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Představujeme� 15
Možná ideální konstelace hvězd, osud, kouzlo Velikonoc, anebo skvělá nálada při tra-
dičním „zeleném pivu,“ dopomohla k troufalému jarnímu nápadu v roce 2018 založit 
novou, ryze orelskou kapelu. Kapelu bořitovských Orlů NaLiTo! představuje zakládající 
člen a kapelník Jirka Sedláček ml.
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Jednoty�stoleté�� 9
Kořeny orelského hnutí na Kladensku sahají do časů rakousko-uherské monarchie. Prv-
ní jednota křesťanskosociálního Orla vznikla v hornických Vrapicích u Kladna již před  
1. světovou válkou. Roku 1909 ji zde založil kaplan Nízký jako první Orelskou jednotu 
venkovskou ve středních Čechách.

Orel�tančí�� 8
Světem hýbe od roku 2020 nejen koronavirus, ale i chytlavá jihoafrická píseň s názvem 
Jerusalema. K písni vznikl i jednoduchý tanec (poutnictví) a výzva, kterou začali plnit lidé 
z různých koutů světa a všech možných profesí, školy, školky, řádové sestry, mniši, záchra-
náři, zdravotníci..…Pojďte se k nim přidat!

Cesta�k�vítězství
Velikonoční radost ze vzkříšení přichází až 
po smrti na kříži. Kristovo vítězství však utr-
pení dává smysl. V pandemii trpí mnozí, od 
dětí bez her a sportů, přes lidi zavřené v ka-
ranténě až po ty, kteří umírají. Taky jsem 
prošel těžkým covidem a zakusil jsem, jak 
důležité je přátelství s Ježíšem. Nechci se 
chlubit, ale povzbudit.
Kdysi jsem objevil, že Ježíš miluje nejvíc ve 
chvíli nejtěžší opuštěnosti na kříži. Toho 
jsem si zvolil za Snoubence své duše. On mi 
ukázal, že stačí obejmout bolest, neporo-
zumění, problém, starost a hned se setkám 
s Ním, protože on to všechno vzal na sebe. 
Když přišly zimnice a horečky, nebyl jsem 
schopen se postarat vůbec o nic. I lékaři 
zvážněli a já viděl, že může být konec. Při 
jedné těžké chvíli přišel úžasný pokoj, když 
jsem si uvědomil, že právě v této bídě při-
chází On a já už nemohu chtít víc. Stačí být 
v Něm. To přineslo pokoj, který mne zbavil 
napětí a bolesti. Ježíš se ukázal jako větší 
než všechno ostatní. V té chvíli bylo možné 
říct: Staň se Tvá vůle. Už netoužím po ničem, 
jenom po tom, aby se stalo, co chceš Ty. Jest-
li mne teď voláš ze světa, říkám: Zde jsem. 
Nejsem svatý, ale Tvé milosrdenství je mou 
šancí. Já už nemohu udělat nic, než přijmout 
to, co dáváš Ty. 
Pak se dost rychle vrátily síly. Dnes mám 
radost nejen z uzdravení, ale i z živého 
společenství víry, které věřící – a mezi nimi 
mnozí Orli - ukázali každovečerní modlitbou 
růžence, jejíž plody nejsou daleko od zázra-
ku. Církev přes všechny slabosti žije a zjevuje 
se v ní Boží moc. Budeme-li v modlitbě po-
kračovat, můžeme vyprosit úplné zastavení 
pandemie i návrat lidských srdcí k Bohu. Jak 
velkolepý úkol pro Orly!

+ arcibiskup Jan
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Nejistá�sezóna�OBL�� 20
Vypůjčil jsem si název jednoho českého filmu. Podle mého názoru vyjadřuje situaci v loň-
ském ročníku Orelské běžecké ligy a bohužel nejen tam a nejen vloni. Jakmile to bude 
možné, proběhne vyhlášení nejlepších, ale opravdu netuším kdy a kde…píše Petr Halas, 
ředitel OBL.

Ze�žup�a�jednot�� 26–35
Možnost sportování je hodně omezená, podmínky neurčuje Orel, ale vládní naříze-
ní a vyhlášená hygienická opatření. Přesto si v mnoha jednotách našli způsob, jak 
se hýbat. Také jsme dostali spoustu příspěvků, co všechno se podařilo uskutečnit  
a zorganizovat. 

Pohádky�nejen�pro�děti� 24
Do literární soutěže doputovalo téměř padesát krásných pohádek, povídek a příběhů. 
Krátkých, dlouhých, veselých, tajemných, vymyšlených, ale i ze života…..V příštím čísle 
kulturní rada zveřejní vyhodnocení v jednotlivých kategoriích, ale už nyní otiskujeme jednu 
z nich. Kouzelný kamínek od dvanáctileté Aničky Kovářové z Proseče.

Je jisté, že letošní Velikonoce stráví-
me doma. A možná na ně v rodinném 
rozpočtu zbude i méně financí. To ale 
neznamená, že si je nemůžeme udě-
lat hezké. Každá mince má dvě strany. 
A tak stejně jako každá lidská vlastnost 
nebo místo, i každá situace v našem 
životě v sobě nese to pozitivní i nega-
tivní. Trávíme teď v rodinném kruhu 
spoustu času. A i když to může být 
někdy náročné, máme teď jedinečnou 
šanci prohloubit naše vztahy. Protože 
vztahy jsou v našem životě to nejdů-
ležitější. Můžeme mít skvělou práci, 
hromadu volného času, dostatek fi-
nancí i pevné zdraví, ale pokud nejsme 
spokojení ve vztazích, nic z toho nám 
trvalou a opravdo-
vou radost stejně 
nepřinese. Právě teď 
je čas na hluboké 
rozhovory s partne-
rem, dětmi i dalšími 
rodinnými příslušní-
ky. V běžném životě 
se někdy tak trochu 
míjíme. A tak je teď ta správná doba 
zeptat se druhého: „Jak se dneska 
cítíš? Co ti poslední dny dělá radost? 
A co naopak starost?“ Udělejte si ta-
kový večerní nebo ranní „sdílecí kruh”, 
kdy každý člen rodiny bude mít na pár 
minut slovo, ostatní ho nechají bez 
přerušování mluvit a budou mu plně 
naslouchat…..

M. Macková
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Božek stále pomáhá na ústředí ORLA. 
Spravuje archiv. A jako pamětník do-
plňuje a opravuje všechny informace 
o historii Orla, o cvičeních i o životě 
jednot a žup. Podklady z dokumen-
tů předává nejenom historikům, ale 
i studentům, kteří zpracovávají ba-
kalářské, diplomové nebo doktorské  
práce.

BOŽETĚCH�KOSTELKA
se�narodil�v�roce�1931�ve�Vyškově�do�orelské�rodiny.�Letos�je�mu�
tedy�90�let�a�stále�nám�předává�své�moudrosti�a�zkušenosti.�Je�
zařazen�do�síně�slávy�Jihomoravského�kraje.�Za�práci�s�mládeží�
získal� cenu� Jihomoravského� kraje.� Obdobné� ocenění� za� práci�
s� mládeží� v� olomouckém� arcibiskupství� mu� předal� arcibiskup�
Jan� Graubner.� Letos� dostal� k� devadesátinám� cyrilometoděj-
skou� medaili� od� brněnského� biskupa� Vojtěcha� Cikrleho.� Pro�
nás�orly�je�stále�prvním,�nejvyšším�praporečníkem.�Při�význam-
ných�příležitostech�nosí�vzácný�orelský�prapor,�do�jehož�žerdi�
zatloukli�své�hřeby�takové�osobnosti�jako�kardinál�Josef�Beran�
nebo� svatý�papež� Jan�Pavel� 2.� a� jsou�v�něm�uloženy�ostatky��
sv.�Vojtěcha.�Zatím�si�pamatuji�jedinou�orlici,�která�nesla�prapor�
spolu� s�ním:� čtrnáctiletá�Linda�Záděrová,� skvělá� stolní� tenist-
ka.�Je�to�symbolické.�Kvůli�nacistům�a�komunistům,�kteří�chtěli�
orla� zlikvidovat,� předává� bratr� Kostelka� prapor� ne� z� otce� na�
syna,�ani�z�děda�na�vnuka,�ale�jako�pradědeček�na�pravnučku.

Díky Božku za tvoji vytrvalost a trpě-
livost s námi. Děkujeme, že ti Pán dal 
sílu nést orelskou myšlenku. Děkujeme 
za to, že nás popoháníš, abychom tě 
předběhli. Jdeme za praporem, který ne-
seš, a přibývá těch, kteří ho mohou nést  
s tebou. 
Zůstávej s námi ještě MNOGAJA LJETA!
 STANISLAV JURÁNEK, starosta

Na�psaní�těchto�řádků,�jsem�se�těšila.

Psal se rok 1994, v Kuřimi jsme zakládali 
jednotu a tehdy jsem se poprvé ocitla na 
ústředí Orla. A tam se pohyboval človíček, 
kterého bylo víc slyšet, než vidět. Podle 
chování ostatních jsem pochopila, že je to 
„nějaký“ Kostelka a je v Orlu zřejmě dů-
ležitý. Léta plynula a z „nějakého“ se stal 
v mých očích „vážený bratr Božek.“ 
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Přežil pétépáky, těžkou práci v dolech, 
perzekuci rodiny za nacismu i komu- 
nismu. Přesto se porval se životem a nyní 
slaví úctyhodných 90 let. Do Orla vstoupil 
už jako dítě. Jeho otec byl totiž úspěšný 
sportovec a činovník. Se třemi bratry vy-
růstal v Katolickém domě ve Vyškově, kde 
zažil i trojí otcovo zatčení – dvakrát během 
protektorátu, potřetí v roce 1949. Jejich 
byt navštěvovali významní představitelé, 
mimo jiné i ministr a celoživotní starosta 

Orla Jan Šrámek. “Když vycházel z jídelny, 
kam jsme my jako děti při návštěvách ne-
směly, maximálně donést kávu nebo čaj, 
tak se zeptal: ‚Kterej ty seš?‘ Načež já jsem 
srazil paty, zasalutoval a hlásil: ,Já jsem tře-
tí od vrchu.‘ Byl jsem pyšný na to, že jsem 
mu mohl říkat bratře starosto, a ne pane 
ministře.”
Sám velký sportovec, později trénoval gym-
nastický oddíl na Starém Brně. V roce 1991 
odešel do důchodu, ale pomáhal při ob-
novování činnosti Orla jako místostarosta 
nebo generální sekretář. Všichni mu máme 
být za co vděčni. Však take obdržel spoustu 
ocenění za svoji práci. Popsat život Božka 
by bylo na celou knihu. 
Tímto jsem se elegantně dostala k tomu, 
co jsem hlavně chtěla napsat. Ráda bych 
vyzvala naše mladé Orly. Usedněte ke svým 
oblíbeným počítačům, notebookům, tab-
letům a telefonům. Do vyhledavače stačí 
zadat Božetěch Kostelka, vyskočí na vás 
desítky odkazů na rozhovory…….a čtěte. 
Tohle už vám doma možná nikdo nepovyp-
ráví a z učebnic se o době, ve které Božek 
vedl svůj životní boj, nedozvíte jistě.

Vážený a milý Božku, jsem moc ráda, že 
ve složité době jsme našli skulinku ve vše-
možných zákazech a mohli s Tebou na 
ústředí pozvednout číši na zdraví. Mám 
Tě ráda. Možná i proto, že mi připomínáš 
mého otce. Čiperný, vitální, nic není pro-
blem a rád pomůžeš s čímkoliv. V životě jsi 
toho vybojoval spoustu. Naposled jsi porazil 
Covid……tak bojuj dál. Ještě spoustu let. 
Hodně zdraví a Božího požehnání Ti přeje
 MÍLA MACKOVÁ

Fotky asi podle pořadí…5 a 6 jen výřezy
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Člen rady seniorů bratr Božetěch Kostelka 
oslavil v lednu krásných 90 let. V radě pra-
cuje od jejího založení v roce 2011. Za jeho 
práci a aktivitu v této radě mu moc děkuji. 
Na našich akcích je znát jeho rukopis. Ať už 
jsou to každoroční setkání jubilantů nebo 
podzimní prohlídky Brna. Přejeme pevné 
zdraví, pohodu a Boží požehnání do dalších 
let a těšíme se na další spolupráci v lepších 
časech. 
Za radu seniorů   MARIE BRANDEJSOVÁ

O Božkovi jsem slyšel dřív, než jsem se s ním 
přímo setkal. Brzy po obnově činnosti Bry-
nychovy župy v Hradci Králové se chystala 
župní schůze, asi to byl sjezd. A mezi star-
šími se říkalo: „Z Brna přijede Kostelka.“ To 
bylo velké očekávání, protože v té době byl 
Božek generálním sekretářem. Tehdy se te-
prve dávaly základy systému fungování Orla 
a Božek takto zřejmě navštěvoval a pod-
poroval i ostatní župy a jednoty. Oceňovali 
jsme tuto návštěvu a rádi jsme si vyslechli 
informace, jak vše na ústředí pokračuje. 
A stejně jako dnes, bylo důležité sehnat 
prostředky na činnost a byli jsme rádi, když 
jsme dostali i v tomto směru cenné rady. 
Další setkání, které si vybavuji, bylo na kte-
rémsi ročníku běhu v Moutnicích. Bylo to 
v době, kdy nebylo obvyklé, aby na startu 
stáli i senioři, kteří byli již delší dobu v dů-
chodu. Byl samozřejmě pomalejší než běž-
ci o 20 či 30 let mladší, ale svým elánem 
nám všem byl vzorem. Stejně jako dnes pro 
něj věk bylo jen číslo, které na něj nemá  
žádný vliv.
Božka nebylo možné přehlédnout na žádné 
ústřední duchovní akci, ať to byly svatohos-
týnské poutě, staroboleslavské poutě, vele-
hradská setkání nebo i akce v Hradci Králové. 
Zde byla v roce 1997 velká sešlost při papež-
ské návštěvě, kde orlové byli zastoupeni ve 
velkém počtu, stejně jako při významných vý-
ročích našeho tehdejšího duchovního rádce, 
arcibiskupa Karla Otčenáška. Na většině akcí 
můžeme Božka vidět jakožto významného 
praporečníka, jak to bylo i loni při svěcení 
Mariánského sloupu v Praze.
Svou neutuchající vitalitu prokazuje i při 
přípravách akcí pro seniory. Využívá svých 
kontaktů, aby zajistil zajímavé návštěvy růz-
ných pamětihodností nejen v Brně.
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li jsem potřeboval zjistit něco z historie, 
buď to Božek vysypal přímo z hlavy, nebo 
alespoň věděl, kde se o tom dá v archívu 
něco najít. I po této stránce je vidět, že je 
stále duchem mlád.
Loni jsme měli velmi milé setkání v králové-
hradeckém studiu rádia Proglas, kde zejména 

Božek vzpomínal na arcibiskupa Karla Otče-
náška. Vzpomínek měl tolik, že do půlhodi-
nového pořadu se vešla jen malá část.
Tak přeji Božkovi, ale i nám, aby ještě dlou-
ho byl dobrým duchem a pomocníkem při 
všech možných orelských akcích. Ať ho Boží 
požehnání i nadále provází a posiluje!
 BOHUSLAV ČÁP

Bylo mi dopřáno potkat se s člověkem který 
ví kam patří, který má svou cestu a po ní 
jde za všech okolností. V době kdy většina 
lidí stále hledá a nenachází on má jasno 
každý den a každou minutu. Myslím, že mu 
v tom pomáhá i Orel, kde je, a jsem o tom 
přesvědčen, hustota dobrých lidí na metr 
čtvereční větší než jinde.
Božek letos oslavil kulaté výročí narození. 
Je to trochu víc než bych podle toho, co 
všechno zvládne, čekal.
Ať se Ti vyhýbají neduhy, potkáváš dobré 
lidi a elán do práce, která slouží celé společ-
nosti, ať Ti vydrží ještě dlouhá léta. 

To Ti přeje JOSEF ČASTULÍK. 
Zdař Bůh!

O starších lidech se často říká, že jsou 
pamětníci. Jsem o 20 let mladší než Bo-
žek, hodně jsem toho zažil, ale nedá se 
říct, že jsem pamětník, protože už si na 
máloco vzpomenu. To ale není Božkův 
případ. Jako správce orelského archívu je 
skutečně člověk na svém místě. Kdyko-



8 OREL 1–21

z ústředí

Světem hýbe od roku 2020 nejen korona-
virus, ale i chytlavá jihoafrická píseň s ná-
zvem Jerusalema. 
K písni vznikl i jednoduchý tanec (poutnic-
tví) a výzva, kterou začali plnit lidé z růz-
ných koutů světa a všech možných profesí, 
školy, školky, řádové sestry, mniši, záchra-
náři, zdravotníci..…
Pojďte se k nim přidat, zapomenout 
na starosti dnešních dnů a posledních 
náročných měsíců a jen tak si zatan-
covat - doma v obýváku, venku, v prá-
ci… Inspirací Vám mohou být šikovné 
holky z Aerobik klubu Orel Dobříš... 
(více na www.orel.cz)

Budeme rádi, když se svým tancem po-
chlubíte a natočené a video nám pošlete  
e-mailem na adresu ústředí.

Kdo ví, třeba bude dostatek materiálu na 
sestříhání krátkého videa za celého Orla…
 Těšíme se!

Prosíme jednoty,  které v letošním 
roce oslaví 100 let od svého založení, 
aby kontaktovaly ústřední sekretariát  
(mackova@orel.cz)

Rádi bychom udělali soupis pozemků, příp. 
celých tábořišť a ubytovacích kapacit pro 
využití v našich jednotách. Pokud vlastníte, 
nebo máte tipy a dobré zkušenosti, dejte 
nám vědět. Rádi zprostředkujeme možnosti 
pro pobyt dětí v přírodě. Odpovědní formu-
lář na www.orel.cz.

Hromadné pojištění majetku ústředí, žup 
a jednot je letos opět o něco levnější. Celá 

částka byla zatím zaplacena z ústředí. Fak-
tury pro jednotlivé jednoty budeme letos 
vystavovat až v průběhu června.

Je j isté, že Orelská florbalová l iga 
2020/2021 nebude odehrána v celé for-
mě. Částky, odpovídající zaplacenému 
startovnému, budeme jednotám postupně 
vracet jako příspěvek na činnost. Informace  
br. Možný (mozny@orel.cz)

Předtištěné složenky  na úhradu časopisu 
pro rok 2021 budou vloženy až do čísla 
2/2021. Někteří již hradíte předplatné na 
účet 63031-621/0100 nebo na pokladně 
na ústředí, ale dle informací distributora 
z technických důvodů nelze předplatitele 
třídit, proto složenky budou vloženy k ča-
sopisu všem. Děkujeme za pochopení. 

�DOPORUČENÍ�•�INSPIRACE�•�INFORMACE

�VZPOMÍNKA

Zažily jsme spoustu pěkného. Snad nejblíž jsme si byly na naší 
dámské jízdě v Dubaji před třemi lety. Každý si ale v sobě nosíme 
něco, s čím se nám nechce ven. Okolí se může snažit sebevíc, ale 
se svými trápeními jsme stejně nakonec sami. Ivi, i Tvůj kamarád 
Pavel, co jste mu s Víťou s oblibou říkali „felčar“, nad Tvojí rakví 
mluvil o Tvém rozmanitém životě, ale také o tom, že jsi se čím 
dál víc uzavírala do sebe a my Ti bohužel nedokázali pomoct. 
Mysleli jsme, že máme čas. Neměli. Bůh to chtěl jinak. Krvácení 
do mozku, kóma a v době, kdy si všichni přejí štěstí a zdraví do 
nového roku, jsi tiše odešla……
Když jsi nečekaně zemřela, neztratila jsem Tě najednou. Ztrácím 
Tě postupně. Jak plyne čas,  přestala  jsem Tě vídat, nevítá mě 
Tvůj úsměv, nezavoláš mi, vyvane Tvoje vůně a nakonec se vytratí 
i Tvoje věci kolem mně.  Vím, že jednou přijde den, kdy zvlášť 
silně pocítím, že jsi pryč. Navždycky…….
 MÍLA MACKOVÁ

Ivana�Nováčková��
*11. 11. 1969 – † 1. 1. 2021
Před mnoha lety jsem si Ivu Nováčkovou vybrala jako sekretářku 
Sedlákovy župy. 
Přátelské pouto se mezi námi a Nováčkovými tvořilo asi před pět-
advaceti lety, kdy jsme společně trávili dovolené, moje dnes již do-
spělé děti Ivě říkaly „teto“ a propojili jsme se i profesně a pracovně. 
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Kořeny orelského hnutí na Kladensku sa-
hají do časů rakousko-uherské monarchie. 
První jednota křesťanskosociálního Orla 
vznikla v hornických Vrapicích u Kladna 
již před 1. světovou válkou. Roku 1909 

ji zde založil kaplan 
Nízký jako první Orel-
skou jednotu ven-
kovskou ve středních 
Čechách. Kladensko 
tedy drží zakladatel-
ský historický primát 
mezi vesnickými stře-

dočeskými jednotami. V časech první Čes-
koslovenské republiky i později měl Orel 
své silné zastoupení přímo v průmyslovém 
městě Kladně a v sousední obci, posléze 
městě Kročehlavech (dnes jsou Kročehlavy 
městskou částí Kladna). Při bádání o his-
torii kladenského Orla mi pomohly nejen 
dochované prameny, ale také vzpomínky 
pamětníků. Základní informace mi poskyt-
li Jiří Lisý a Emilie Horová. Otec J. Lisého 
František Lisý, holičský mistr v Kladně, byl 
ve 30. letech 20. století starostou jed-
noty Čs.  Orla v Kladně. E. Horová byla 

nila jeho tělocvičné i společenské činnos-
ti během 1. Československé republiky. 
Předpokladem pro úspěšné založení tělo-
výchovného spolku ve městě, které mělo 
již aktivního Sokola a další konkurenční 

Orlí�perutě�nad�Kladnem
Sto�let�katolické�tělovýchovné�organizace�Orel�v�Kladně�

členkou spřáteleného Sdružení katolické 
mládeže v Buštěhradu. Osobní svědectví 
o fungování kladenského Orla mi podala 
moje babička Alžběta Vejvarová, která se 
jako členka Orla v Kladně – městě účast-
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sdružení, byli zájemci o pravidelnou čin-
nost a vhodné materiální zázemí. Obojí 
v Kladně zakládající členové měli. Podstat-
ná byla rovněž podpora katolické církve 
a Československé strany lidové (dále ČSL), 
politického subjektu hájícího zájmy kato-
líků ve městě. 
O skutečné orelské éře v Kladně a na 
Kladensku hovoříme až mezi lety 1920 
– 1938. Tehdy Orel sdružoval desítky 
kladenských občanů katolického vyzná-
ní. Dne 12. července 1920 dala Marie 
Doksanská, učitelka z blízkých Kročehlav, 
na schůzi výkonného výboru ČSL v Kladně 
podnět k založení místní jednoty Česko-
slovenského Orla (dále ČSO). Návrh padl 
na úrodnou půdu a z lidové strany od této 
chvíle vycházela další zakladatelská inicia-
tiva. Na schůzi téhož stranického orgánu 
vystoupil 16. srpna kladenský kaplan Jo-
sef Klouček a zdůraznil potřebnost Orla 

pro Kladno. Slíbil všestrannou pomoc pro 
praktický rozjezd činnosti, např. při zajišťo-
vání tělocvičného náčiní. Ustavující schůze 
jednoty se uskutečnila 18. září 1920 za 
přítomnosti 19 členů. Shromáždění členo-
vé zvolili radu jednoty a cvičitelský sbor, 
skupinu mající na starosti tělocvičnou 
metodiku a praktické provádění cvičení. 
Potřebnou kvalifikaci získávali kladenští 
cvičitelé ve cvičitelských kurzech, organi-
zovaných středočeskou Orelskou župou 
Pospíšilovou sídlící v Praze. Nová jednota 
se stala součástí 3. župního okrsku Po-
spíšilovy župy, jehož centrum bylo tehdy 
v Berouně. Okrsek tvořilo vždy několik 
blízkých jednot. Okrsky se spojovaly do 
župy, která koordinovala činnost Orla na 
daném území. Vyššími orgány byly zem-
ské rady Orla v Čechách, Moravskoslez-
ské zemi, na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi. Nejvyšším orgánem byla Ústřední 

rada ČSO. Ve 3. okrsku se kladenský Orel  
sdružoval s jednotami Beroun, Hořovice, 
Svatý Jan pod Skalou a Tachlovice. Poz-
ději byl přičleněn k 2. okrsku, v němž se 
dále organizovaly jednoty Hostivice, Kro-
čehlavy, Nové Strašecí, Praha 3, Praha 4,  
Praha 7, Praha-Břevnov, Praha-Bubeneč, 
Praha-Smíchov a Řepy-Zličín. 
Již měsíc po ustavující schůzi měla kladen-
ská orelská jednota 104 členů.1 Za tímto 
nárůstem stála obecně vysoká míra orga-
nizovanosti tehdejších obyvatel, ochota se 
sdružovat a výrazný zájem o tělovýchovu, 
která hrála významnou roli nejen coby 
volnočasová aktivita, nýbrž také jako pří-
prava pro obranu státu a tedy projev vlas-
tenectví. Důležitým faktorem byla rovněž 
podpora kladenského kléru, který účast 
v orelském hnutí doporučoval. Fakt, že 
sám kněz Josef Klouček do Orla vstoupil 
mezi prvními, znamenal výzvu pro široké 
vrstvy katolického lidu ve městě i oko-
lí. Kněžská angažovanost ve vedoucích 
funkcích v Orlu na úrovni jednot, okrsků, 
žup i ústředí byla v tu dobu zcela běžná. 
15. února 1931 byl starostou jednoty ČSO 
Kladno zvolen katolický kněz František 
Kabeláč, profesor náboženství na státní 
reálce v Kladně.2 Vedle zmíněných du-
chovních v kladenském Orlu působili míst-
ní kněží Kamil Laudin, Václav Bartůněk, 
Jaroslav Tománek, Václav Dyrynk nebo 
Josef Mudroch, který se účastnil práce na 
stavbě orelského cvičiště.
Týden po ustavující schůzi začali orlové 
cvičit v sále kladenského hotelu U Bílé-
ho beránka. Jelikož postrádali vlastní 
orlovnu, cvičili ve školních tělocvičnách 
nebo v restauračních sálech. Spolu s dal-
šími katolickými spolky využívali rovněž 
kapacity Katolickému domu v historic-
kém centru Kladna. Prostředky ke spol-
kové činnosti plynuly jednak z členských 
příspěvků a hmotných i finančních darů, 

1  Lisý, F.: Jednota Čsl. Orla na Kladně. In: Orel-
ský věstník, list Středočeské orelské župy Pospí-
šilovy, Praha 1936, roč. 6 (10), č. 6,  s. 6  
2  Hlášení jednoty ČSO Kladno Policejnímu ko-
misařství v Kladně o volbě funkcionářů jednoty 
pro r. 1931. Státní okresní archiv Kladno, fond 
Okresní úřad Kladno I 1893–1945 (agenda spol-
kové činnosti), spis Jednota Orla Kladno, karton 
1529, sign. Sp-O/9.
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jednak z výtěžku kulturních a tělocvič-
ných podniků. Díky uspořádanému di-
vadlu a bazaru získala roku 1922 jed-
nota 1394,- Kč, které byly vloženy do 
fondu pro Slovanský slet orelstva, jenž 
se konal v červenci a srpnu téhož roku 
v Brně. První vzdělavatel kladenského 
Orla P. Josef Klouček byl tehdy přeložen 
do Chlumína u Mělníka, kde se stal fa-
rářem. Jednota postrádala vhodnou tě-
locvičnu pro přípravy sletových cvičení. 
Pořídit nutné tělocvičné nářadí a upra-
vit pronajaté prostory je tehdy stálo  
5000,- Kč. Přes tyto problémy členové 
pilně nacvičovali na slet v moravské me-
tropoli. Generální sletovou zkouškou 
bylo okrskové cvičení v Berouně, kde 
se kladenští orlové poprvé představili se 
svými cviky veřejnosti. V památném roce 
1922 shromáždil Orel pod svými peru-
těmi v Kladně již 192 členů.3 Početná 
výprava kladenských orlů se zúčastni-
la brněnského sletu, dosud největšího 
a historicky nejvýznamnějšího tělocvič-
ného podniku Čs. Orla. Starosta jednoty 
br. F. Lisý hovořil ještě po létech s uzná-
ním o velkolepém sletu, který podpořil 
další růst organizace.4 
Přestože jednota disponovala jen velmi 
nízkými příjmy z členských příspěvků 
a divadel,5 dokázala zajistit pravidelné 
cvičení všech kategorií členstva. Svou 
roli zde jistě hrála i svépomoc a solida-
rita členů. Muži, ženy, dorostenci, do-
rostenky, žáci i žákyně se věnovali tě-

3   Tento počet zůstával konstantní i v dalších 
letech. V roce 1937 měla jednota 195 členů. 
Přehled o činnosti jednoty nedatován - podle 
časové posloupnosti archivních dokumentů 
jde o rok 1937. Státní okresní archiv Kladno, 
fond Okresní úřad Kladno I 1893 – 1945, hlá-
šení Okresního úřadu Kladno (agenda spolkové 
činnosti), čj. 18048, spis Jednota Orla Kladno, 
karton 1529, sign. Sp-O/9.   
4   Lisý, F.: Jednota Čsl. Orla na Kladně, c. d., 
s. 6 – 7. Obdobně Svatováclavské dny orelstva  
r. 1929 a Katolický sjezd r. 1935 posílily sebevě-
domí orelské organizace i její členskou základnu 
5   Jmění jednoty v roce 1937 činilo 850,- Kč. 
Inventář čítal a) cvičební nářadí: bradla, koně, 
žíněnku; b) 190 poučných a vzdělávacích knih. 
Srov. Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní 
úřad Kladno I 1893 - 1945, hlášení Okresního 
úřadu Kladno (agenda spolkové činnosti), čj. 
18048, spis Jednota Orla Kladno, karton 1529, 
sign. Sp-O/9  

lovýchovně dvakrát týdně v tělocvičně 
Druhé chlapecké školy v Kladně. V létě 
probíhala cvičení na venkovním orelském 
hřišti, o němž bude ještě řeč. Členstvo se 
účastnilo zdravotnických a branných kur-
zů. Jednota vysílala své členy na cvičení 
a další kulturní i duchovní akce v Pospí-
šilově župě. 13. září 1925 se v Kladně 
s úspěchem uskutečnil první orelský okrs-
kový slet, jemuž předcházela mše svatá 
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Prů-
vod s dechovou hudbou se poté vydal od 
kostela na cvičiště. Kladenské orly přijeli 
podpořit bratři a sestry z Nového Stra-
šecí a Prahy. Městem tehdy zněl orelský 
pozdrav Zdař Bůh!, užívaný shodně kla-
denskými horníky.  
Další okrskový slet – Den orelstva na 
Kladně 7. června 1936 se konal již na 

upraveném orelském cvičišti na jižním 
okraji města, v místech dnešního zimní-
ho hokejového stadionu. Nedělní orelská 
slavnost tehdy začínala na kladenském 
vlakovém nádraží, kde kladenští orlové 
v 7 hodin přivítali přijíždějící hosty z jiných 
jednot. Odtud vyšel průvod všech skupin 
členstva (mužů, žen, dorostenců, doros-
tenek, žáků a žákyň) ve stejnokrojích, 
s prapory a s dechovou hudbou městem 
do děkanského chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kde byla pro účastníky slouže-
na mše svatá. Po bohoslužbách se v půl 
desáté seřadili členové ve stejnokrojích 
na nádvoří velkostatku v Kladně, odkud 
se opět vydali slavnostním průvodem 
tehdejším Wilsonovým náměstím a Ma-
sarykovou třídou na spolkové cvičiště. 
V půl jedenácté začalo veřejné cvičení. 
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V úvodu byla vztyčena státní vlajka, na 
kterou žáci a dorost složili slib. Účastníci 
poté zazpívali státní hymnu. Po projevu 
župního vzdělavatele nastoupilo žac-
tvo a dorost k prostným. Další v pořadí 
byly lehkoatletické závody a prostná žen 
a mužů. Domácí cvičence posílili členové 
mělnického a pražského Orla. Závěrečnou 
podvečerní scénu Hold republice provedly 
všechny kategorie členstva. Těchto tělový-
chovných podniků, jež byly svého druhu 
i společenskou slavností, se vždy účastnily 
stovky cvičících a diváků.   
Uvedenou lesní plochu na okraji města 
získaly kladenské katolické spolky roku 
1930 do dlouhodobého pronájmu od 
benediktinů, někdejších majitelů kladen-
ského panství. Pozemek měl sloužit k po-
řádání letních slavností a zábav a také 
k tělovýchovným účelům. Jednota kla-
denského Orla posléze převzala správu 
celého prostoru, na němž bylo částečně 
svépomocí vybudováno venkovní cvičiště. 
Část lesa byla vykácena a pozemek byl 
oplocen za cenu 20 tis. Kč. Dělníci posta-
vili ochozy a domek pro hlídače. Náklady 
s výstavbou a údržbou cvičiště nesli místní 
orlové za podpory kladenských kněží. Mís-
to bývá v paměti starousedlíků nazýváno 
také katolickým lesem. Sloužilo rovněž 
k nedělním vycházkám a odpočinku na-
šich předků. 
Naplňování vlastního hesla V duši víru 
– v paži sílu – v srdci vlast! volalo orly 
k duchovní, kulturní a národně-osvětové 
činnosti. V roce 1924 zdejší členové za-

ložili tradici pořádání spolkových akade-
mií. Té první, konané v městském divadle, 
se zúčastnil pražský arcibiskup František 
Kordač. Orlové během akademií prezen-
tovali pro veřejnost svou celoroční činnost. 
Předvedli ukázky cvičení, sehráli divadelní 
představení, recitovali básně a v rámci 
vzdělávací činnosti do programu zařadili 
také přednášky na aktuální i historická té-
mata. V Katolickém domě v Kladně orga-
nizovali orlové taneční zábavy a divadelní 
představení v úzké součinnosti se Sdru-
žením katolické mládeže a s ČSL. Orelské 
skupiny mužů, žen, dorostu a žáků de-
filovaly s prapory rovněž při kladenském 
eucharistickém sjezdu 22. května 1938. 
Prapory s orlem držícím činku a s křesťan-
skou a národní symbolikou bylo možné 
spatřit na náboženských poutích a obdob-
ných slavnostech té doby v Kladně a okolí. 
Zvlášť dobrou družbu měli kladenští or-
lové se svými bratry z Nového Strašecí, 
Hostivice nebo Prahy-Břevnova.   
Hovoříme-li o Československém Orlu 
v Kladně, musíme zmínit také druhou 
zdejší jednotu. Vedle organizace v Klad-
ně vznikla jednota roku 1931 v blízkých 
Kročehlavech, které byly v témže roce 
povýšeny na město a zároveň získaly 
vlastní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Situace začátku 30. let 20. století nazrála 
natolik, aby se v novém městě dosavadní 
odbor Orla přidružený ke kladenské jed-
notě přeměnil v samostatnou jednotu. 
Dne 1. února 1931 se konala v hostinci 
U Hýských ustavující schůze nové jednoty 

Československého Orla v Kročehlavech. 
Starostou se stal Josef Kuba, jednatelem 
Václav Valsa z Rozdělova a vzdělavatelem 
P. Václav Dyrynk.6 Při své spolkové činnos-
ti se místní orlové opírali o kročehlavské 
kalasantiny,7 řeholní společnost pracující 
mezi dělnickou mládeží a působící při 
kostele Nejsvětějšího srdce Páně. V pro-
storách konventu orlové pořádali schů-
ze, v klášterní zahradě cvičili. Ke cvičení 
využívali také blízkou školní tělocvičnu. 
Do obou jednot chodili cvičit také orlové 
z okolních vesnic. V závěru 30. let sdru-
žovala kročehlavská jednota přibližně sto 
členů.8 
Opatřením německé okupační správy do-
šlo v Čechách 30. září 1942 k zastavení 
činnosti Orla,9 který byl shledán orga-
nizací nepřátelskou německé říši. V dů-
sledku toho přestal existovat také Orel 
v Kladně a Kročehlavech. Mnoho orlů ze 
všech částí okupované vlasti se ocitlo ve 
vězení, řada z nich se zapojila do proti-
nacistického odboje. Vedení kladenské 
jednoty v roce 1942 tvořili: starosta Fran-
tišek Lisý (holič), místostarosta Ludmila 
Kratochvílová (úřednice), jednatel Josef 
Slánský (obchodník), pokladní Ludmila 
Housková (obchodní příručí), hospodář 
Václav Tichý (úředník), vzdělavatel Jaroslav 
Tománek (kaplan), náčelník František Ně-
meček (úředník ve výslužbě).10 Posledním 

6  Zpráva o ustavující schůzi jednoty ČSO v Kro-
čehlavech. Státní okresní archiv Kladno, hlášení 
ve fondu Okresní úřad Kladno I. 1893–1945 
(agenda spolkové činnosti), Policejní komisařství 
Kladno, čj. 8133, ze dne 15. 4. 1931, spis Jed-
nota Orla Kročehlavy, karton 1529, sign. Sp-O/3  
7  Congregatio pro operariis christianis a S. Iose-
pho Calasantio – Kongregace pro dělníky křesťa-
ny od sv. Josefa Kalasantského. Založil ji Antonín 
Maria Schwarz ve Vídni r. 1889, v Kročehlavech 
působili kalasantini mezi lety 1931–1950
8   Početní stav členské základny lze přibližně 
rekonstruovat dle dochované evidence. Státní 
okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Klad-
no I 1893–1945 (agenda spolkové činnosti), 
Policejní komisařství Kladno, spis Jednota Orla 
Kročehlavy, karton 1529, sign. Sp-O/3  
9   Na Moravě byla činnost Orla zastavena už 
30. listopadu 1941
10  Zápis o valné schůzi jednoty Orla v Kladně 
z 19. února 1942, Státní okresní archiv Klad-
no, fond Okresní úřad Kladno I 1893 – 1945, 
hlášení Okresního úřadu Kladno (agenda spol-
kové činnosti), spis Jednota Orla Kladno, karton 
1529, sign. Sp-O/9. 
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starostou kročehlavské jednoty zvoleným  
9. února 1941 byl Josef Rychtařík, želez-
niční zřízenec v Kročehlavech, místosta-
rostou hutník Václav Jupa, jednatelem 
a náčelníkem účetní Josef Rychtařík ml., 
pokladníkem Julie Korachová a náčelnicí 
Františka Březinová, obě ženy v domác-
nosti.11 Po válce Kladenští a Kročehlavští 
obnovili nakrátko svou činnost. Jakmile 
se komunisté v únoru 1948 chopili moci, 
Orla v celém Československu zakázali 
a jeho majetek zabavili. Kladenský Orel 
přerušil na dlouhá desetiletí svůj let. 
Vzpomínka na něj se udržovala v pamě-
ti kladenských věřících. Komunisté Orla 
zlikvidovali a programově o něm mlčeli 
s cílem zahladit orelskou stopu v českých 
dějinách. Ve svých plánech devastujících 
lidské duše a ve své pýše se přepočítali.
Listopadové události roku 1989 vedly 
k pádu komunistické diktatury a také 
k obnově svobodného spolkového živo-
ta. Na základě komunikace s br. Josefem 
Kuldou, starostou Orelské župy Pospí-
šilovy, v květnu 1999 skupina mladých 
kladenských katolíků ve spolupráci s ně-
kolika pamětníky obnovila ve městě orel-
skou jednotu. Od té doby zdejší orlové 
vyvíjejí náboženskou, kulturní i sportovní 
činnost. Kladenská jednota je součástí 
středočeské Orelské župy Svatováclav-
ské a v jejím rámci spolupracuje s dobře 
fungujícími jednotami Dobříš nebo Kolín, 
stejně jako s pražskými nebo západočes-
kými členy ze žup Pospíšilovy a Kozinovy. 
Zapojuje se do života farnosti při kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Jako 
příslušníci historické organizace českého 
národa se kladenští orlové účastní řady 
významných duchovních i národních slav-
nostní a dalších událostí. Svou činnost 
prezentují na vlastním spolkovém webu:  
http://www.orel-zsv.g6.cz/. 
Kladno se nachází v památném svato-
václavském kraji, mezi rodištěm sv. Vác-
lava ve Stochově a  hradištěm Budeč, 

11  Oznámení o volbě činovníků Jednoty Orla 
Kročehlavy ze dne 14. února 1941, čj. 27/40, 
Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad 
Kladno I 1893 – 1945, hlášení Okresního úřadu 
Kladno (agenda spolkové činnosti), Policejní ko-
misařství Kladno, spis Jednota Orla Kročehlavy, 
karton 1529, sign. Sp-O/3

kde světec nabyl vzdělání v církevní 
škole. Zasazena do památné svatovác-
lavské půdy, je kladenská orelská jednota 
spojena s živou tradicí a jménem Dědice 
země české. Jméno Knížete nese také 
středočeská župa. K poutním místům 
spojeným s požehnaným životem a mu-
čednickou smrtí sv. vojevody Václava kla-
denští orlové rádi putují. Historická pa-
měť a spolkové tradice hrají v orelském 
hnutí zcela zásadní roli. Proto kladenští 
a středočeští členové uchovávají orelské 
prapory a stejnokroje (případně si nechá-
vají stejnokroje šít), zajímají se o lokální 
i celostátní historii svého spolku. Věrnost 
katolické víře a české vlasti a utužování 

a posilování duševních i tělesných sil ne-
jsou jen dávná hesla, nýbrž skutečný ži-
votní, rytířský program. Odkaz minulých 
orelských generací současným členům 
velí obracet zraky k budoucnosti, praco-
vat pro současného Orla, vytvářet dobré 
duchovní i sportovní společenství. Kněz 
a orelský básník Karel Dostál – Lutinov 
orlům vzkázal:  
Nechť ustoupí, kdo chabě naříká. Orlové 
činu, vzleťte s chutí novou! 
My rytíři jsme spásy z Blaníka a pod ko-
rouhví táhnem Václavovou! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
zakládající člen kladenské jednoty 

a starosta župy Svatováclavské
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Návštěvník měl možnost nahlédnout do 
listinných archivních dokumentů, které 
mapují historii jednoty. K exponátům, 
které nelze přehlédnout určitě patřil župní 
prapor, kde jsou hlavními motivy portrét 
Jana Kubiše, letící orel s činkou v pařátech 
s mottem „V duši víru, v paži sílu, v srdci 
vlast“. Návštěvníci měli i možnost zahrát 
si na Stiga hokeji, na kterém se odehrává 
každoroční turnaj CaplanCa Cup. Výstavu 
doplnily videa (mimo jiné oceňovaný do-

kument Miloše Kameníka Hra Orla) a QR 
kódy rozmístěné po městě a odkazující 
k činnosti jednoty. 
S první zmínkou existence jednoty v Třeš-
ti je spojeno jméno kaplana P. Jaroslava 
Streita a to již kolem roku 1908. Oficiální 
vznik jednoty je však datován až 15. 1. 
1920, kdy byla jednota zanesena do se-
znamu spolků. 
Předválečná tělovýchovná jednota pořáda-
la vycházky do přírody, v zimních měsících 

nahradili orlové procházky běžkováním po 
kraji. Těsně před válkou byl zakoupen po-
zemek, kde se zbudovaly kabiny pro muže 
i ženy, terasa pro diváky a hudbu. Hřiště 
sportovně posloužilo ke hraní odbíjené. 
Orel Třešť získal před druhou světovou vál-
kou pevnější základnu díky panu Metoději 
Růžičkovi, který postavil na místě starého 
hostince nový a přistavil sál pro divadlo i pro 
sportovní činnost, kde probíhala prostná 

cvičení a hrál se stolní tenis. U budovy 
na zahradě byla také postavena kuželna. 
V těchto prostorách zkoušela orelská hud-
ba. Za druhé světové války byla činnost 
této městské organizace na nějakou dobu 
přerušena. Po roce 1948 byla jednota Orla 

násilně převedena komunistickým re-

žimem pod jednotu Sokol, později byly 
obě tyto tělovýchovné jednoty začleněny 
do ČSTV, hřiště bylo zdemolováno a na 
jeho místě vyrostl jeden z místních prů- 
myslových podniků. Tímto se činnost jed-
noty v Třešti zmrazila na dlouhých 41 let. 

Stoletá�Třešť
Připomenutí� 100.� výročí� existence� jednoty� Orel� Třešť� bylo�
zahájeno� slavnostním� otevřením� výstavy� historie� jednoty�
v�pobočce�Muzea�Vysočiny�v�Třešti.�Kolem�tří�desítek�expo-
nátů�odkazuje�na�předválečnou�minulost�jednoty�i�na�dobu�
po�znovuobnovení� její�činnosti�po�roce�1990.�Současné�ak-
tivity�zde�představují�putovní�poháry�florbalové� ligy�nebo�
ceny�z�pořádání�Třešťského�kvízu.�
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Kapelu bořitovských Orlů představuje za-
kládající člen a kapelník Jirka Sedláček ml.
NaLiTo !
Možná ideální konstelace hvězd, osud, 
kouzlo Velikonoc, anebo skvělá nálada 
při tradičním „zeleném pivu,“ dopomohla 
k troufalému jarnímu nápadu v roce 2018 
– založit novou, ryze orelskou kapelu, slo-
ženou jen z akčních členů této jednoty. Tý-
den poté se na stejném místě v bořitovské 
Orlovně koná první informativní zkouška, 
rozdělení nástrojového obsazení, první plá-
nování akcí a v neposlední řadě hledání vy-
stihujícího a úderného názvu. Tak by se asi 
daly charakterizovat prazáklady bořitovské 
orelské kapely NaLiTo!

Nehraju,�ale�naučím�se!
Po oficiálním ohlášení, že se zakládá nová 
kapela se strhla doslova vřava. Každý si 
vzpomněl na studentská léta a touhy 
hrát před rozbouřeným davem, jet turné 

po republice, Evropě, světě, vydávat CD, 
podepisovat se fanouškům a zejména fa-
nynkám…. Zájemců o tento životní styl se 
přihlásilo včetně mě, úctyhodných pět! Na 
první informativní schůzce vzniká zásadní 
existenční problém – moc kytaristů a žád-
ný bubeník, nebo baskytarista….já kytaro-
vý kvartet nechci!! Doslova losem jsme si 
tehdy určili náš post v kapele. A tak vzniká 
zakládající formace:
Jirka – aktivní kytarista a zpěvák ve vlast-
ní kapele. Kapelní post: BICÍ+ZPĚV – do 
zkoušky si pořídí!
Aleš – v mládí trochu hrál na kytaru. Ka-
pelní post: BASKYTARA – do zkoušky si 
zakoupí!
Luděk – celoživotní hráč na akordeon. Ka-
pelní post: AKORDEON
Martin – nikdy na nic nehrál. Kapelní post: 
KAZZOO, PERKUSY – do zkoušky si pořídí.
Petr – poslední 3 roky se aktivně učí na ky-
taru, zpívá. Kapelní post: KYTARA + ZPĚV

Když�jsem�byla� jednu�červnovou�neděli�v�roce�2018�pozvána�
do�poroty�soutěže�Má�Bořitov�talent?,�hledala�jsem�celou�so-
botu�omluvu�–�vlastně�výmluvu,�proč�nejet.�Letní�horka�a�ten�
pocit,�že�stále�někam�jezdím�a�nemám�chvilku�klidu.�Pak�ale�
to� vědomí,� že� jsem� něco� slíbila…….� Vzala� jsem� kamarádku�
a� odjely� jsme� směr� Bořitov.� Dodnes� mám� v� sobě� tu� krásnou�
rodinnou�atmosféru.�A�to�jsem�ani�netušila,�že�stojím�u�zrodu�
něčeho�velkého,�něčeho�zajímavého.�

NaLiTo!
V roce 1990 se opět ustanovila orelská 
jednota Třešť a byla začleněna do župy 
Kubišovy. Jan Kubiš žil v letech 1919 – 
1942 a byl členem Orla v Dolních Vilé-
movicích na Třebíčsku. Během 2. světové 
války prodělal parašutistický výcvik se sku-
pinou Antropoid a provedl atentát na říš-
ského protektora Heydricha v roce 1942. 
Pod vedením starosty jednoty br. Vrátila se 
organizace snažila o vzkříšení, které se po-
dařilo. Začala nabírat nové členy, kteří se 
zpočátku účastnili především Přespolních 
olympijských her v Kněžících, dále pak 
florbalových a fotbalových turnajů, část 
členů se věnovala stolními tenisu.  V roce 
2013 nastala další změna, do vedení se 
dostala trojice Josef Kolba, Jan Roháček 
a Tomáš Niederhafner. Sportovní činnost 
se inovovala a rozšířila se i činnost kul-
turní. Orel jednota Třešť stojí za několika 
povedenými projekty, realizovanými na 
území města Třeště. Například Akademie 
vět Třešť – antologie amatérské literár-
ní tvorby města, Florbalová miniliga ORT, 
v zimních měsících badmintonový turnaj 
smíšených dvojic aj.. Speciální kategorií je 
letní projekt sdílených městských kol – 
Dederova kola, projekt orlů Pavla Forsta 
a Tomáše Niederhafnera, poslední roky 
výrazně pomohla i Eva Kameníková. Pro-
jekt byl oceněn Zlatou jeřabinou za eko-
logický počin roku 2016. V rámci projektu 
bylo vybráno sbírkou na pořízení vodního 
šlapadla, které je zdarma k dispozici na 
Váňovském rybníku v Třešti dodnes. Od 
loňského roku rovněž jednota zastřešuje 
pořádání letních táborů pro děti a to jak 
pro mladší, tak i pro starší mládež.
Orel jednota Třešť čítá k letošnímu led-
nu 60 členů. Na mnoha dalších akcích 
ve městě Třešti se jednota spolupodílí 
a aktivně je podporuje. Někteří členové 
jsou také aktivně činni při natáčení ama-
térských filmů a tvoří významnou složku 
amatérských divadelních souborů, vystu-
pujících pod názvem TŘEŠŤSKÝ PRŮMĚR. 
Věříme, že jednota bude obohacovat 
kulturní, sportovní i společenské vyžití 
v našem městě Třešti i v dalších letech. 
Energii a potenciál na to má. 
 Za Orel Třešť JAN ROHÁČEK,  

místostarosta 
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Proč�NaLiTo!�?

Desítky společných brainstormingů, hledání 
tipů v knihách a na internetu…. Nic! Tak do 
příště za domácí úkol!... „Tak kluci, co jste 
doma vymysleli?“ - „Vypelichanej Orel!, 
Starý fusky, Bořtověnka, Jégrmajstři!“ 
„No, to jsou teda názvy!!! Asi radši podej 
tu slivovici a „nali to“… nalito? NaLiTo! 
Jak vznešené, praktické a libozvuč-
né,  odteď NaLiTo! a n ikdy j inak! 
Pozn. Pokud by někoho snad tenhle alko-
holicky směrovaný název urážel, ať si myslí, 
že se jedná o zkratku: Národní Lidový Ta-
neční Orchestr

Dlouhá�cesta�ze�zkušebny��
až�na�pódia
Začíná více než tříměsíční příprava, kdy 
každý týden probíhá v nově zřízené 
zkušebně na orlovně minimálně jedna  
3–4 hodinová zkouška. Začátky jsou tvr-
dé a místy i dosti falešné, kapela se však 
sehrává a pokroky jsou pozorovatelné 
každý týden. Vrcholem těchto příprav je 
soutěžní vystoupení na orelské akci „Má 
Bořitov talent?“(červen 2018) Po mladých 
umělcích a dětských interpretech stojí naše 

kapela poprvé tváří tvář publiku. Nervozita 
byla veliká a ve vystoupení byla určitě vidět 
i slyšet, ale zvládli jsme to! Byl to zcela jistě 
zásadní milník v existenci naší kapely. Tady 
se mělo rozhodnout, jestli má naše sna-
žení smysl, nebo se jedná o promarněný 
čas. Obrovský úspěch, potlesk, podpora 
od kamarádů a známých, rodiny, diplom 
s titulem „Talent Bořitova“ a následně vy-
daný článek v Orlu od Milušky Mackové, 
kde se kromě obecného shrnutí této akce 
pozastavuje i nad výkonem našeho hu-
debního uskupení. To všechno nás prostě 
nabilo a tlačilo dál.

Okresní�Liga
V euforii úspěchu jsme nakoupili lepší vy-
bavení, nové nástroje, strávili další hodiny 
ve zkušebně, vypilovali repertoár a v nepo-
slední řadě přizvali „mladou krev“ v po-
době dvou synů od našich členů: Filip – 
saxofon a Ivo – el. kytara. Tohle vše nás 
dostalo do pozice klasické okresní kapely, 
která obráží taneční zábavy, bály, plesy, na-
rozeniny i firemní večírky. K velké radosti 
nás začaly kontaktovat i orelské jednoty, 
abychom jim přijeli zahrát na jejich akci. 
Objednávky na hudební produkce se tedy 

velmi rychle množily, dvoják (pátek-sobo-
ta) nebyl výjimkou a my skutečně mohli 
okusit v mládí toužený muzikantský život. 
Cestování, stavění aparátu, koncertování, 
noční přejezdy, technické problémy, slunce, 
déšť, zima, teplo, nevyspalost, skvělé dny 
i ty, kdy se moc nedaří. To vše k muzice 
zkrátka patří! A tak to vlastně jelo až do 
února 2020, kdy se začalo skloňovat slovo 
KORÓNA a ze dne na den se všechno po-
zavíralo, zakázalo a plánované akce byly 
logicky zrušeny.

Covidový�underground
Sedět doma na zadku nás ukrutně neba-
vilo, ale co naplat. Díky všímavým spoluo-
bčanům musely být omezené i zkoušky, 
neboť jsme se počtem členů nevešli do 
epidemiologických tabulek, a i zákazy vy-
cházení dosti narušovaly náš zkouškový 
harmonogram. Díky tomu se však rozvinu-
ly podklady pro vlastní tvorbu – texty, riffy, 
nápěvky, melodie… S létem přichází tou-
žebně očekávané, avšak krátké rozvolnění, 
několik odehraných akcí v tradičním formá-
tu a následně se situace opakuje v bledě 
modrém. Tentokrát na to však jdeme od 
lesa a na provozování kapely zakládáme 
živnost – nikoliv kvůli pobírání finanční 
podpory v nouzovém stavu, ale z důvodu, 
abychom se mohli „beztrestně“ co by ko-
legové scházet, trénovat a hrát! V nepo-
slední řadě také probíhá akustická úprava 
zkušebny a zatemnění oken – to jen tak, 
pro jistotu! 

Jsme�a�hrajeme�ONLINE!
Od poslední živé produkce v té době uběh-
lo už několik měsíců, a tak vzniká nápad 
– Online koncert! Živě po facebooku! Soci-
ální sítě teď frčí, virtuálně koncertují i slav-
né kapely, internet se pro nás ze dne na 
den stal nejdostupnějším prostředkem ke 
„scházení“, tak co bychom pro spoluobča-
ny z vesnice a fanoušky nezahráli po síti? 
Termín rezervován, technika i její obsluha 
zajištěna, teď už jen vyrobit online pozván-
ku, vytvořit událost a jdeme na to. Dnes už 
můžeme říct, že první facebookový koncert 
se bezpochyby vydařil a dodnes s napros-
tým úžasem zíráme, kolik lidí se ho aktivně 
zúčastnilo. Stovky komentářů a hodnoce-
ní, ale hlavně, tisíce shlédnutí! Naprosto 
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bez nadsázky lze říct, že i když jsme stáli 
na podiu naší bořitovské orlovničky a hráli 
do naprosto liduprázdného sálu s běžnou 
kapacitou do 100 lidí, kde na nás akorát 
blikala kamera, tak jsme díky internetu ten 
večer hráli paradoxně před takovým davem, 
že by se nám z toho reálně určitě podlomi-
ly kolena. Díky tomuto nečekaně velkému 
úspěchu a skvělým reakcím proběhlo 20. 
února pokračování v podobě prvního MI-
NI-PLESU, nechyběla ani speciální tombola 
a zazněly jak lidové, tak i populární melo-
die, včetně vlastní tvorby!

Chtěli�bychom�jít�dál….
Ano, jak už padlo v textu výše, v době jar-
ních opatření vznikla spousta materiálu od 
našich členů – ten napsal slova, ten hudbu, 
ten přinesl námět… a tak jsme to začali 

dávat dohromady. Hrát převzaté písně je 
fajn, ale kdybychom prorazili s vlastními 
hity! To by byla teprve pecka! Obrážet 
festivaly, koncerty, být hřebem večera na 
městských akcích… no kdo by odolal? Ale 
zpět nohama na zem! Vzhledem k faktu, 
že si zkrátka nemůžeme jak časově, tak 
i finančně dovolit věnovat se kapelním 
činnostem na plno, je to víceméně běh na 
dlouhou trať s nejasným výsledkem. I přes 
tyto skutečnosti však nedávno proběhlo 
na orlovně celovíkendové profesionální 
natáčení asi 6-ti autorských skladeb, které 
chceme postupně uveřejnit na sociálních 
sítích a až jich bude dostatek, rádi bychom 
je vydali i na CD. V přípravě máme i scénář 
ke klipům k několika z nich. Budeme dou-
fat, že nás tvůrčí nálada a hudební múza 
neopustí! 

Co�říci�závěrem?

Zaplať Pán Bůh za bořitovskou orlovnu, naši 
zkušebnu a tento ztřeštěný nápad se zalo-
žením kapely. V dnešních těžkých dobách 
nám to přináší úžasné odreagování i potě-
šení, že v této době můžeme něco dělat 
pro lidi a tvořit! Srdečně vás zveme na náš 
facebook a webové stránky, kde najdete 
veškeré aktuální dění, můžete si prohléd-
nou záznamy vystoupení a v neposlední 
řadě poslechnout některé autorské písně. 
www.nalito-band.cz
Nejvíce se však těšíme na veřejné pro-
dukce, na kterých se snad již brzy bude-
me moci zase společně setkávat a dě-
lat hudbou radost všem dobrým lidem!  
Kapelníkovi Jiřímu Sedláčkovi ml. děkuje

 MÍLA MACKOVÁ



Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Jan Pavel II.
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Loňský ročník začal jako obvykle třemi 
zimními závody v Moutnicích, Kuřimi 
a Moravských Budějovicích. Nikoho ne-
napadlo, že někdo jiný má se světem 
jiné plány a tak to bylo na nějakou dobu 
naposledy, co jsme si mohli společně za-
běhat, popovídat si. Byla zakázána veš-
kerá sportovní činnost, přesto se někteří 
nevzdali a trénovali individuálně, což na-
štěstí atletika umožňuje. V létě se situa-
ce zlepšila, takže jsme během 4 měsíců 
mohli absolvovat dalších 8 závodů a vše 
vypadalo na návrat k normálu. 
Potom přišel nezapomenutelný závod na 
Sv. Václava v Blažovicích. Pořadatelé si při-
pravili novou trať, kterou celodenní déšť 
proměnil v bahenní lázeň. Náležitě jsme 
si to užili a vzpomínáme dodnes… Ale už 

tento závod proběhl za přísných hygienic-
kých opatření, takže bylo jasné, že znovu 
přituhuje. Ještě v Telči odvážní pořadatelé 
uspořádali krásný podzimní běh u Roštejn-
ského rybníka a zbytek sezony jsme museli 
opět zrušit.
Také již tradiční vrchařský pohár musel být 
omezen ze tří závodů na dva, tudíž již ne-
byla možnost v Dolní Dobrouči změnit cel-
kové pořadí, ale stejně jako v případě celé 
OBL se podařilo uskutečnit nadpoloviční 
většinu závodů, takže konečné výsledky 
mají nějakou vypovídající hodnotu.
Jak�tedy�běžecké�souboje�vypadaly?
Je potěšitelné, že i přes omezený počet zá-
vodů se loňského ročníku zúčastnilo 400 
běžců z 39 jednot, z toho více než polovina 
tvoří děti a mládež. V některých kategoriích 
nebylo o vítězi pochyb (Jakub Pivko, Lucie 
Doležalová, Jakub Sedláček, Karolína Janča-
říková, Adam Kuchař, Tomáš Jančařík, Anna 
Halasová, Jakub Dušek, Jiří Šimoník, Lukáš 
Soural, Milan Adamec, Anna Málková, Filip 
Sedláček), v některých se bojovalo až do 
konce (Markéta Hanáková, Hynek Halas, 
Jozef Zálešák, Přemysl Divácký, Monika 
Kuncová) a mnohdy ještě dramatičtějším 
soubojům zabránila menší účast některých 
skvělých běžců. 

Mezi nejúspěšnější závodníky patří be-
zesporu ti, kterým se podařilo zvítězit ve 
všech svých startech. Lenka Jančaříková 
10, Jiří Šimoník 9, Přemysl Divácký a Anna 
Málková 8, u všech to znamenalo suverénní 
vítězství v kategorii.
V mládežnických kategoriích Lucie Dole-
žalová, Jakub Sedláček a Anna Halasová 
zvítězili celkem 10x, k tomu přidali ještě 
další umístění a také celkem suverénně 
ovládli své kategorie. Na druhou stranu 
Petru Jančaříkovi z důvodu chybějícího 
závodu v Čechách ani 9 vítězství nestačilo 
k prvnímu místu, Pepu Zálešáka už nedo-
hnal. Markéta Hanáková v minipřípravce 
poctivě sbírala body a jen se 2 vítězstvími 
nakonec vyhrála o pouhý bod před oddí-
lovou kolegyní Anežkou Halasovou. Počty 
jsou někdy nelítostné, ale i takový je sport.
V soutěži jednot podruhé za sebou zvítězily 
Židenice před Vyškovem, na třetí místo se 
po dlouhých letech před Obřany prodrali 
nadšenci z Domanína. Za zmínku stojí krás-
né 7. místo Blučiny, která soutěž absolvuje 
s pouhými 2 závodníky.
Nesmím zapomenout ani na P. Pavla Kopec-
kého, který se s námi proběhl na Sv. Hostý-
ně a také hendikepované běžce, mezi který-
mi nejvíce závodů absolvoval Vojtěch Halas.

Nejistá�sezóna�OBL…
Vypůjčil�jsem�si�název�jednoho�českého�filmu.�Podle�mého�ná-
zoru�vyjadřuje�situaci�v�loňském�ročníku�Orelské�běžecké�ligy�
a�bohužel�nejen�tam�a�nejen�loni…
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Orelská��běžecká�liga�2020

D 2015 a ml. Body

1. Johana Grec, Vyškov 90
2. Stela Záděrová, Silůvky 86
3. Eliška Pivková, Obřany  82

H 2015 a ml. 

1. Jakub Pivko, Obřany 95
2. Daniel Schwarzer, Jiříkovice 66

D 2013,2014 

1. Lucie Doležalová, Vyškov 108
2. Rebeka Kamenická, Židenice 92
3. Veronika Dorazilová, Vyškov 62

H 2013,2014

1. Jakub Sedláček, Žatčany 108
2. Matěj Halas, Vyškov 82
3. Jan Kalousek, D. Dobrouč 69

D 2011, 2012 

1. Markéta Hanáková, Vyškov 89
2. Anežka Halasová, Vyškov 88
3. Eliška Burianová, Obřany 74

H 2011, 2012 

1. Josef Grec, Vyškov 102
2. Vojtěch Tuza, Židenice 90
3. Dominik Černý, Vyškov 82

D 2009, 2010 

1. Klára Tuzová, Židenice 90
2. Anna Rudolecká, Žatčany 81
3. Maja Tomanová, Vyškov 50

H 2009, 2010

1. Hynek Halas, Šitbořice 88
2. Jiří Kalousek, D. Dobrouč 87
3. Rafael Provazník, Vyškov 80

D 2007, 2008 

1. Karolína Jančaříková, Židenice 94
2. Stela Tomanová, Vyškov 58

H 2007, 2008 

1. Adam Kuchař, Domanín 98
2. Josef Hladiš, Domanín 68
3. Vojtěch Fojt, Obřany 43

D 2005, 2006 

1. Lucie Horká, Domanín 94
2. Miichaela Kosíková, Domanín 86
3. Karolína Lužová, Žatčany 83

H 2005, 2006 

1. Tomáš Jančařík, Židenice 82

Dorostenky 2003, 2004

1. Anna Halasová, Vyškov 108
2.     Kosíková, Domanín 94

Dorostenci 2003, 2004 

1. Jakub Dušek, D. Dobrouč 106
2. Tomáš Grácer, Jiříkovice 48
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Orelský�vrchařský�pohár�2020
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Kategorie 1 3 2.

Muži

1. Lukáš Soural Židenice 0:25:55 x 0:14:56 0:40:51

2. Zdeněk Hochman Blučina 0:27:09 x 0:15:23 0:42:32

3. Milan Adamec Vyškov 0:26:57 x 0:15:43 0:42:40

Muži�B

1. Bohuslav Čáp Hradec Králové 0:38:16 x 0:22:16 1:00:32

2. Přemysl Divácký Židenice 0:38:47 x 0:22:54 1:01:41

3. Miroslav Pecháček Dolní Čermná 0:45:15 x 0:25:57 1:12:12

Ženy

1. Lenka Slabáková Židenice 0:35:38 x 0:20:46 0:56:24

2. Monika Kuncová Vyškov 0:51:10 x 0:28:58 1:20:08

Juniorky 2001, 2002 

1. Martina Kuncová, Vyškov 100
2. Lucie Kuchařová, Domanín 88

Junioři 2001, 2002 

1. Jiří Šimoník, Židenice 96
2. Ondřej Fojt, Obřany 67

Muži A – 2000–1981    

1. Lukáš Soural, Židenice 106
2. Zdeněk Hochman, Blučina 78
3. Stanislav Juránek, Židenice 71

Muži B – 1980-1971

1. Milan Adamec, Vyškov 106
2. Petr Horák, Silůvky 78
3. Petr Halas, Vyškov 78

Muži C – 1970–1961

1. Josef Zálešák, Vyškov 97
2. Petr Jančařík, Židenice 96

Muži D – 1960–1951  

1. Bohuslav Čáp, H. Králové 90
2. Josef Kunc, Vyškov 79
3. Stanislav Juránek, S. Lískovec 78

Muži E – 1950 a starší

1. Přemysl Divácký, Židenice 96
2. Miroslav Pecháček, D. Čermná 93
3. Josef Holý, Židenice 84

Ženy A – 2000–1986

1. Monika Kuncová, Vyškov 92
2.  Anežka Langhammerová, Židenice 90

Ženy B – 1985–1976 

1. Radka Grec, Vyškov 93
2. Jitka Jabůrková, Vyškov 78
3. Martina Milatová, Obřany 70

Ženy C – 1975-1966    

1. Lenka Jančaříková, Židenice 96
2. Kateřina Kamenická, Židenice 81
3. Lenka Slabáková, Židenice 79

Ženy D – 1965 a starší

1. Anna Málková, Vyškov 84

Lidový běh muži A (2000–1981)

1. Filip Sedláček, Žatčany 100

Lidový běh muži B (1980 a starší)

1. Leoš Fojt, Obřany 95
2. Tomáš Luža, Žatčany 90

Lidový běh ženy A (2000–1981)

1. Lucie Burianová, Obřany 60
2. Ilona Jonášová, Obřany 58

Lidový běh ženy B (1980 a starší )

1. Jana Rudolecká, Žatčany 70
2. Jana Kalousková, D. Dobrouč 56
3. Hana Šimoníková, Židenice 56

Hendikepovaní 

1. Vojtěch Halas, Vyškov 84
2. Marek Šimíček, H. Moštěnice 12
3. Tomáš Rozkopal, Židenice 12
4. Iva Zavadilová, Obřany 12

Jednoty 

 1. Židenice 337
 2. Vyškov 310
 3. Domanín 213
 4. Obřany 174
 5. D. Dobrouč 138
 6. Silůvky 95
 7. Blučina 77
 8. Žatčany 75
 9. Šitbořice 66
10. M. Budějovice 64
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Jakmile to bude možné, proběhne vyhlá-
šení nejlepších, ale opravdu netuším kdy 
a kde, bohužel to nezáleží jen na mně…
Jak jsem psal na úvod, nejistota se týká 
i letošního roku, jelikož byly již zrušeny 
dva závody a jeden je pouze ve virtuální 
podobě. 
Přesto, že naše politická reprezentace umí 
jen zakazovat a zavírat a nevymyslí nic 

pozitivního, spousta z vás trénuje samo-
statně, chodí do přírody, otužuje se. Velký 
dík zejména rodičům, kteří i v této době 
vedou k pohybu na čerstvém vzduchu své 
děti, které již téměř celý rok nebyly ve ško-
le a nemají zájmové aktivity, ztrácejí zájem 
skoro o vše, a to je podle mě největší zlo-
čin vlády. Děti jsou budoucnost, ne politici, 
a musíme z nich vychovat bytosti používa-

jící zdravý rozum a nikoliv nemocné klienty 
farmaceutických firem.
Přeji vám všem pevné zdraví, optimismus, 
mysleme na ty a podporujme všechny, kteří 
bojují s nemocemi, protože jsou i jiné ne-
moci než jen Covid.
Doufám, že se brzy potkáme a společně si 
zaběháme.

PETR HALAS



Umíš převyprávět příběh podle obrázků?VELIKONOCE
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Kouzelný kamínek
Bylo nebylo, v jedné malinké vesničce Kamín-

kov žila, byla jedna krásná dívenka Alžběta. Bohu-
žel jí zemřela maminka. Na památku jí zanechala 
řetízek s krásným duhovým kamínkem. Alžbětka 
vzpomíná, že jí maminka říkala: „Nos ho ve dne 
i v noci, je něčím kouzelný.“ Od té doby, co 
jí ho maminka připnula na krk, dr-
želo se Alžbětky stále štěstí. Alž-
bětka žila v malé chaloupce s ba-
bičkou a na živobytí si vydělávaly 
vyšíváním. Krásně vyšité ubrusy 
a košile pravidelně nosila na trhy 
do města. Než se do města dostala, 
musela ujít značný kus cesty, která 
vedla i lesem. 

Jednou ji po cestě přepadli 
loupežníci a i když křičela o po-
moc, pomoci se nedovolala. 
Protože loupežníky ubrusy ne-
zajímaly, strhli ji z krku řetízek 
s duhovým kamínkem, protože 
nic jiného neměla, a utekli. Alžbětka 
spadla a začala plakat. Najednou slyšela kroky. 
Kde se vzal, tu se vzal, po cestě ujížděl na koni 
nějaký mladík a uviděl Alžbětku plakat. Hned 
seskočil z koně a vyptával se, co se jí stálo, jak 
se jmenuje a kam jde. „Jmenuji se Alžbětka. Šla 
jsem na trh, přepadli mě loupežníci a vzali mi 
kamínek po mamince,“ odpověděla dívka. Mla-
dík se také představil: „Já jsem Jakub a vím, že 
v lese přepadají pocestné tři loupežníci a že už 
byli několikrát i lapeni a do královské hladomor-
ny zavřeni, ale pokaždé se jim podařilo utéci.“ 
Zeptal se ještě Alžbětky, jakým směrem utíka-
li, a navrhl, že by je mohli sledovat. Alžbětka 
souhlasila. Nasedli oba na koně a jeli směrem, 
kde ji loupežníci zmizeli z očí. Za chvíli jim byli 
v patách, seděli totiž na mýtině a zkoumali ře-
tízek s kamínkem, který Alžbětce ukradli. Když 

uslyšeli klusot kopyt, lekli se a utekli, nestačili 
ani posbírat, co si odložili. Jakub seskočil z koně 
a uviděl na zemi ležet řetízek s kamínkem. Zvedl 
ho a podával ho Alžbětce, ta se radostí rozplakala  
a tiskla kamínek v ruce. 

Jakub Alžbětce říká: „Když tě zavezu do měs-
ta, stihneš ještě prodat nějaké ubrusy.“ Alžbětka 
souhlasila a za nedlouho byla na tržnici. Jakub jí 
pověděl, že pracuje na zámku, kam musí dovézt 
zboží, a aby na něho počkala, že ji pak doprovodí 
domů. Alžběta čekala a čekala, až k ní najednou 
přišel divný pán a řekl jí: „Ten duhový kamínek si 
nech, ale uvidíš!“ Rychle jí do kapes strčil ukradené 
zboží a začal křičet: „Ukradla vaše zboží, zlodějka!“ 
a v tu chvíli u ní byla stráž a odvedla ji do šatlavy. 

Hned jak se to Jakub dozvě-
děl, běžel jí tam dát as-

poň kousek chleba. 
Musel dávat po-
zor, aby ho stráž 
nepřistihla. Alž-

bětka si potichu 
šeptala: „Ty můj 

kouzelný kamínku, 
pomoz mi, prosím.“ Ja-

kub se rozhodl jít za králem a vše mu 
objasnit. Když se ke králi dostal, začal vy-
světlovat: „Pane králi, přicházím se zastat 

dívky, která byla neprávem odvedena strážní-
ky do šatlavy. Alžbětka nic nevzala, přišel za ní 
jeden z loupežníků, kteří ji v lese okradli, a strčil 
jí do kapes vše, co nakradl, a pak ji lživě označil za 
zlodějku.“ Král se zeptal: „A jakpak to všechno víš, 
Jakube?“ Jakub řekl: „No, já jsem to všechno viděl 
a slyšel, když jsem se za Alžbětkou vracel, zrovna 
jsem na prchajícího loupežníka narazil.“ 

Král Jakubovi slíbil, že o tom bude přemýšlet. 
Druhý den král přikázal Alžbětku propustit. Ta vy-
hledala Jakuba, aby mu poděkovala. Ptala se ho, 
jak se mu může odvděčit a Jakub vyslovil přání: 
„Jediné, co si přeji, aby ses stala mou ženou a byla 
jsi mi stále nablízku.“ Alžbětce se Jakub také líbil, 
a tak s radostí souhlasila. Zanedlouho byla svatba 
a Jakub se přestěhoval k Alžbětce do chaloupky, 
kde spolu hospodařili a vychovali pět dětí, kterým 
při dlouhých zimních večerech vyprávěli, jak se 
spolu seznámili. 
 Autor: Anna Kovářová 12 let, Proseč

Do literární soutěže doputovalo do Orla téměř pa-
desát krásných pohádek, povídek a příběhů. Krát-
kých, dlouhých, veselých, tajemných, vymyšlených, 
ale i ze života…..V příštím čísle kulturní rada zve-
řejní vyhodnocení v jednotlivých kategoriích, ale už 
nyní otiskujeme jednu z nich.

Umíš převyprávět příběh podle obrázků?
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Turistika��
v�Hradci�Králové
Rok 2020 byl po všech stránkách neob-
vyklý. Počáteční plány se hroutily jako do-
meček z karet. Na konci jara a v létě však 
byla omezení uvolněna a některé výlety se 
podařilo uskutečnit. 
Na konci května byli turisté už nedočkaví 
a větší skupina se vydala na první výlet. 
Byla zvolena velmi atraktivní, ale málo na-
vštěvovaná trasa Těsným dolem v Krkono-
ších. Do Svobody nad Úpou jsme dorazili 
několika osobními auty a hned jsme se 
vydali vzhůru do Janských Lázní po na-
učné stezce Krakonošova Muchomůrka. 
Těsným dolem nevede značená cesta 
a terén je trochu náročnější, proto jsme 
se u Lesního domu rozdělili. Jedna sku-
pina šla úbočím Černé hory po značené 
cestě a odvážnější údolím Černohorského 
potoka. Je to jedno z nejromantičtějších 
míst v Krkonoších, kde se už v 16. století 

plavilo dřevo. Koncem 19. století byla vy-
budována tzv. Luisina cesta pro lázeňské 
hosty. Po roce 1945 chodník pustnul, až 
po roce 2000 byla spodní, 600 m dlou-
há, část opravena. V údolí je na potoce 
mnoho kaskád a vodopádů. My jsme měli 
štěstí, že předchozí období bylo deštivé 
a potokem teklo dost vody, takže scenérie 
byly úchvatné. Jediný problém byl při bro-
dění potoka ve spodní části. V poslední 
části stoupání jsme museli cestu hledat, 
protože to byla spíš kančí stezka. Zdárně 
jsme ale trefili na louku pod Pardubickými 
boudami a zase jsme byli v civilizaci. Před 
vstupem do Černohorského rašeliniště 
jsme se sešli s druhou skupinou. Vyhlíd-
kovou věž na rašeliništi jsme využili pro 
občerstvení z vlastních zásob a před námi 
byla už jen cesta dolů kolem Vlašských 
bud do Velké Úpy. Tady jsme měli štěstí, 
protože právě přijížděl autobus zpět do 
Svobody a výlet jsme zakončili v tamní 
cukrárně.

Další výlet nás počátkem července za-
vedl do Jestřebích hor. Vlakem jsme se 
dostali do Petříkovic, které jsou na trati 
mezi Trutnovem a Adršpachem. Na za-
čátku nás čekalo strmé stoupání blátivou 
cestou k nově postavené Markoušovické 
rozhledně. Za výhledy jsme vystoupali 
18 m na vyhlídkovou plošinu, ze které 
jsme se mohli rozhlížet po okolních kop-
cích, ale nejvzdálenější objekty byl skryty 
v mlhách. Jestřebími horami se táhne li-
nie bunkrů z 30. let a i zde jsou některé 
stavby opravdu rozsáhlé. Asi na polovině 
cesty nás mile překvapila Jestřebí bouda, 
kterou stále provozuje odbor KČT Úpice, 
protože měla otevřeno a nabízela široké 
možnosti občerstvení, kterých jsme využi-
li. Před námi už byla nejvyšší kóta Jestře-
bích hor, 740 m vysoký vrch Žaltman. Na 
něm právě probíhala výstavba nové roz-
hledny, která nahrazovala původní kovo-
vou z roku 1967. Z nové rozhledny jsme 
viděli jen základy, ale montáž se podaři-
la včas a rozhledna byla otevřena podle 
plánu 24. září 2020. Po hřebeni jsme se 
dostali do osady Odolov, přes kterou pro-
chází Cesta osvobození, a kde je monu-
mentální pomník, který připomíná osvo-
bození sovětskou armádou v roce 1945. 
Sešli jsme dolů do Rtyně a neodolali jsme 
pozvání našeho příznivce Pepy, který se 
k nám na některých výletech přidává, 
a jehož manželka nám připravila krásné 
závěrečné pohoštění.
Na třetí výlet jsme se vydali ještě v červen-
ci. Tentokrát jsme zkusili všední den a zo-
pakovali jsme si trasu výletu do Teplických 
skal z roku 2015. Procházka a pohledy na 
rozeklané pískovcové útvary nemohou 
omrzet. Z Teplic nad Metují jsme využili 
zelenou turistickou cestu, která prochází 
kouzelnou částí, do které se neplatí vstup-
né, ale návštěvníků zde moc není. Možná 
je to i tím, že je profil trochu náročnější. 
Fotografové si zde přijdou na své. Bizar-
ní útvary, vysoké stěny i věže, průchody 
mezi skalami, vše může návštěvník pod-
le libosti obdivovat. Čas je ale nepřítel, 

Z�činnosti�žup�a�jednot
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který turisty popohání, protože k cíli je 
ještě daleko. Před námi je nejvyšší vrch 
teplických skal, který nese jméno Čáp, ale 
také novou dřevěnou rozhlednu s kruho-
vým výhledem. A bylo se na co dívat! Pod 
námi už nás vítala osada Skály s výtečnou 
restaurací. V osadě je i zámek Bischofs-
tein, který si nechal v 17. století postavit 
královéhradecký biskup Sobek jako letní 
sídlo. Měli jsme ještě 5 km z kopce na 
vlak na teplické nádraží, kde jsme výlet 
zakončili.
V srpnu jsme zavítali do Orlických hor 
a opět jsme zvolili všední den. Vlakem 
jsme dojeli do Rokytnice v Orlických ho-
rách. I touto lokalitou se táhne obranná 
linie pohraničních bunkrů. Z Rokytnice 
jsme vyšli po značené i neznačené cestě 
na Panské pole, kudy prochází orlickohor-
ská hřebenovka. Zajímavé zastavení bylo 
na Anenském vrchu, kde stojí nová roz-
hledna s výhledem do Čech i na pohra-
niční hory s Polskem. Z hřebenu jsme sešli 
lesní cestou ke známému poutnímu mari-
ánskému kostelu v Neratově. Tento kostel 
byl postaven v první polovině 18. století, 
kdy se konaly již početné poutě k Panně 
Marii. Na konci druhé světové války byl 
kostel zasažen tankovou střelou z protěj-

ší strany údolí, říká se, že jakýmsi opilým 
sovětským vojákem. Jako zázrakem nebyl 
kostel v následném období zbourán. Po 
roce 1990 začala obnova kostela, ze kte-
rého zbyly jen obvodové zdi. Obnovy se 
ujal páter Josef Suchár a architektonické 
řešení je vskutku unikátní. Kostel dostal 
skleněnou střechu. Do Neratova se vrátil 
život. Najdeme tam pro postižené den-
ní stacionář, chráněné bydlení, chráněné 
dílny, speciální základní školu, restauraci, 
obchod, zahradnictví i minipivovar. Vše 
provozuje Sdružení Neratov. Jako suvenýr 
jsme si odvezli tamní pivo Prorok.
Na konci srpna jsme se do Orlických hor 
vrátili. Využili jsme sobotní cyklobus k do-
pravě na Šerlich, což je výhodné východis-
ko pro severní část hřebenu. Zpočátku se 
v hřebenových partiích držela mlha, tak 
jsme se na nejvyšším vrcholu, Velké Dešt-
né s výškou přes 1000 m, jen podívali na 
novou rozhlednu, ale nahoru jsme nešli. 
Mírně zvlněná hřebenovka s minimálním 
provozem nás dovedla ke Kunštátské 
kapli, zasvěcené Navštívení Panny Marie. 
Kaple byla po roce 2000 opravena a v 
roce 2005 vysvěcena tehdejším králové-
hradeckým biskupem Dominikem Dukou. 
Od kaple to už nebylo daleko do sedla 

Pěticestí, kde fungoval bufet. Po lehkém 
občerstvení jsme k sestupu zvolili cestu 
přes sjezdovku na vrchu Zakletý a došli 
jsme do Říček. Spoléhali jsme na tamní re-
stauraci, ale právě tam probíhala svatba, 
tak jsme s nepořízenou odjeli autobusem 
na vlak do Rokytnice.
V polovině září jsme se opět přidali, tak 
jako v minulých letech, k pardubickým 
turistům. Cesta nás zavedla na Zábřež-
skou vrchovinu. Vlakem jsme dojeli do 
Zábřehu a dál autobusem na jih do obce 
Krchleby. Dostali jsme se do oblasti, která 
byla osídlena německým obyvatelstvem, 
a proto byla po válce vylidněna. Ještě 
dnes je to patrné. Značených cest je tu 
minimum a ani turistů moc nepotkáte. 
I my jsme chodili převážně po neznače-
ných cestách. Významným bodem na ces-
tě byl Holý vrch, který je mezi Dlouhou Vsí 
a Křižanovem. Tento geodetický bod na-
bízí široké rozhledy. Je z něj vidět hřeben 
Jeseníků, na severu Lázek, na západ pak 
Mladějovský hřeben. Po silnici jsme došli 
do obce Dolní Hynčina, kde se nachází 
kostel svatého Stanislava. Kostel pochází 
z první poloviny 18. století, ale po válce 
se jeho stav horšil. Teprve po roce 1990, 
za pomoci původních německých obyva-
tel, byly zahájeny opravy, což je vidět jak 
v exteriéru, tak uvnitř. Mše svaté se však 
slouží jen jednou měsíčně. Z Hynčiny jsme 
se dostali neznačenými cestami do údolí 
Moravské Sázavy a do Hoštejna, kde jsme 
brod využili pro smočení chodidel. Zbýva-
jící čas do odjezdu vlaku jsme využili pro 
občerstvení v restauraci u koupaliště.
Před koncem roku jsme stihli tradiční 
adventní a silvestrovskou vycházku do 
Novohradeckých lesů. Počátkem prosin-
ce jsme se šli podívat do sousední obce 
Borek, kde je velký výběh, ve kterém je 
možné pozorovat velká stáda daňků 
a muflonů. Na zpáteční cestě od Hra-
choviště jsme poznávali nové lesní cesty 
a malebná zákoutí s lesními rybníky. Po-
slední den v roce jsme si udělali jen kratší 
odpolední vycházku, tentokrát již po zná-
mých lesních cestách.
 BOHUSLAV ČÁP
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Orel�jednota�Dolní�
Čermná�v�roce�2020
Podobně jako jiné spolky i jednota 
Orel Dolní Čermná musela v rámci přís-
ných bezpečnostních opatření proti pan-
demii koronaviru značně omezit svou 
činnost. 
Dětský�karneval�připravila jednota na 
sále Orlovny v sobotu 1. února na 14. ho-
dinu. Krásně vyzdobený sál přivítal na 160 
dětí s doprovodem asi 290 rodičů a pra-
rodičů. Vtipné masky, většinou doma vy-
robených rodiči, byly velice nápadité. Od 
pohádkových postav, přes různý hmyz 
a zvířátka, kovboje a lupiče až po hrdi-
ny mezihvězdných válek a pohádkových 
postaviček. Pestrost masek byla veliká 
a všem dětem masky slušely a těm, kdo 
je zhotovovali, patří náš dík. Organizací 
her, soutěží a promenád se ujala ochotná 
paní Hanka Marešová, která upoutala po-
zornost dětí. Reprodukovanou hudbu pro 
tanec dětem přehrával Michal Nastoupil. 
Patří jim náš veřejný dík. Děti si domů 
odnášely pěkné výhry z tomboly, na něž 
přispěli sponzoři. Také si odnášely ceny 
vyhrané z doprovodných her. 
Pro dospělé připravil Orel Maškarní�ples�
v sobotu 8. 2. ve 20.00 hod. Účast byla 
poněkud menší než jiné předchozí roky – 
183 osob. V té době již začínala mít pře-
vahu nade vším pandemie korona-viru. 
Masky byly rozmanité a nápadité. Bohatá 
tombola mohla být díky sponzorům sku-
tečně hodnotná. Nechyběla dobrá veče-
ře a občerstvení. Na plese hrála hudební 
skupina Jozky Vondráčka ze Sopotnice. 
V době pololetních prázdnin připravila 
jednota Orla na úterý 11. 2. dopoledne�
deskových�her�pro�děti, jehož se zú-
častnilo 26 školních dětí. Hrálo se Člově-
če nezlob se, Dáma, šachy, Halma a další 
hry, které si přinesly děti z domova. Děti 
dostaly malé občerstvení, odcházely spo-
kojené. . 
9.�Orlí�(vý)let vystartoval z náměstí v ne-
děli 9. srpna. Všichni účastníci v tradič-
ním retro ustrojení na retro kolech budili 
pozornost a zvědavost potkávajících. Na 
nejstarším kole, dobře renovovaném jela 
Terezka Vávrová. Kolo z roku 1936 vyro-

bila firma zámečníka F. Berana z Hrad-
ce Králové. Cílem výletu byl hrad Litice 
s mezizastávkou v Žamberku v kostele sv. 
Václava, kde se výletníci zúčastnili mše sv. 
a po ní vystoupali na Tyršovu rozhlednu 
z roku 1932 u kaple sv. Rozálie. Ces-
ta dále pokračovala přes Dlouhoňovice 
a Bohousovou na hrad Litice. V hospodě 
v podhradí si dali retrocyklisti oběd a dob-
ré pivo. Po prohlídce hradu směřovali na 
Sopotnici, Libchavy do trampské osady 
Cakle u Ústí nad Orlicí. Zde byla zastávka 
na odpolední svačinu a odtud na Letohrad 
a domů. Všech 14 účastků si letos připsalo 
na konto jízd dalších 67 km. Všude, kde 
měli retrokolaři zastávku na občerstvení 
a oddych, budili zvědavost a obdiv při-
hlížejících. Domů dojeli sice unavení, ale 
šťastní. Díky za propagaci našeho Orla. 
Další akce naší jednoty Orla zadusila 
….však víte.
 sekretář jednoty Orla V. JANSA

Koryčany�–�florbal�
muži�a�první�zkušenost�
v�profesionální�soutěži
27.9.2020 nastala pro náš florbalový tým 
Orel Koryčany velká událost. V tento den 
jsme odehráli první soutěžní utkání pod 
Českou florbalovou unií (ČFBU) a to ve 
Zlínské lize mužů. Tým, tvořený převážně 
hráči, kteří začali s florbalem v Koryča-
nech, odcestoval na první turnaj sezóny 
do Slavičína, kde měl sehrát dvě utkání.
Úvodní zápas proti domácímu Slavičínu, 
který sestoupil z regionální ligy A proti re-
zervě, tedy B týmu Holešova, byl hodně 
vyrovnaný. Bohužel ve druhé části nám 
soupeř odskočil na rozdíl 4 branek a ve 
třetí části jsme už zápas nedokázali otočit 
ve svůj prospěch. Zápas nakonec skončil 
prohrou našeho týmu 4:9. Druhý zápas 
proti B týmu Holešova jsme měli více ze 
hry a byli lepším týmem na hřišti. První 
třetinu jsme vyhráli 2:0. Druhá třetina se 
nám ale herně příliš nepovedla a dovoli-
li jsme soupeři našimi chybami v obraně 
otočit stav zápasu. Po druhé třetině svítil 
na ukazateli skóre stav 3:5. Ve třetí třeti-
ně jsme opět na hřišti dominovali a po-
dařilo se nám vyrovnat na konečných 5:5 

a získat tak první bod do tabulky. Mrzet 
nás mohou především chyby v obraně, 
po kterých jsme inkasovali zbytečné góly 
a špatná koncovka, ze které jsme mohli 
vytěžit mnohem víc gólů. I přes prohru 
a remízu jsme mohli být s výkonem spo-
kojeni, vzhledem k tomu, že to byla pro 
nás první zkušenost v profesionální soutě-
ži. Děkujeme především městu Koryčany, 
které nám umožnilo díky dotacím hrát 
i vyšší soutěž, než jsme doposud hráli. 
Další průběh sezóny byl bohužel kvůli ko-
ronaviru přerušen, proto jsme o dva týd-
ny později už náš domácí turnaj v orelské 
lize neodehráli. Momentálně jsou poza-
stavené i tréninky a čekáme na uvolnění 
opatření. 
 Za náš florbalový oddíl  
 kapitán a trenér týmu TOMÁŠ BEDNAŘÍK

Mikulášský�restart
Nad konáním šestnáctého ročníku Miku-
lášského běhu - Memoriálu Milana Dvo-
řáka, dlouho visel velký otazník. Nakonec 
se organizátoři rozhodli tento tradiční 
závod i přes nutnost splnění přísných 
hygienických pravidel přece jenom uspo-
řádat a určitě nelitovali. A radost ve tvá-
řích všech závodníků jim byl určitě velkou 
odměnou. Závodilo se téměř celý den na 
tratích od 200 m do 4,8 km v areálu atle-
tického stadionu v parku ve Vyškově.
Nejprve se na 900 m dlouhou trať vy-
daly přípravky, mezi dívkami to stříbrně 
zacinkalo druhé Maje Tomanové, desátá 
byla Kika Dorazilová a mezi chlapci čtvr-
tý Adam Doležal. Následovaly je mladší 
žákyně, kde svou stříbrnou sestru napo-
dobila stejným umístěním Stela Tomano-
vá, na děleném 9.-10. místě pak skončila 
Monika Trojancová. Mezi staršími žáky byl 
šestý Filip Křížek.
Dopolední program pak pokračoval zá-
vodem juniorů, kde jsme měli hned troj-
násobné zastoupení. Velmi pěkným výko-
nem se tu prezentovala Ivanka Kobylková, 
která s náskokem vyhrála kategorii doros-
tenek ve velmi kvalitním čase. Třetí příčku 
pak obsadila Anička Halasová. Posledním 
závodem dopoledního programu pak byl 
hlavní závod v kategorii dospělých. Orel 
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reprezentovala čtveřice statečných a vedli 
si skvěle - Vlaďka Doležalová vystoupala 
na bronzovou příčku a ani chlapi se ne-
ztratili. 
 Odpoledne se pak představily naše mi-
nipřípravky. Mezi „stálicemi“ se objevila 
i nová tvářička Karolínka Pavlíková, která 
krásně zvládla 400m trať. Na stupně vítě-
zů se tentokrát probojovala jen Markét-
ka Hanáková, která i přes pád v úvodní 
zatáčce doběhla na 3. místě. Ale čertík 
nám nadělil spoustu „brambor“ – svoje 
si odnesli Anežka Halasová, Pepa Grec 
a Lucka Doležalová. 
Všem závodníkům patří velká gratulace 
a poděkování za vzornou reprezentaci 
oddílu. A snad se v příštím roce budeme 
setkávat častěji a ve větším počtu.
 JANA HALASOVÁ

Svátek�svatého�
Mikuláše
5. 12. ve večerních hodinách jste mohli 
potkat skupinku Mikuláše, andělů a čer-
tů i v letonických ulicích. Mikuláš navštívil 
25 rodin s dětmi a popřál jim do příštího 
roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Děti 
mu na oplátku slíbily, že nebudou zlobit, 
nebudou se hádat a budou pomáhat 
svým rodičům.

Také spolek Orel jednota Letonice všem 
přeje do dalšího roku především zdraví, 
klid a pohodu.

kolektiv spolku Orel jednota Letonice, 
www.orelletonice.cz

Jak�jsme�obnovovali�
činnost�naší�jednoty
11.12.2020 uplynulo 30 let od doby, 
kdy jsme v prosinci 1990 obnovili čin-
nost jednoty Domažlice. Antonín Štrec 
byl dlouholetý starosta jednoty, z jeho 
zápisků jsme čerpali. Vzala jsem si na 
pomoc staré Orly, kteří znali jednotu, 
která byla založena v roce 1924 v kláš-
teře. Byli to hlavně bratři Hinterhozinge-
rové, z nichž Václav prohlásil, že má náš 
prapor, který získal od svého zemřelého 
strýce, praporečníka jednoty a opatro-
val jej 42 let. Dále to byli bratr JUDr. 
Jan Kadlec a bratr Blacký. Za jejich rady 
a pomoci jsme obnovili jednotu. Začí-
nali jsme turistikou a vypůjčenou tě-
locvičnou v sokolovně, dále v základní 
škole, scházeli jsme se na sekretariátu 
KDU-ČSL. V roce 2009 jsme si pořídili 
nový prapor, pořádáme výstavy, besíd-
ku k svátku matek, pochod Kozinovým 
krajem, jsme organizátory Biskup cupu, 
účastníme se církevních i městských 

slavností a někteří členové dokonce 
tráví společné dovolené. Mši svatou za 
zdar naší jednoty jsme měli 29.11.2020, 
ale větší oslavu již bohužel nešlo usku-
tečnit. za jednotu Domažlice
 starostka MARIE MAŇASOVÁ

Ohlédnutí�za�činností�
jednoty�ORLA��
Staré�Město�2020
Rok 2020 jsme zahájili našim Orelským 
karnevalem pro děti 2.2. Motiv byl „Ferda 
Mravenec a jeho přátelé“. I přes začínající 
chřipkové období se akce vydařila ke spo-
kojenosti dětí i nás pořadatelů.
Výroční členská schůze jednoty 14. 2. 
proběhla za velké účasti a podpory člen-
ské základny. Schválili jsme bohatý plán 
činnosti, který se nám však díky následné 
pandemii již nepodařilo splnit.
Za zpřísněných hygienických opatření 
a omezeného počtu osob ještě proběhla 
pobožnost Křížové cesty 12. 3., kterou 
vedla naše jednota. Župní sjezd župy Ve-
lehradské, jenž se měl konat na Orlovně 
ve Starém Městě 13. 3., se již neuskuteč-
nil. Přesto se ještě podařil odsloužit v so-
botu ráno 13. 3. úmysl mše svaté, ale jen 
za účasti Orlů místní jednoty.
Pandemie propukla s plnou silou a tak 
veškeré akce a činnost byla zakázána.
Po uvolnění se podařilo za dodržení všech 
vládních nařízení a opatření uskutečnit 
20. 6. volební sjezd župy Velehradské 
v náhradních prostorách pod kostelem sv. 
Ducha, kterému předcházela mše svatá za 
Orly.Proběhlo také plánované „Školení 
první pomoci“ na Orlovně 27. 6. Zúčast-
nili jsme se s praporem akce „Modlitby 
za vlast“ 4. 7. v bazilice na Velehradě  
a 5. 7. tradiční poutě k sv. Cyrilu a Me-
toději, se zahájením u hrobu Mons. Šrám-
ka. I na orelskou pouť na sv. Hostýn 23. 8. 
jsme jeli autobusem. Na župní pouti mlá-
deže na Provodově 5. 9. jsme také byli. 
Poslední velkou orelskou akcí bylo zahá-
jení nového školního roku 6. 9. s farností 
se mší svatou a zábavnými stanovišti pro 
děti, které jsme připravili.
Rozběhla se také pravidelná cvičení v od-
dílech dle rozvrhu, ale po zhoršení situ-



ze žup a jednot

30 OREL 1–21

ace bylo po vyhlášení nouzového stavu 
vše pozastaveno. A tak skončil rok 2020.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 

 starostka jednoty

A�přece�jsme�letos�něco�
stihli!�Aneb�Orel�Pitín��
v�roce�2020.
Pokaždé si koncem roku lámu hlavu 
a vzpomínám, co a kdy jsme s pitínskými 
Orly v uplynulém roce podnikli. A hleď-
me – letos je všechno úplně jinak. Aspoň 
něco mi covid 19 usnadňuje – nemusím 
se letos moc namáhat. Letos jsme totiž 
z původního plánu neuskutečnili skoro 
nic.
Na začátku roku jsme se ještě stihli sejít 
na dětském karnevale, který letos připadl 
na neděli 16. února. A pak jsme se znovu 
pořádně potkali až o letních prázdninách 
na orelském srubu.
Ve třetím červencovém týdnu se chata za-
hemžila malými nezbedy. Od pondělí do 
pátku jsme se totiž scházeli na příměst-
ském táborku pro děti ve věku od čtyř 
do osmi let. Stejně jako loni nás čekalo 
putování z pohádky do pohádky. Králov-
na Fantazie, vládkyně Pohádkové říše, 

znovu požádala děti o pomoc v boji proti 
zlé královně Temnotě.
Během pěti dní kluci a holky pomáhali 
postavám z pohádek. V pondělí museli 
vysvobodit z klecí všechny lesní ptáčky, 
které pochytal Trautenberk, aby je draze 
prodal někde na trhu. Potom se vydali le-
sem do Krakonošova revíru a cestou mu-
seli prokázat, že les dobře znají a umí jej 
chránit. O tom, že si děti vedly opravdu 
dobře, svědčí i to, že odpoledne nás Kra-
konoš osobně navštívil!
V úterý bylo na chatě mlsno. Tentokrát jsme 
se ocitli v pohádce o Koblížkovi. K překva-
pení všech dětí se na hřišti hned ráno obje-
vil koblížek velký jako kolo od vozu! Všichni 
jsme se prostřídali, když jsme jej po cestě 
valili vstříc jeho dobrodružství. Spolu s ním 
jsme potkali pejska, s nímž jsme si zahráli 
čichací hru. Zajíčka, u kterého jsme si pro-
cvičili, jak vypadají stopy různých zvířat. 
Vlka, se kterým jsme si zaběhali při honičce, 
a také medvěda. Nakonec jsme v noře vy-
stopovali i lišku, která nám koblížek snědla. 
Protože nám vyhládlo, čekaly na nás na 
chatě opravdové voňavé koblížky.
Třetí den jsme se s dětmi vydali po sto-
pách místních pověstí. Naším cílem byla 

kouzelná studánka Ohloběnka a kuchyně 
čarodějnice Zichy na Skalce. Všichni jsme 
se napili čarovné vody ze studánky a u 
rozhledny na Skalce jsme našli odměnu, 
kterou nám tam zanechala sama Zicha.
Ve čtvrtek jsme se ocitli přímo uprostřed 
Ledového království. Hned ráno jsme 
museli vyrobit spoustu sněhových vloček, 
najít sněhuláka Olafa a dovézt ho ke sně-
hu, aby uprostřed horkého léta dočista 
neroztál. Odpoledne jsme se po mnoha 
splněných úkolech setkali i s princeznami 
Annou a Elsou.
Na závěr týdne jsme spolu s Dlouhým, 
Širokým a Bystrozrakým vysvobodili ze 
zajetí zlého černokněžníka zakletou prin-
ceznu. Královna Fantazie všechny šikovné 
děti štědře odměnila a slíbila jim, že se 
nevidí naposledy.
V srpnu si na chatě užili i starší Orlíci. Ten-
tokrát si téma táboru vybrali spíš vedoucí. 
Celý týden se totiž nesl v duchu cestova-
telského deníku Dana Přibáně „Traban-
tem napříč kontinenty“. Ačkoli většina 
dětí tyto televizní cestopisy a možná ani 
trabant na vlastní oči neviděla, cestovatel-
ské téma je opravdu zaujalo. Každý den 
jsme se ocitli na jiném světadíle. Zkoumali 
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a poznávali jsme je všemi smysly, protože 
naše nejlepší kuchařky Hanka Klimentová 
a Míša Tokarčíková nám každý den při-
pravily nějakou cizokrajnou dobrotu – vy-
datnou marockou polévku hariru v Africe, 
rýžové závitky v Asii nebo hamburgery 
v Americe.
První den se děti připravovaly na cestu. 
Kromě výroby samotných trabantů z kar-
tonu si musely obstarat cestovní pas, 
nechat se do něj vyfotit, dále pak získat 
„řidičský průkaz“ nebo vyplnit a odevzdat 
potřebné vízum. Do tohoto speciálního 
„formuláře“ děti odpovídaly na zálud-
nosti typu: „Jakými jazyky se domluvíš?“ 
(nejvíc z nich prý česky a slovensky), „Kde 
jsi byl/a nejdál?“ nebo „Napiš pět věcí, 
které by sis přibalil/a na cestu kolem svě-
ta.“ (sirky, seno, repelent, sadu klíčů, ge-
nerátor). 
Po slavnostním startu čekala děti bojovka, 
ve které měly symbolicky projet co nejvíce 
evropských zemí a poslat z každé z nich 
pohlednici. Tu si mohli koupit v obchodě 
se suvenýry, ale aby to nebylo tak leh-
ké, museli o ni požádat v jazyce té dané 
země. Takže se snad i něco přiučili. 
Během dalších dnů kluci a děvčata proje-
li Afrikou, Severní a Jižní Amerikou, Asií 
a Austrálií. Cestou si zkusili například 
„mumifikovat“ jednoho člena z týmu, 
pašovat zlato a tabák v Kolumbii nebo si 
vlastnoručně vytvořit japonskou ikebanu. 
Oslavili svátek mrtvých „dia de muertos“ 
v Mexiku, zápasili jako bojovníci sumó 
nebo ochutnali dobroty pocházející z Jižní 
Ameriky. Celý týden pak všichni zakončili 
velkým závodem žlutých trabantů. A pak 
jsme se rozešli domů. Na docela dlouho…
Každoročně touto dobou přemítám nad 
tím, co dalšího máme ještě s Orly v plánu 
do konce roku. Myslím na to, co bude-
me dělat v lednu a v únoru nebo co nás 
čeká až na jaře. Rok 2020 mi ovšem při-
pomněl, že veškeré plány jsou zbytečné 
a někdy nás něco může hodně nemile 
překvapit. A tak bych nám všem přála jen 
to, aby ten příští rok 2021 přinesl aspoň 
o trochu lepší překvapení než ten letošní.
 za jednotu Orla Pitín 

KATEŘINA ŠLEGLOVÁ

Rok�2020�v�jednotě��
Orel�Ivančice
Kuželky
Do jarní části sezóny vstupovala dvě ku-
želkářská družstva ivančických orlů – do-
rostenci a muži. Obě tato mužstva měla 
na začátku roku 2020 stoupající výkon-
nost, dorostenci měli našlápnuto na ví-
tězství v krajském přeboru, muži si zlep-
šenými výkony vysloužili pozici ve středu 
tabulky krajského přeboru první třídy. 
V půlce března však vstoupila v platnost 
omezení přijatá v souvislosti s pandemií 
a soutěže byly přerušeny. Výkonný výbor 
České kuželkářské asociace na svém zase-
dání v druhé půli dubna rozhodl o ukon-
čení sezóny. Velká škoda je to zejména 
pro dorostence, kteří přišli o možnost 
získat premiérový titul přeborníka kraje. 
Přerušeny byly rovněž první i druhá 
amatérská liga kuželek ALK, kterou se 
však, na rozdíl od mistrovských soutěží, 
podařilo dohrát. Do podzimní části se-
zóny 2020/21 byla přihlášena opět dvě 
družstva – dorost a muži. Dorostenci byli 
poprvé přihlášeni do první ligy, muži setr-
vali v krajském přeboru. Rozběhla se též 
amatérská liga. Po odehrání pěti kol byly 
mistrovské soutěže opět přerušeny. Další 
osud soutěžního ročníku je stále nejistý.

Stolní�tenis
Také pro ivančické orly a stolní tenis byl 
rok 2020 velmi úspěšný. 
Dlouhodobé soutěže hrála 3 družstva. 
A-tým, hrající krajskou soutěž první tří-
dy, nestihl odehrát poslední dvě kola, ale 
s bilancí 17-ti výher, jedné remízy a dvou 
porážek, se umístil na druhém místě, kte-
ré po ukončení soutěží zajišťovalo postup 
do vyšší soutěže – Divize jihomoravského 
kraje. Tak vysoká soutěž se v Ivančicích ni-
kdy nehrála a několikaleté snažení dosáh-
nout této mety se povedlo i díky získání 
plného počtu bodů v domácím prostředí. 
Naši první sezónu v divizi jsme na podzim 
roku 2020 začali dvěma porážkami a jed-
nou remízou, poté byla soutěž přerušena 
a doposud nebyla znovu obnovena.
B-tým hraje několik sezón okresní přebor 
1. třídy a umisťuje se pravidelně mezi 

nejlepšími družstvy. V sezóně 2019-2020 
obsadilo B družstvo páté místo s bilancí 
10 výher, 3 remízy, 7 proher. C družstvo, 
složené převážně z hráčů mládežnické 
kategorie, hrálo okresní soutěž. Cílem 
bylo postoupit do vyšší soutěže a tohoto 
úkolu se zhostili na jedničku s bilancí 16-ti 
výher a jen jedné remízy. V další sezóně 
ukázali, že se v soutěži neztratí a vstoupili 
do ní dvěma výhrami a jednou porážkou. 
Plánovaný turnaj mistrovství republiky 
orelských družstev byl zrušen. Obhajo-
by vicemistrů republiky v kategorii můžu 
a mistrovského titulu v kategorii mládeže 
jsme se tedy tentokrát nezúčastnili.

Společenské�akce
Kalendářní rok 2020 bude navždy spojen 
s omezením společenského života. Ome-
zen byl také provoz společenské místnosti 
a tělocvičny. Ještě před vypuknutím ka-
ranténních omezení se podařilo na or-
lovně uspořádat orelský ples, který sklidil 
od přítomných hostů velmi pochvalné 
reakce. 
Určitě si všichni přejeme, aby se život 
vrátil do normálu, abychom mohli nejen 
orlovnu využívat jak ke sportovnímu tak i 
společenskému vyžití.
 F. ZEMEK a M. BUBLÁK 

Jednota�Orel�Úpice�
děkuje�Městu�Úpice��
za�finanční�podporu��
na�činnost�v�roce�2020
Přes celkově nepříznivý průběh prvního 
čtvrtletí roku 2020 se snažíme o běžnou 
sportovní a kulturní činnost. Máme tro-
chu nevýhodu ve vlastnictví 90 let staré 
budovy, která stále vyžaduje nějaké opra-
vy a údržbu. Nebýt toho, že se o běžnou 
údržbu a úklid staráme sami, už bychom 
s finančními prostředky nevyšli. Stále mu-
síme alespoň temperovat a platit spotře-
bu elektřiny. Proto si vážíme podpory ze 
strany města.
Naše členská základna stárne, ale přes-
to jsme v sobotu 5. září 2020 uspořádali 
akci „Podivuhodná cesta vesmírem“, kde 
děti soutěžily a bavily se. Na závěr soutěží 
dostaly za odměnu plyšáky dle vlastního 
výběru a ještě další drobné ceny.
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Děti se seznámily s naší sluneční sousta-
vou a jednotlivými planetami. Škoda, že 
nebyly příznivé podmínky k pozorování 
slunce – pan Aleš Dvořáček měl připrave-
ný dalekohled. Musím poděkovat organi-
zátorům, ženám, které napekly sladkosti, 
zejména pak paní Kristýně Menšíkové, 
která scénář akce vymyslela. Škoda, že ta-
koví lidé Úpici opouštějí, když v sousedství 
jejich bydliště jsou nesnesitelní obyvatelé, 
o čemž se denně sám přesvědčuji. Bohu-
žel se nemám kam na stáří odstěhovat.
Na návštěvu naší akce se dostavil p. Mi-
lan Ježek, kronikář města a přišel též pan 
poslanec Parlamentu ČR MVDr. Pavel Bě-
lobrádek, PhD. se svými dětmi.
 Ing. ZDENĚK PETERKA,  
 místostarosta Jednoty Úpice

Období�podzimu�a�zimy�
přineslo�v�Orlu�Dobříš�
spoustu�proměn
Letošní podzim byl plný příprav a změn. 
Vládní nařízení počátkem října uzavřela 
i naši orelskou jednotu v Dobříši. Jeli-
kož jsme nevěděli na jak dlouho, začali 
jsme pomalu zvelebovat vnitřní prosto-
ry a pořizovat nové cvičební pomůcky. 
Vymalovali jsme obě tělocvičny a šatny. 
Zmodernizovali jsme skladový prostor, 
kde se bude moci za hezkého počasí 
hrát například stolní tenis nebo posedět 
v létě ve stínu. Hned, jak bude možnost 
výběru nábytku, plánujeme zvelebit no-
vými stoly a židlemi i naši recepci. Ty stá-
vající máme již 12 let, a tak se těšíme 

na jejich výměnu. Nezapomněli jsme i na 
naše tělocvičny, kam jsme zakoupili nové 
lavičky a nové podložky na cvičení, které 
se dají pověsit na stěnu a nezabírají nám 
tak místo v sálech. Dále jsme zapracovali 
na našich webových stránkách. Jsou zce-
la nové, dobře ovladatelné a přehledné 
z chytrých telefonů, které dle výzkumu 
pro návštěvu jakýchkoli webových strá-
nek lidé nejvíce využívají. Nudit jsme se 
tedy nestihli, zvládli jsme toho hodně. 

Také jsme našim závodním oddílům zpro-
středkovali on-line tréninky, aby naše zá-
vodnice neztratily formu, do které se do-
staly během léta. Každý týden se lektorky 
střídaly, aby měla děvčata tréninky pestré 
a zaměřené na procvičení celého těla. 
Podle kladných reakcí našich svěřenek 
byla tahle forma tou správnou cestou, 
jak zůstat i v téhle době aktivní a udržo-
vat spolu kontakt alespoň přes obrazovku 
počítače. S odcházející zimou vyhlížíme 
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lepší zítřky a plánujeme na konec dubna 
oblíbený víkendový pobyt v Českém Ráji 
pro maminky s dětmi. Náplní víkendu je 
cvičení jak dětí, tak i maminek, procház-
ky, různé skupinové hry i zábava. Těšíme 
se na další nové zážitky a přejeme všem 
pevné zdraví po celý rok!
 tým lektorů jednoty Dobříš

Tříkrálová�sbírka�2021
Z důvodů nám všem známých se letošní 
charitativní akce „Tříkrálové sbírky“ ko-
nala v celé České republice netradičním 
způsobem. Malí koledníci, které občané 
Starého Města jako každý rok netrpělivě 
očekávali s koledou, nemohli vyjít do ulic. 
Místo nich navštívili domy pouze vedoucí 
skupinek koledníků a vhodili do schránek 
dopis, kalendářík, cukřík, napsali křídou 
na dveře nebo formou nálepky K + M + B,  
a tak předali požehnání domácnostem 
pro rok 2021. Kdo chtěl, mohl využít vel-
ký výběr z nabídek a dát svůj příspěvek 
např. do kasiček umístěných v potravi-
nách, v prodejně akvaristiky, barev a laků, 
na městském úřadě nebo v předsíni kos-
tela Svatého Ducha. Finanční dar mohli 
občané poslat také přímo na sbírkový 
účet charity. Nemůžeme zapomenout na 
ty, kteří potřebují naši pomoc. Poděkování 
patří všem, kteří otevřeli svá srdce i ruce 
a jakoukoliv formou přispěli do sbírky pro 
potřebné naše spoluobčany.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 

starostka jednoty ORLA

I�v�současné�době�se�
snažíme�sportovat
Dnešní doba je velmi náročná pro všech-
ny. Děti jsou odkázány k sezení u počíta-
če a nesetkávají se se svými spolužáky ve 
škole, nemohou se setkávat s kamarády 
ve svých kroužcích, nemohou spolu spor-
tovat, ale také i nám dospělým přináší lec-
kdy náročné chvíle doma i v zaměstnání 
a rovněž se nemůžeme setkávat se svý-
mi přáteli v aktivitách, na které jsme byli 
zvyklí. Stejně jako mnozí z vás, hledáme 
i my odreagování, „psychickou očistu“.
Sportujeme tedy venku v menších ro-
dinných či přátelských skupinách. Běhá-

me nebo chodíme na turistické výšlapy 
a vzhledem k letošní krásné zimě, trávíme 
také čas na běžkách.
Běháme každý kolem svých domovů, 
i když nebydlíme zrovna u lesa, ale třeba 
i na sídlišti. Připojili jsme se k výzvě Orla 
jednoty Vizovice „Orelská postní míle“.
Naše krásná příroda nám nabízí spoustu 
míst, která můžeme navštívit. Navštívili 
jsme „po svých“ i na běžkách Javorníky, 
okolí Velkých Karlovic skýtá mnoho bě-
žeckých tratí a turistických zážitků a Be-
skydy, kde jsme se na Pustevnách kromě 
velmi dobře upravených běžkařských tras, 
mohli také potěšit pohledem na sochy 
z ledu a opravené Jurkovičovy dřevěné 
stavby. 
Těšíme se, až se budeme moci do spor-
tování a ostatních oblíbených činností 
naplno vrátit.
 MARCELA SOUSEDÍKOVÁ, 
 Orel jednota Zlín

Blahopřání
Ne každá jednota se může pochlubit tím, 
že má ve svých řadách takového pamět-
níka, jako je bratr Augustin Simon. Vždyť 
oslavil v únoru krásných 96 let. Touto 
cestou mu chceme popřát stálé zdraví, 
vitalitu jakou má a Boží požehnání. 
Pan Simon se narodil v České Třebové, 
pochází z pekařské rodiny a tomuto ře-
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meslu se věnoval až do odchodu do dů-
chodu. Vychoval s manželkou tři děti. 
Do Orla vstoupil již jako malý hoch a je 
platným členem dodnes. Velmi rád se 
zúčastňoval poutí a na Orelskou pouť 
na Horu Matky Boží u Králík jezdí s námi  
i v tomto pokročilém věku, poněvadž je 
to jeho srdeční záležitost. 
Zvláště v dnešní nejisté době, kdy patří 
do té nejohroženější skupiny, společen-
ský život je v troskách, je tato životní 
událost světlým bodem v tmavé době. 
Moc nás mrzí, že se s ním nemůžeme 
podělit o radost a poslechnout si jeho 
vzpomínky, jak to dříve bylo. Tak alespoň 
takto mu chceme poděkovat za jeho 
celoživotní dílo. Ještě na závěr přejeme 
mnoho zdraví, pohody a šťastné rodinné 
zázemí.
 Členové Orla Česká Třebová

Křížová�cesta�2021
Na pátek 26.2. si připravila jednota Orla 
Staré Město pobožnost křížové cesty. 
Mladí členové, děti i dospělí, chtěli tou-
to pobožností poděkovat Pánu za Lásku 
a Požehnání, kterými provází naši orel-
skou činnost i v této době a zároveň po-
prosit za ukončení probíhající pandemie 
Covid-19. V průvodu v čele s orelským 

praporem před svatostánkem jsme se 
poklonili přítomnému Ježíši a za zpěvu 
žalmu „Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, 
lituji...“, který doprovázel hrou na ky-
taru náš sekretář jednoty bratr Ing. Petr 
Jarotek, jsme postupovali od I. až po 
XIV. zastavení. Po krátkém zamyšlení 
u každého zastavení nad utrpením Ježí-
še, které prožíval za naše hříchy a naše 
vykoupení, jsme pobožnost zakončili 
před svatostánkem modlitbami za zís-
kání plnomocných odpustků, které jsme 
věnovali všem zemřelým Orlům a duším 
v očistci.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ,  

starostka jednoty

Plán�turistických�akcí�
v�jednotě�Přelouč�na�rok�
2021�
V lednu jsme založili nový turistický oddíl 
Orla Přelouč - Centrum Svatojakubských 
poutníků. Přelouč leží na východočeské 
trase svatojakubské cesty a plánujeme 
nabídnout v orlovně zázemí pro turisty 
/ poutníky, kteří jsou na cestě. K tomu je 
rok 2021 Jubilejním svatojakubským ro-
kem. Ten se opakuje v pravidelných inter-
valech 6 – 5 – 6 – 11 let, když připadne 
svátek sv. Jakuba na neděli. Během jubi-

lejního roku je otevřená „svatá brána“ 
v katedrále sv. Jakuba v Compostele ve 
Španělsku. V Santiagu de Compostella 
tak bude více oslav, ale letos se uvidí, 
jaká bude situace. V roce 2019 navští-
vilo Composlelu kolem 348 000 poutní-
ků, během svatého roku je to i 3x více. 
Nejvíce jich jde pěšky, pak na kole. Kdo 
ujde minimálně 100 km, obdrží certifi-
kát poutníka. Uznává se chůze, jízda na 
kole nebo na koni. Z Přelouče do Com-
postely je to 3 201 km, jak uvádí kámen 
u kostela sv. Jakuba, ale tuto trasu zatím 
neplánujeme. 
Naším záměrem je uspořádat během le-
tošního roku 6 turistických akcí po Výcho-
dočeské svatojakubské trase a to vždy 4. 
sobotu v měsíci, od května do října 2021 
včetně (za dodržení aktuálních protiepi-
demiologických opatření). Každá akce 
bude mít zajištěn duchovní doprovod. 
Hlavní pouť celého roku pak bude v so-
botu před svátkem sv. Jakuba 24. červen-
ce. Sraz vždy v 9 hod u určeného kos-
tela, který bude výchozím bodem trasy. 
Každý účastník obdrží originální razítko 
konkrétní části východočeské trasy poutě 
do svého credenciálu (tj. průkazu svatoja-
kubského poutníka). Více o trasách v ČR 
na www.ultreia.cz.)
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1.�trasa:�JAROMĚŘ, kostel sv. Jakuba – 
HRADEC KRÁLOVÉ, délka 20 km, termín 
sobota 22. 5. 2021
2.�trasa:�HRADEC KRÁLOVÉ, katedrála 
sv. Ducha – PARDUBICE, délka 22 km, 
termín sobota 26. 6. 2021
3.�trasa:��PARDUBICE, kostel sv. Baroto-
loměje – PŘELOUČ, délka 20 km, termín 
sobota 24. 7. 2021, v neděli 25.7. Svato-
jakubská poutní mše v kostele sv. Jakuba 
v Přelouči (možnost přenocování v Orlov-
ně v Přelouči zdarma)
4.�trasa: PŘELOUČ, kostel sv. Jakuba – 
ŽEHUŠICE, délka 27 km, termín sobota 
28. 8. 2021
5.�trasa: ZÁBOŘÍ NAD LABEM, kostel sv. 
Prokopa – KUTNÁ HORA, délka 22 km, 
termín sobota 25. 9. 2021
6.�trasa: KUTNÁ HORA, Chrám sv. Barbo-
ry – zřícenina hradu SIÓN- KUTNÁ HORA, 
délka 24 km, termín sobota 23. 10. 2021
Registrace členů nového turistické-
ho oddílu Centrum Svatojakubských 
poutníků Přelouč bude probíhat do 
30.4.2021 e-mailem a přes facebook. 
Registrační poplatek je 200 Kč. Každý 
člen obdrží zdarma průkaz svatojakub-
ského poutníka. 
Můžete nás kontaktovat -

 ZDENKA KUMSTÝŘOVÁ, 
manažerka centra, 
tel. 731 402 371, 

e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com. 

Fotografická�soutěž�
Ačkoliv je doba „koronavirová“, kvů-
li které nemůžeme uspořádat žádné 
aktivity, rozhodli jsme se zorganizovat 
alespoň fotografickou soutěž. Naše 
jednota Orla tuto soutěž uspořádala ve 
vánočním čase. Tématem tak nemohlo 
být nic jiného, než Vánoce. Každá fo-
tografie byla originální, a proto jsme 
přistoupili k losování. Celkem byli vy-
losováni 3 výherci, kteří byli odměně-
ni. Na 1. místě se umístil Jan Kada, na 
2. místě rodina Kaucova a na 3. místě 
David Hordějčuk. Děkujeme všem, kteří 
se zúčastnili a zaslali nám své zdařilé  
fotografie.
 JIŘÍ KADA
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