky předem rozdaným 
textům mezi přítomné, jsme mohli tento 
pochod i zazpívat. Dechová hudba zahrá-
la několik skladeb u Orlovny a zpříjemni-
la svým programem všem posluchačům 
nedělní dopoledne. Pro všechny přítom-
né bylo připraveno pohoštění, káva, čaj, 
koláčky s možností dalšího občerstvení, 
bramborák, klobása, cukrová vata, pop-
corn. Rovněž jako v sobotu byly věnovány 
pamětní karty a orelské propisky k naše-
mu stoletému výročí. Slavnostním obědem 
a sdílením při kávě a čaji jsme nedělní od-
poledne, už i za paprsku slunce, krásně 
ukončili.
Po celou dobu programu v sobotu a neděli 
byla v prostorech bowlingu výstava dobo-
vých i současných fotografii Orla, jak místní 
jednoty Loučka, tak i celkové organizace 
OREL. Dále byly ke  shlédnutí materiály 
s archivu Nového Jičína, místních obyvatelů 
a pamětníků Loučky nebo našich příznivců.
Poděkování patří všem členům Orla za pří-
pravu, pomoc a podporu, městu Nový Ji-
čín, potažmo osadnímu výboru místní části 
Loučka a všem, kdo se akce 100let Orla 
v Loučce zúčastnil.

Co sdělit na závěr? Snažme se o zachová-
vání hodnot našich předků, kteří to neměli 
určitě jednoduché. Něco nám předali, pod-
porujme činnosti Orla i ostatních organiza-
cí, které se v tomto duchu snaží a važme 
si každého dne.

JAN ŠIMÍČEK
Starosta Orla v Novém Jičíně – Loučce

Sportovní aerobik 
Orla jednoty Zlín na 
Mistrovství světa 
v Holandsku

V termínu 9.–12.10. 219 se konalo Mist-
rovství světa ve sportovním aerobiku a fit-
ness v Holandském Leidenu, do kterého se 
nominovala i děvčata z oddílu sportovního 

aerobiku Orla jednoty Zlín – Aerobik Team 
Zlín. Ve velké konkurenci, mezi světovou 
špičkou, v kategorii 11-13 let dua získala 
Mariana Nečasová a Sofie Veselá po před-
vedení své bezchybné sestavy titul druhých 
vícemistryň světa. 
Zastoupení  jsme měly  také  v  kategorii 
14-16 let aerobik performance ve složení 
Adriana Nečasová, Nicol Rozumová, Mar-
cela Piknerová, Sabina Kneifelová, Aneta 
Jurkovičová a Aneta Moučková. Děvčata 
získala skvělé 5. místo, před ně se vyšplhaly 
týmy z Austrálie a Ruska.
„Máme velkou radost. Mistrovství světa 
v Leidenu byl vrcholem sezony. Nyní se 
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děvčata připravují na novou sezonu. Příští 
rok se Mistrovství Evropy uskuteční v Os-
travě a Mistrovství světa ve Francii. Moc 
bychom si přály, aby se nám opět podařila 
nominace na tyto prestižní soutěže“ uved-
ly trenérky Silvie Motalová, Sylva Košacká 
a Nikola Šťastná.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ

Šlapaničtí Orli  
„létají“ v nové Orlovně
Čtrnáct tun oceli, 320 m3 betonu a více než 
7 km kabeláže elektro, to je jen část materi-
álu, který čítá naše zbrusu nová Orlovna ve 
Šlapanicích, kterou jsme slavnostně otevřeli 
v neděli 20. října 2019. Původní majitelé 
nemohli tušit, že se někdejší statek, později 
obchod s hospodou či škola, promění ve 
dvoupatrovou stavbu s funkčním suteré-
nem. Její prostory už nyní využívají někteří 
z našich 364 členů Orla, ale i škola, gymná-
zium, spolky a široká veřejnost. 
Pětileté úsilí mít ve Šlapanicích sportov-
ně-společenské centrum vyvrcholilo pat-
náctiměsíční realizací. Stavení ze 17. sto-
letí, ve stylu novější architektury selských 
obcí  a městeček brněnského  venkova, 
se odělo do šedobílé fasády a šedočerné 
krytiny.  Původně  jednopatrová budova 
doznala vítaného rozšíření nástavby, a tím 
prostorné tělocvičny se speciálním pruž-
ným povrchem (14 x 28 m) určenou pro: 

florbal, basketbal, volejbal, nohejbal a tři 
badmintonová hřiště; malou tělocvičnu (6 
x 9 m); společenský sál, přísálí a bowling 
s posezením. 
Novinkou  je restaurace, kterou zájemci 
využijí ve zvýšeném přízemí vedle sportov-
ně-společenského sálu s přísálím a velkou 
venkovní terasou už během listopadu. Ve 
starší přilehlé části najdou klubovou míst-
nost a v plánu  je vinárna. Úpravy okolí 
zrekonstruované budovy přinesly větší, 
vzdušnější prostor na Masarykově náměstí. 
Přidanou hodnotou nové stavby je i par-
koviště pro 11 aut a bezbariérový přístup. 
Jsem rád, že se slavnostního otevření ujal 
prelát Josef Mikulášek, který uvedl: „Život 
křesťana je běh. Ten, kdo chce dosáhnout 

nebe, musí mít sportovního ducha: sebe-
přemáhání, sebeovládání, oběť, odříkání. 
Myslíme na cíl našeho života.  Je  třeba 
umět vyhrávat i prohrávat. I prohra patří 
k životu. Přeji nám všem radost z kolektiv-
ního sportu ve smyslu fair play, kterou je 
čistá, čestná, nezáludná hra.“
Přejme si, ať nová Orlovna slouží v dobrém 
všem. Ať se zde odehrává mnoho spor-
tovních klání v duchu fair play a ať se zde 
setkávají všichni jen v dobrém. Realizace 
by nebyla možná bez 20 milionové dotace 
Ministerstva školství mládeže a tělovýcho-
vy z investičního dotačního programu, bez 
dotace tří milionů korun od Jihomorav-
ského kraje a 2,6 milionu korun od měs-
ta Šlapanice, které poskytlo také půjčku  
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1,4 milionu s odkladem. Projekt podpo-
řila také Nadace ČEZ 0,5 mil. Kč a dříve 
i finanční prostředky na projektovou do-
kumentaci. Všem dárcům patří velký dík 
za celkem 1 milion korun drobných darů 
a Komerční bance za poskytnutý úvěr. Bo-
hužel stáří budovy zapříčinilo vícenáklady, 

které budeme muset uhradit. Proto díky za 
projevenou přízeň v podobě 31 540 korun, 
které jste darovali při slavnostním otevření 
a prosíme, zachovejte nám finanční přízeň 
i nadále. 
Zdař Bůh! 
  VÁCLAV KLAŠKA, starosta jednoty

Přehlídka dětských 
souborů a schol  
„JSME DĚTI TVÉ 2019“

Přehlídka se konala v Kostele Panny Marie 
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve 
Zlíně 10. listopadu. Sedmého ročníku se 



ze žup a jednot

29OREL 1–20www.orel.cz

zúčastnilo přes 120 dětí, mladých zpěváků 
a muzikantů. 
Představily se dětské a mládežnické sbory 
a scholy - Scholička ze Starého Města, Pr-
vopáteční schola z Otrokovic, Babyscholič-
ka ze Zlína, Devátá ze Zlína, Cvrčci z Napa-
jedel, SPAM ze Zlína – Jižní Svahy a Dětská 
schola PMPK Zlín –Jižní Svahy.
Kostelem zněly křesťanské písně v různém 
podání, ti nejmenší si připravili také pís-
ničky ukazovací. Hostem letošní přehlídky 
byla kapela Oboroh. Akci finančně podpo-
řilo Statutární město Zlín.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ

O čem to je?
Je úterý 7. prosince 2019 a skupina přípra-
vek „Orlík“ 3 má dnes trénink s rodiči. Když 
jsem se chystala na tento trénink, potkala 
jsem jednu maminku našeho orlíka a zepta-
la se jí, zda taky jde tam, kam jdu já. „Jdu, 
ale v tomto období se budu muset naklo-
novat, abych to všechno dala,“ odpovědě-
la, pomohla dětem do zimních bund a vyra-
zila. Já taky. A moc si vážím těch rodičů, co 
přišli. Přišli unavení z práce, z předvánoční 
honičky, jak to všichni známe, ale byli zde, 
sportovně oblečení a obutí.

Trenéři dali nástup a seznámili je s projek-
tem „Atletika pro rodinu“ a trénink za-
čal…..
Orel Vyškov se i druhým rokem zapojil do 
tohoto projektu (fakt skvělý nápad APD) 
a podle plánu jsme začali prvním trénin-
kem. A věřte, že rodiče z tohoto tréninku 
odcházeli vysmátí, úplně vyřízení, ale šťast-
ní. Šťastní z pohybu a že jsou spolu: rodič 
a dítě. A o tom tento projekt je.

 ANIČKA MÁLKOVÁ

Přelom roku  
v orelské jednotě 
Drnovice u Vyškova, 
župa Klapilova

Poslední měsíc roku 2019 jsme měli plný 
sportovních akcí: 14. prosince jsme si pro-
táhli těla v Aquaparku Vyškov při tradičním 
župním plavání, 22. prosince jsme se při-
pravovali na župní klání v kuželkách a hned 
druhý den odpoledne jsme si zabruslili na 
zimním stadionu ve Vyškově – účast byla 
obrovská! 
Mezi svátkem Božího narození a Silvestrem 
se tradičně potkáváme rok co rok na župním 
turnaji v kuželkách. Nebylo tomu jinak ani 

30. prosince loňského roku. Hráli jsme na 
všech drahách kuželny ve Vyškově, nejdříve 
děti a mládež a následně dospělí. Turnaj byl 
zahájen orelskou modlitbou a pak už nic ne-
bránilo „pustit se do toho“. Postupně každý 
jednotlivec odházel 4 x 5 hodů a po sečtení 
výsledků byl jasný vítěz v kategorii jednotliv-
ců (dívky/chlapci, ženy/muži). Děti se pokaž-
dé těší na vyhodnocení a sladkou odměnu. 
Na závěr si společně zahrajeme jako čtyři 
smíšená družstva, každé na jedné dráze. 
Soutěžíme mezi sebou tak, že vítězí to druž-
stvo, které nahází nejrychleji 100 bodů. Je 
to vždy velký „nervák“ a legrace k tomu.
Začátek roku je již tradičně spojen s Tříkrá-
lovou sbírkou a letošní koledování připad-
lo v naší vesnici na 11. ledna. Garantem 
sbírky  byla  místostarostka  jednoty  -  
ses. Ing. Renata Dočekalová BA. Letos kole-
dovalo 6 skupinek a snaživí koledníci vykole-
dovali do kasiček Charity 64 500,- Kč, což je  
o 10 tis. více než v předchozím roce. První 
Tříkrálová sbírka byla v naší vesnici v roce 
2003 a naše jednota se od samého začátku 
aktivně zapojuje. Závěrem posíláme fotku 
z 18. ročníku koledování.
Ing. MARIE KRÁLÍČKOVÁ, sekretář jednoty



ze žup a jednot

30 OREL 1–20

Na audienci u papeže 
Františka v orelském

Na pěti denní pouť k výročí 30-ti let kano-
nizace české světice Anežky Přemyslovny 
jsme spolu s manželkou a dalšími poutní-
ky vycestovali z Dolních Bojanovic v neděli  
10.  listopadu v odpoledních hodinách. 
Poutníků se přihlásilo tolik, že jsme obsadili 
dva autobusy.
Dalšího orla bratra Cholevu jsem potkal 
v pondělí v ranních hodinách na benzin-
ce 10 kilometrů od italských hranic a pak 
už jsme se neviděli. Pouti se zúčastnilo na 
3000 registrovaných poutníků a další ti-
sícovka cestovala soukromě. Průběh celé 
pouti jistě všichni sledovali na televizi Noe 
a dalších stanicích. 
Pro připomenutí  uvádím hlavní  poutní 
místa našeho programu – v pondělí zahá-
jení národní pouti v bazilice Santa Maria 
Maggiore, v úterý hlavní bohoslužba ke 
cti  sv. Anežky České na poděkování za 
dar svobody v bazilice sv. Petra, ve středu 
13. 11. na Svatopetrském náměstí generál-
ní audience se Sv. Otcem Františkem, pře-
dání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky 
České a v odpoledních hodinách mše sv. 
V bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní 
zakončení národní pouti v Římě. 
Orlové se vždy účastnili významných cír-
kevních slavností v orelských krojích. Stej-
ně jako američtí a australští Orlové, kteří 
také před 30-ti lety významně oslavili ka-
nonizaci Anežky České, tak i já jsem svou 
účastí v orelském chtěl přispět ke slavnost-
nímu dni, proto jsem do Říma přivezl i svůj 
orelský kroj. Audience na Svatopetrském 
náměstí jsem se tak zúčastnil v orelském. 
V mezidobí a pak ještě ve čtvrtek 14.11. 
jsme navštívili také další zejména církevní 
památky ale i další památky starého Říma 
a další obecně známé památky. Zvláštní 
poděkování na tomto místě patří p. Ro-
bertu Prodělalovi, faráři ve Tvrdonicích, 
za úžasný výklad a průvodcování po cír-
kevních i jiných památkách. Tolik infor-
mací, které jsme se z jeho výkladu do-
zvěděli bychom asi nezískali ze žádného 
turistického průvodce. Další poděkování 
patří p. Václavu Salajkovi a jeho cestovní 
agentuře.

Únava po tomto pětidenním poutním ma-
ratonu už všechny opustila a zůstaly jenom 
krásné vzpomínky na Vatikán a krásné 
město Řím.

O tom, jak jsem nebyla… 
ale vlastně tak trochu 
i byla  na Javorině
Každoročně Orli ze Vnorov pořádají s míst-
ními farníky 30. prosince výšlap na Javo-
rinu. Už jedenkrát kuřimští přijali pozvání 
a letos (vlastně již loni) jsem se chystala i já. 
Jenže člověk míní, osud mění. Od konce říj-
na jsem zápasila se zápalem plic a nevypa-
dalo to úplně tak, že bych cestu udýchala. 
No, ale ostatní se vypravili posílit řady nad-
šenců a v brzkých ranních hodinách odjeli. 
První report dorazil asi kolem deváté. „Je 
tady krásně, nasněžilo,  je  jasno a hez-
ký výhled až na Alpy“, znělo z telefonu. 
„Fajn, tak udělejte nějaké fotky do časo-
pisu,“ projevuje se okamžitě moje úchyl-
ka „a nejlépe na výšku, zimní krajina se 
vždycky hodí“. Fotka č. 1 došla obratem. 

No nic, aspoň vidím, jak to mají těžké a že 
je mi doma v teple opravdu líp. Pak už se 
odmlčeli. Dorazili večer dobře naladěni, 
spokojeni, unaveni a …. bez fotek. Tak 
příště už mi to snad vyjde.  M. MACKOVÁ

Tým cvičitelů 
z dobříšské Orlovny

V jednotě Dobříš se 6 dní v týdnu cvičí, a to 
téměř od rána do večera. Kdo ale za tím 
vším stojí? Kdo vede téměř 300 dětí k ak-
tivnímu pohybu a kdo pomáhá dospělým 
i dětem plnit jejich cíle a sny? Je to přesně 
19 lektorek, které vždy svou práci dělají 
s nadšením. 
Hlavním tahounem celého týmu je sestra 
Klára Jandová, která je kromě cvičení i se-
kretářem jednoty a spravuje ji po provozní 
i administrativní stránce. V orlovně začínala 
před 15 lety, má za sebou sportovní ka-
riéru, kdy cvičila závodně nejen aerobik, 
ale i jiné druhy sportů. V aerobiku se stala 
v letech 2002-2004 třikrát mistryní světa. 
Sport se v jejím životě stal vášní, a tak vy-
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studovala i Karlovu Univerzitu, obor FTVS.
Dětské sportovní kurzy vede sestra Denisa 
Havlíčková, která s dětmi pracuje více jak 
15 let a své bohaté zkušenosti zúročuje 
v tělocvičně stejně tak, jako při pořádání 
nejrůznějších akcí pro malé i velké. Její mo-
tto zní: „Vše pro dětský úsměv.“
Další dnes nepostradatelnou silou naší jedno-
ty je sestra Kamila Paulová. Před 10 lety v or-
lovně se sportem začínala a z cvičenky se sta-
la závodnicí a následně lektorkou dětských 
kurzů, trenérkou závodních oddílů i cvičitel-
kou pro dospělé. Mimo jiné pomáhá se spra-
vováním v dnešní době nepostradatelných 
sociálních sítí a často ji potkáte i na recepci. 
V orlovně máme i lektorky, které se zamě-
řují na jednotlivé kroužky. Jsou to například 
obruče s Irenou Budkovou, mini aerobik 
s Mišou  Jungmannovou,  všestrannost- 
Děti na Startu s Andreou Žádníkovou nebo 
kurzy pro nejmenší batolátka s Jindřiškou 
Rombou. Naší chloubou je však bezesporu 
závodní oddíl, ve kterém se týmy připravují 
na závody v aerobiku po celé České repub-
lice. Trenérky Klára Jandová, Denisa Havlíč-
ková, Markéta Vodenková, Kamila Paulová 
a Radka Ficová připravují své svěřenkyně na 
další závodní sezonu s pílí a samy jsou ve 
velkém očekávání, co další sezona přinese. 
Máme zde i další trenéry, kteří svou práci 
dělají ve svém volném čase a s radostí, což 
je v dnešní době vždy znát a snad i díky 
tomu jsme jednou z největších jednot ze-
jména v počtu mládeže v republice. 
Každá naše lektorka je svým způsobem je-
dinečná a předává našim členům jiný styl 

cvičení, jinou energii. Například trenérka 
a lektorka Zumby Radka Ficová se pyšní 
hned několika výhrami v triatlonových, bě-
žeckých a plaveckých závodech. Lektorka 
Simona Pancíř Švarcová má za sebou velké 
zkušenosti s během a běžeckými závody. 
Své místo si zde našla i Ludmila Osičková, 
která na své životní cestě předává zkuše-
nosti formou jógových lekcí. První lektor-
kou, která společně s Klárou Jandovou 
opět oživila naši jednotu, však byla Hed-
vika Kloudová, která je neustále aktivní 
lektorkou pro dospělé a stále se vzdělává 
v nových trendech cvičení. Obrovskou po-
silou s jedinečným drivem je Petra Pečenka, 
která se věnuje hlavně spinningovým a po-
silovacím lekcím. Pavla Slanec se věnuje 

józe a její lekce jsou doslova plné pohody 
a relaxace. Cvičení pro starší ročníky u nás 
má na starosti Ivana Ježková a pilatek cvičí 
Lenka Nováková. Tvrdou dřinu si návštěvní-
ci orlovny užijí na lekcích Martiny Štufkové. 
 Jsme rádi, že se můžeme pyšnit takovým 
týmem nadšenců a i touto cestou děkuje-
me všem za jejich každotýdenní obětavou 
práci.   KLÁRA JANDOVÁ

Ranní ptáče dál dojde…
aneb bohaté žně 
výkonů
Známé rčení praví, že ranní ptáče dál do-
skáče. V případě vyškovských Orlíků to 
v sobotu 25. ledna platilo jen s drobnou 
úpravou – dál dojde. Početná skupinka 
zkušených i začínajících závodníků, věnují-
cích se sportovní chůzi, se vydala na Kraj-
ské přebory dorostu, juniorů a dospělých 
do atletické haly TJ Lokomotiva v Olomou-
ci. Závody chodců, které se započítávaly 
i  do Moravsko-slovenského chodecké-
ho poháru. Nejprve se na start postavila 
skupina na 1 000 m. Nejlépe se předvedl 
vyškovský Metoděj Krais, který sice lehce 
indisponován, zvítězil v solidním čase 6:02 
minut a připsal si plný bodový zisk mezi 
nejmladšími žáky. V chlapecké přípravce se 
přestavil benjamínek výpravy Matěj Halas, 
který si za svůj první výkon pod osm mi-
nut zasloužil pochvalu a rovněž 50 bodů 
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do chodeckého poháru. Mezi přípravkou 
děvčat ho napodobila jeho sestra Anežka 
Halasová, i ona si za kvalitní čas těsně pod 
sedm minut připsala nejvyšší možný bodo-
vý zisk. V následující kategorii nejmladších 
žákyň probíhal o první místo velký souboj, 
nakonec ho pro svůj tým společně s 50 
body do MSCHP vybojovala Kristýna Dora-
zilová, když za sebou nechala konkurentky 
ze slovenského oddílu AK Borský Svätý Júr. 

 LENKA VORÁČOVÁ

Děkovná pouť  
do Maria Zell 

6. února 2018 se našemu synovi Františ-
kovi a více či méně celé jeho rodině a přá-
telům obrátil svět. Těžká autohavárie na 
D1, převoz vrtulníkem do Bohunic a ba-
lancování na hraně mezi životem a smrtí. 
Boj lékařů o Františkovo holé přežití do-
provázelo nejen posílání pozitivní energie 
od jeho sportovních přátel ale především 
tisíce motliteb a proseb za jeho uzdravení. 
Po třech týdnech nejistoty se lékaři poku-
sili Františka probudit z umělého spánku. 
Mimo už zmíněné faktory to byla jeho ne-
zdolná vůle a sportem utužené tělo, které 
umožnilo,že se začal pomaličku vracet do 
života… 
Při dlouhých večerech, kdy je člověku na-
jednou jasno, ke komu se obracet a koho 
prosit (mluvím za sebe),se manželka zmíni-
la: jestli nám Fana zůstane a vrátí se trochu 
do života, půjdu ještě jednou do Compo-
stely. Vůbec jsem o tom nepochyboval, že 
to myslí vážně. V roce 2015. Cestu absol-
vovala s cestovkou - posledních 130 km 
pěšky. Co se mě týče, ještě jsem na pěší 
poutě morálně nedozrál. Chtěl  jsem se 
také nějak podílet, ale na 14 dní opustit 
hospodářství jsem si netroufal. Navrhl jsem 
proto společnou pouť na kole do Maria 
Zell, pro blažovické poutníky známého 
Mariánského poutního místa v rakouských 
Alpách. Sám jsem v MZ na kole už byl na 
setkání se sv. Otcem v roce 2004. (repor-
táž: Poutník r. 2004), takže po 15 letech si 
pouť zopakuji společně s manželkou.
Po nějaké době, na jaře příštího roku, kdy 
se synovi opravdu dařilo se do života po-
maličku vracet, jsme téma děkovné pouti 
opět otevřeli. Květnový termín nám zhatila 

moje operace ruky. V létě už byla motivace 
děkovné pouti za syna posílena o proseb-
nou pouť za neteř Aničku a tak jsme v ne-
děli 4. srpna po mši svaté požádali Otce 
Davida o požehnání na tuto pouť. 
V pondělí 5. srpna, jsme v půl sedmé ráno 
(pochopitelně s půlhodinovým zpožděním), 
vyrazili po trase Sokolnice, Židlochovice do 
Nosislavi. Tady jsme měli domluvenou ,,sní-
dani na vidličku“ u známých, se kterými 
jsme byli před sedmi lety na pouti v Lurde-
ch. Půlhodinové manko se nám stáhnout 
nepodařilo, takže jsme na další cestu vyra-
zili až v 9hodin. Další zastávku jsme si dali 
v Hrušovanech nad Jevišovku, hranice jme 
překročili v Laa nad Dyjí a pokračovali do 
Ernersdorf. Tady jsme si dali první pětikilo-
metrovou,,naučnou zajížďku“, když správ-
ná odbočka na Tulnn byla o sto metrů dál. 
Moderní technologie a aplikace v nových 
mobilech, kterou jsme ještě nestačili řádně 
prostudovat, se hned za hranicemi odml-
čeli, takže jsme dál pokračovali podle ne 
moc podrobné mapy. Na rovinaté nížině si 
s námi pohrál protivítr, kdy po usilovném 
hodinovém šlapání do pedálů jsme ujeli 
pouhých 16 km. V Tulnnu jsme přehlídli 
na mostě přes Dunaj nájezd na cyklostez-
ku a přejeli jsme ho za plného provozu po 
silnici pro auta. Další hodinu jsme se snažili 
dostat přes střed města na směr St. Pelten 
až se nás ujal mladý muž a pětikilometro-
vým okruhem pro cyklisty nás vyvedl správ-
ným směrem. Rakušáci opravdu prokázali 
s námi obrovskou trpělivost. 
Kolem osmé hodiny jsme se začali zajímat, 
kde bychom mohli přenocovat. Sjeli jsme 
s hlavní cesty do městečka Egelsee a tam 
se ptali( aby bylo jasno: sjeli jsme ale ptala 
se manželka) po možném noclehu. Vše ob-
sazeno, až ve třetím penzionku paní opět 
prokázala obrovskou ochotu a  sehnala 
nám nocleh v asi 5 km vzdálené obci. Po-
drobně nám vysvětlila cestu, když jsme se 
ale o kilometr dál zoufale zjišťovali kudy?, 
najednou se objevila v autě za námi a těch 
5 km nás k penzionu dovedla. Střechu nad 
hlavou jsme našli v obci Raipoltenbach, 
místní části městečka Neulentgbach. Pod-
le tachometru jsme ten den ujeli 210 km, 
takže po výborné večeři jsme zalehli k za-
slouženému odpočinku.

Večerní přání a prosba, aby nám i nadále 
přálo počasí nebylo bohužel vyslyšeno. Za-
kaboněná obloha úterního rána nevěstila 
nic dobrého. Že by přestalo pršet to ne-
vypadalo, tak jsme něco po osmé hodině 
vyrazili. Chyba byla že se nám nechtělo 
vracet se těch 5 km na silnici, tak jsme vy-
razili po cyklostezce. Čekalo nás největší 
martýrium celé pouti. V dešti, mezi kuku-
řičnými poli, v lese, polních cestách, ne-
známých vesničkách, které na mapě nebyli 
jsme doslova bloudili až do půl jedné. Opět 
se projevila solidarita a ochota místních lidí, 
kteří se snažili pomoci. Stále jsem měl sna-
hu dostat k orientačnímu bodu na mapě, 
odkud bych už měl vědět cestu. Ve finále 
jsme byli už o kus dál, takže místní nemohli 
pochopit, proč chceme do Vilhengburku, 
když chceme do MZ. V půl jedné jsme vy-
jeli z lesa v městečku, jehož název se mi 
zdál povědomý. Traisen. Na dotaz mladíka 
kudy do Mz se tento usmál a ukázal na 
ceduli pod kterou jsme stáli. C4 Maria Zell 
72 km. Lidy sláva, to už jsme skoro doma. 
V té chvíli dokonce přestalo i pršet. Snažím 
se tu popsat trasu naší cesty ale kudy jsme 
se dostali od rána na tento úsek, to se mi 
ani podle mapy nepodařilo zjistit. Vím jen 
že dál jsme pokračovali podél řeky a želez-
nice, takže z toho vycházím.
Jako v pohádce nám přišel další úsek naší 
pouti, i když se cesta začínala pozvolna 
zvedat. Nádherné scénarie podhůří Alp 
vyzývali často k zastávce a focení ale to 
bychom tam asi nedojeli. Pro vyspělejší cy-
kloturisty už je samozřejmost kamera na 
přilbě a diktafon, ale k tomu jsme zatím 
nedospěli. Také nás zarazilo málo mož-
ností na občerstvení na tak frekventované 
cyklostezce. Zatím cesta rychle ubývala, už 
se ale stupňovalo stoupání. Některé úseky 
jsme nezvládli ani na převod 1-2(3), když 
při 1-1 už je rychlejší chůze. Odbočkou na 
Annaberg a ve vesnici Ulreisberg jsme si 
najetím na cyklostezku MZ opět připravili 
celkem pohodovou jízdu plnou nádher-
ných pohledů na zdejší přírodu. Blíží se 
večer, najíždíme opět na silnici pro auta 
a ukazatel nám ukazuje MZ 3 km. Ani se 
nesnažíme závěrečný kopec vyjet a pokor-
ně kola tlačíme. Těsně před vrcholem usly-
šíme, jak se na katedrále rozezněly zvony. 
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To nás vítají. Sjíždíme na náměstí k bazili-
ce, která je prvním místem návštěvy. Dě-
kovnou motlitbu prolínají vzpomínky jak 
na Fany a Aničku, tak na všechny blízké 
a přátele.
Místa na ubytování v poutním domě byla 
obsazena tak nezbylo než ,,vzít za vděk“ 
mnohem komfortnějším ubytováním v ho-
telu Magnus přímo na náměstí před basi-
likou. Večerní procházka a opětovná ná-
vštěva baziliky byly nádherným zážitkem 
a odměnou za náročnou cestu. Tento den 
jsme ujeli 160 km, kdy se projevilo dopo-
lední ,,poznávání“ rakouského venkova 
a především závěrečné stoupání.
Středeční ráno nás přivítalo nádherným 
počasím. Po ranní mši svaté, jsme vystou-
pali na křížovou cestu a odpoledne jsme 
vyjeli na kolech směrem San Sebastian. Na 
zdejším letišti jsem se zúčastnil v roce 2004 
setkání se sv. Otcem Janem Pavlem 2, pod 
názvem Kristus, naděje Evropy. Na zpáteční 
cestě se nad vrcholky hor začaly kupit mra-
ky, které nevěstili nic dobrého. Při večerním 
rozjímaní v basilice už se projevili každo-
denní starosti jak je doma, konkrétně, co 
ti hraboši udělají s letošní úrodou bram-
bor. Nakonec, přece prosíme i za úrodu, 
že. Mezitím se obloha zlověstně zatáhla 
a bylo nám dopřáno zažít pořádnou bouři 
v horách.
Čtvrteční  ráno  se nesměle probouzelo 
a příroda i městečko se vzpamatovávali 
z nočního řádění živlů. Opar nad vrcholky 
hor ale dávaly naději, že se vyčasí.

Ranní mši svatou už jsme absolvovali v cykli-
stickém a kolem deváté jsme vyrazili na zpá-
teční cestu. Tu jsme naplánovali přes vyhlá-
šené lyžařské středisko Annaberg. Než jme 
se ale mohli pokochat nádherným výhle-
dem, museli jsme zdolat náročné stoupání 
na Josefsberg a právě Annaberg. Po krátké 
občerstvovačce už jsme si mohli vychutnat 
nádherný, 25km dlouhý sjezd a pokračova-
li směrem na St. Pelten. Po zkušenostech 
z cyklostezek jsme zpáteční cestu zvolili po 
silnici. I tak jsme si neodpustili v St.P menší 
zajížďku ale to jen proto, že Lidy chtěla vi-
dět, jak to tam vypadá. Tím vždy okomen-
tovala moje navigační schopnosti. Provoz 
nebyl hustý, řidiči byli ohleduplní a cesta 
hezky ubíhala. Dunaj jsme překročili opět 
v Tullnu. Tentokrát jsme to trošku riskli přes 
střed města a úsek , který nám trval cestou 
tam přes hodinu jsme zvládli za pět minut. 
Zato přes Dunaj jsme jeli po cyklostezce, 
takže jsme si ho mohli pořádně prohléd-
nout, včetně focení. Zpáteční cestou jsme 
chtěli jet přes Mikulov, takže další směr naší 
cesty vedl na Stockerau a Ernsbrunn. Tady, 
opět naslepo, se nám podařilo najít nocleh 
v rodinné ubytovně. Po 193 km to byl za-
sloužený odpočinek.
S  ranním optimismem  jsme  vyrazili  na 
poslední úsek naší cesty. Člověk už se cítí 
skoro doma, stále nám ale zbývalo přes  
150 km. V Mistelbachu jsme se napojili 
na naši už ,,známou“ cestu, kudy  jsme 
jeli před 20 lety. Tehdy si Lida vymínila za-
hraniční dovolenou, tak jsem ji pozval do 

Vídně na kafe. Na kole. Dodnes na to rádi 
vzpomínáme, tak jako když po dalších 25 
letech navrhla, že bysme si mohli zase ně-
kam vyjet. Hádejte, s čím přišla? S Pradě-
dem. Další rok to bylo přes Sv. Hostýn na 
Sv. Kopeček u Olomouce, ale to by bylo na 
samostatné vypravování. Tak jako moje tý-
denní cykloputování na orelské pouti na Sv. 
Hostýn v roce 2006-7. Jednou to bylo přes 
Čechy a druhý rok až na Slovensko, vždy 
to vyšlo přes 1100 km (rok 2006 vycházel 
v časopisu Orel na pokračování). 
Projeli  jsme Poysdorf a pomalu se blíži-
li k hranicím. Na nájezdu na dálnici jsme  
potkali skupinu mladých cyklistů z Val. Klo-
bouků, kteří mířili také do MZ. Vzájemně 
jsme si popřáli šťastnou cestu a ujistili nás, 
že na dálniční úsek k Mikulovu můžeme 
na kole. V poslední dědince před hranice-
mi jsem se nabídl, že objednám občerst-
vení. Slečna mi s lehkým úsměvem sděli-
la, že se nemusím trápit, že sem dojíždí  
z Hodonína.
Hodně náročný byl průjezd Mikulovem. Už 
tady začínala kolona zapříčiněna omeze-
ným průjezdem přes Novomlýnské nádr-
že, takže jsme byli rádi, že jsme odbočili 
na Hustopeče. Tady jsme chtěli navštívit 
Otce Jana Nekudu, ale na faře  jsme ho 
nezastihli. Stejně tak jsme nezastihli doma 
Czachmaistrovi v Nosislavi, oběma jsme 
nechali alespoň pohlednici z MZ. Vše jsme 
si vynahradili v Blučině, kde jsme si naplá-
novali poslední zastávku u Šťastných. Přá-
telům z Orla, kteří nás pozvali v zimě na 
jejich lidovecký ples, jsme se svěřili s na-
ším plánem s tím, že se na zpáteční cestě 
zastavíme. Když nám otevřeli, se slovy tak 
vám vezeme pozdrav z MZ konečně uvěřili, 
že jsme to tehdy mysleli vážně. Přátelské 
posezení by určitě trvalo déle, už nás ale 
tlačil čas, abychom se dostali včas domů. 
A ze zkušeností vím, že těch posledních 
20 km nebývá zrovna lehkých. Chtěli jsme 
naši pouť zakončit u nás páteční mší sva-
tou v půl sedmé, škoda, že zrovna ten den 
nebyla. Tak jsme se zastavili U Kamaráda 
na to poslední pouťové pivo a odsud už 
vedla cesta k našim blízkým. Poslední den 
jsme ujeli 155 km, takže v souhrnu jsme 
absolvovali 737 km.
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Jako sportovec vím, jak náročné je honit 
tréninkové kilometry a jak mi tato pouť 
pomohla v následných triatlonech. Když je 
ale při takovém výkonu duchovní náplň, 
poděkování, prosba, těžko se to vysvětluje, 
jak to dokáže člověka naplnit. O tom by ale 
určitě mohli vyprávět další blažovičtí pout-
níci. A že jich tu máme. Věřme, že naše 
společné prosby budou vyslyšeny…

 FRANTIŠEK A LUDMILA KUBÍNKOVI

Dětský orelský 
karneval

V neděli 2. 2. 2020 se na Orlovně ve Sta-
rém Městě opět otevřela pohádková brá-
na, kterou prošly všechny děti v maskách, 
aby se pobavily, zatancovaly a zasoutěžily 
si. I přes nepříznivé počasí a chřipkovou 
epidemii jsme zaregistrovaly dohromady 
47 masek malých víl, princezen, pirátů, 
kovbojů, rytířů,včelých medvídků, mraven-
ců, kouzelníků, karkulky, berušek, motýlů, 
jednorožce, dinosaura, Macha a Šebesto-
vé, čarodějnic, siamských dvojčat, myšky, 
včelky, kuřátka, andělů, netopýra, kočičky, 
spidermena, kostlivce, sovičky, strašidýl-
ka, fotbalisty a další pohádkové bytostí. 
Po oficiálním zahájení a přivítání všech 
přítomných sestrou starostkou přišel totiž 
samotný Ferda mravenec se slečnou Beruš-
kou, aby děti provázeli při reji masek, tanci, 
hrách či soutěžích.
Na závěr karnevalu byly všechny přítom-
né děti oceněny diplomem, na kterém byl 

napsán název jejich masky, kterou předsta-
vovaly.
Po společném fotografování s Ferdou a Be-
ruškou proběhlo losování tomboly. Potěšilo 
mě, že někteří rodiče došli také v maskách.
Chtěla bych poděkovat všem organizáto-
rům a spolupracovníkům, kteří obětovali 
svůj volný čas a podíleli se na přípravě této 
krásné orelské akce pro děti.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty Staré Město

Ocenění trenérky
Ve čtvrtek 13. února 2020 proběhlo v So-
kolském domě ve Vyškově již poosmnácté 
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
a trenérů v anketě Sportovec Vyškova za 
rok 2019. Na galavečeru byli vyhodnoceni 
jednotlivci, kolektivy i trenéři. Největší ra-

dost nám určitě udělalo ocenění trenérky 
Orla Vyškov Venduly Dudové. Je nejen tre-
nérkou atletiky, výbornou fyzioterapeutkou 
a mámou dvou skvělých kluků, ale stála 
také u zrodu nového atletického oddílu 
Orel Vyškov v roce 2014. Dlouhodobě se 
podílí na úspěších jednotlivců i družstev at-
letů, zejména přípravek. O práci s malými 
atlety říká: „Dávám přednost všeobecné 
přípravě dětí, ať se hýbou už od malička 
nenáročnou formou, běhají, skáčou, házejí, 
prostě ať z toho mají radost a jejich rodiče 
je vidí šťastné. Tak jako mě, ať děti sport 
nabíjí pozitivní energií a najdou tam spoustu 
kamarádů.“ Ona sama má k životu velkou 
pokoru, a to se snaží dětem prodat a učí 
je s pokorou žít. Ocenění Trenér roku 2019 
je opravdu v těch nejpovolanějších rukách. 
Gratulujeme!     LENKA VORÁČOVÁ
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Uzávěrka příštího čísla je 21. května 2020

•  100 let slaví v Měříně

•  Divadelní přehlídkou  
navazujeme na tradice 

•  Noví mistři Orelské  
florbalové ligy

… a další zajímavé čtení 
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POZOR!
Právě tvoříme mimořádné číslo.  
Bude věnováno Mistrovství Evropy  
ve futsale kněží, které proběhlo  
na sklonku února v Praze  
a Orel byl při tom. 


