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Svet si nezádá  Svet si nezádá  
více obetí,více obetí,
ale více objetí!ale více objetí!



Pavel Fiala  4
Vím o zbrani, která je účinná proti každému zlu. Má celkem téměř 60 nábo-
jů, pálí se v pěti dávkách po deseti a nikdy neselže. S ní se vždy trefíme do 
černého.

komentář
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Zimní silniční běh Moutnice 
Memoriál účastníků II. zahraničního odboje  8
Když jsme se dne 4. ledna 2020 odpoledne po ukončení celodenního pro-
gramu loučili s 29. ročníkem Memoriálu účastníků II. zahraničního odboje, 
málokdo by tipoval, že si na jubilejní 30. ročník počkáme dva roky. Zřejmě 
nikdo by ale asi nebyl schopen odhadnout, co vše nadcházející dva roky 
přinesou.

Kurz vykoupených
Nežijeme v lehké době. Bojujeme s pandemií, s in-
flací i drahými energiemi a spoustou dalších pro-
blémů. Roste mezinárodní napětí a bojíme se o mír. 
Svět rozbitý spoustou představ a osobních priorit je 
v pokušení se hádat a bojovat. Počítačová kultura 
nás svádí k vytváření uzavřených skupin. Vybudová-
ní něčeho pozitivního však nedosáhneme štěpením 
a bojem, ale spoluprací. 
Nenaříkám, jen ukazuji na obraz světa, který po-
třebuje vykoupení. Pán Ježíš naši situaci zná a bere 
naši bídu na sebe. Nechává se za nás přibít na kříž. 
Od nás však žádá, abychom byli svědky naděje, 
kterou přináší vykoupení. To ovšem vyžaduje, aby-
chom žili jako lidé už vykoupení. Protože to dost 
neumíme, udělejme z postní doby kurz života vy-
koupených. 
Vykoupený se raduje z vykoupení tak, že ani ka-
ždodenní problémy mu radost úplně nepokazí. 
Uprostřed nejistot má jistotu, že Bůh ho miluje. 
Žádné utrpení není tak silné, aby mu vzalo naději. 
Čím hlubší má smutek, tím víc spoléhá na Vykupi-
tele. Čím víc myslí na Spasitele, tím je svobodnější 
od vlastního já. Čím víc důvěřuje Bohu, tím rychleji 
padají mezilidské hradby a roste ochota přijmout 
Boží myšlení a zásady, které Bible shrnuje do při-
kázání lásky. Kde vládne Boží láska, přichází zázrak 
uzdravení, protože ten, kdo se raduje z odpuštění 
od Boha, odpouští těm, kdo se provinili proti němu. 
Kdo vidí, jak mu Bůh pomáhá, pomáhá potřebným 
okolo sebe. Kdo se modlí s důvěrou, že mu Bůh 

naslouchá, naslouchá těm, 
kteří mluví k němu. Kdo se 
raduje z víry, přivádí k ní 
druhé a stává se misioná-
řem. Vykoupený prostě ví, 
že nepatří sobě, ale Kristu, 
který si ho koupil za cenu 
vlastní smrti, a je klidný, 
protože Kristus se umí po-
starat o to, co mu patří. 

Přiznejme si, že jsme začátečníci a potřebujeme 
školu evangelia. Dejme si jen dva úkoly: Ráno se 
rozhodněme prožít den jako Kristovi vykoupení 
a prosme o Boží pomoc. Večer spočítejme situace, 
kdy se nám to povedlo, případně promysleme situ-
aci, kterou jsme nezvládli, abychom další den mohli 
znovu začít. Kurz bude úspěšnější, když o své zku-
šenosti budeme často s někým mluvit.

arcibiskup Jan
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Orel jednota Vyškov  23
Rok 2021 je za námi. Moje obvyklá otázka: „Jaký bude rok 2022?“ Tentokrát neod-
povím. Nemám křišťálovou kouli.  Ráda bych nám všem přála, aby se náš život vracel 
do normálních kolejí a my jsme mohli trénovat, sportovat dle libosti a vysněných cílů. 
A samozřejmě si přeji, aby rodiče více podporovali děti ke sportu a k závodění.

Nikdo nás nenutí pomáhat
Pokud dnes pomáháme Ukrajině a jejim prcha-
jícím rodinám, děláme spoustu důležitého pro 
naše zítřejší dny. Jistě, spousta lidí se cítí ohro-
žena přívalem uprchlíků. Asi je to správně. Jejich 
přítomnost spolu s vlnou zdražování a dalších 
sankcí nám totiž bytostně ukazuje, že se děje 
něco strašného a že se nás to týká. Myslím si ale, 
že každý kdo má pocit, že trpí nedostatkem, může 
využít spoustu sociálních vymožeností, které náš 
stát poskytuje. Náš systém stále funguje pro naše 
lidi, stačí se na státní aparát jen obrátit. A pokud 
je člověk zdravý, má možnost si vydělat na coko-
liv, co ho udělá šťastným. Ti lidé ale prchají před 
válkou. Nezáviďme jim. Možná se doma měli lépe 
než my tady, ale s sebou si vzali to, co měli po 
ruce. Hlavně to nejcennější, mají jen jeden kufr 
s věcmi a jejich zemi okupuje diktátor, který bom-
barduje dětské nemocnice! Ne všichni nám budou 
sympatičtí, s tím je potřeba počítat, ale ne z toho 
udělat předsudek. Záleží na každém z nás. Svými 
modlitbami ale můžeme spustit déšť milosrden-
ství a zemi zavlažit svou láskou. I velké věci mají 
často maličký, nepatrný počátek. Každá dlouhá 
cesta začíná prvním malým krůčkem a řadou ma-
lých kroků jde urazit velkou vzdálenost. A každá 
dobrá maličkost, kterou rozesejeme kolem sebe 
- úsměv, vlídné slovo, pozornost věnovaná druhé-
mu, drobná pomoc..., ovlivňuje naše okolí. Máme 
možnost zlepšit svět, jen 
jí využít…..
Vím o spoustě z vás, kteří 
máte nové spolubydlící, 
nové nájemníky, nové 
zaměstnance, nové ka-
marády ve škole, nové 
florbalisty, nové běžce. 
V naší klubovně v orlov-
ně jsme vytvořili podmín-
ky a máme ubytovánu pětičlennou rodinu. Táta je 
mistr Ukrajiny v gymnastice. Za každou pomoc, 
kterou jako orlové přinášíme, moc děkuji. Jsem na 
vás pyšná. Neskutečně pyšná!
Měníme hodně osudů, děláme něco, co malý národ 
dělá velkým. Jsme skvělí lidé. Nenechme si to vzít. 
Tohle je naše Nagano a každý z nás může být tím 
hrdinou. Haškem, Jágrem…  M. MACKOVÁ

110 let jednoty Studenec  21
Snažíme se předávat orelskou tradici nejen činností, ale i navenek stejně jako ji naši 
předchůdci předávali nám. Chtěl bych vzpomenout právě na naše předchůdce, 
kteří jednotu v 90. letech obnovili a nastartovali její činnost. Pevně věříme, že čin-
nost jednoty bude vzkvétat i v dalších letech a že jednou i naši nástupci povedou 
jednotu v duchu orelských křesťanských hodnot.

Lesní klub  12
nabízí dětem (7-11 let) týden v ZOO Brno nabitý zábavou a seznámením 
s tábornickými dovednostmi. Tábořiště se nachází přímo v areálu zoo, ovšem 
mimo běžně přístupnou návštěvnickou trasu a poskytuje tak dětem bezpečí 
a soukromí. 
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mým pohledem

V poslední době myslím stále více na 
svoji babičku Štěpánku. Je to dlouho, 
co zemřela. Měla nádherné dlouhé 

vlasy, které pomalu přecházely z čer-
né barvy do bílé. Měla to těžké. Ve 
světové válce přišla o manžela a ko-

munisté zavřeli mého strýce za organi-
zování orelské poutě na Hostýn v roce 
1948. Pro komunisty to byla velezra-
da, a tak dostal 
10 let. A babič-
ka zůstala s ma-
m i n k o u  s a m a . 
Bylo to dlouhé 
období, kdy ne-
měly často co do 
úst.  Když jsem 
se narodil, začínalo být o trochu 
líp. Sice nás ve dvou jednopokojo-
vých bytech bydlelo pět dospělých 
a pět dětí, ale měli jsme zahradu  
a dvůr.
Teď, když jsme zase ve válce, postup-
ně si vzpomínám na její moudra. ,,Když 
začne válka,“ říkala, ,,je úplně nejdůle-
žitější modlitba za mír. Je to nejsilnější 
zbraň na světě.“ Taky mě vzala mezi 
záhony a prozradila mi, jak bojovat 
s hladem, který s každou válkou při-
jde. Ukazovala mi na prstech: „Za prvé 
brambory, za druhé fazole, za třetí 
zelí, za čtvrté cibule a za páté česnek.“ 
Ano. Myslím mnohem více na svoji  
babičku.

Mým pohledem……
Vím o zbrani, která je účin-
ná proti každému zlu. Má 
celkem téměř 60 nábo-
jů, pálí se v pěti dávkách 
po deseti a nikdy nese-
lže. S ní se vždy trefíme 
do černého. Ano, je sice 
ze dřeva a provázku, ale 

i v 21. století funguje bezvadně. Ačkoli není 
těžká, máme problém ji vzít do ruky a po- 
užívat, ale vždy to má smysl a účinek! Dává 
nám také motivaci nesedět jen se založenýma 
rukama. Zásahy po jejich střelách sice nejsou 
našimi smysly tak snadno vnímatelné, ale vždy 
voní skutečnou Nadějí, Pravdou a Láskou. 
Zmáčkněme spoušť!
 PAVEL FIALA, 
 jáhen farnosti Panny Marie v Kroměříži
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Myslím na ni dokonce více než 
na svého předchůdce v čele Orla  
Dr. Šrámka, který uslyšel Hitlera v rá-
diu a vyzval všechny jednoty, aby 
zakládaly branné odbory. A zaklá-
daly. Součástí výcviku byl i skok do 
hloubky. Za války pak seskakovali 
jako parašutisté. Gabčík s Kubišem 
tak úspěšně vybojovali boj s katanem 
českého národa Heydrichem. Už je to  

… poznávat  
znamení času …
Znáte to! Létají kolem nás jak střely ve 
válce. Ba daleko víc! Slova, slova, slo-
va. Jaký je rozdíl mezi slovem člověka 
a Slovem, které se stalo tělem? Lidé 
touží být jako Bůh – jsou tací, co Jej 

následují – a svět 
kolem nich dý-
chá, zraje, kvete 
a přináší požeh-
nání – a jsou jiní, 
co se snaží být 
jako Bůh tím, že 
se derou na Jeho 

místo a vyhánějí Jej ze svého srdce i ze 
světa kolem. V časech přítomnosti, kdy 
jsme svědky výbuchů Zla po desetile-
tích nevídaných, stojíme v úžasu a letí 
vzpomínky slov a vět, které se zakou-
sly do naší paměti. - … tisíciletá říše… 
se Sovětským svazem na věčné časy… 
nemoci světa jsou vymýceny … už 
žádná válka nebude po poučení z té 
poslední … 
Posunuli jsme se, ano hodně jsme se 
vyvinuli po stránce technologií, ale 
co je to holt platné, když zároveň 
neposouváme i svůj vztah s Bohem? 
Když nerosteme v lásce? Pak můžou 
i ti, kdo lžou a touží po moci nad dru-
hým mít stejné technologie, stejné 
zbraně jako ostatní. Tam, kde králové 
zbrojili, Matka Církev v historii stavěla 
kláštery, nemocnice a školy. Smiřovala 
národy. Má tu sílu i v událostech pří-
tomnosti?
Pocity mnohých odpovídají obrazu 
Knihy Zjevení sv. Jana. Představy po-

80 let a budeme si to v letošním roce  
připomínat.
Mluvil jsem s řadou z vás. Pomáhá-
te uprchlíkům z Ukrajiny, máte pro 
ně ubytování, učíte se sebeobranu, 
o prázdninách chystáte tábor, který 
o něco víc než dřív povede k otužilosti 
i vytrvalosti. Někteří se učíte střílet. 
Díky za každou pomoc, díky za každou 
snahu.

sledních dnů, jak nám to sděluje Písmo 
sv. –  a to je kniha Pravdy. Ale…
Co když jsou to dost možná dny, které 
pouze ukazují, že se k finále blíží náš 
vlastní život fyzický? Že jsme nějak  
poztráceli tu schopnost číst znamení 
času našich vlastních let?
Doby válek a nemocí byly především 
dobami, kdy se obnažoval charakter 
lidí i celých národů. Kdo chtěl po-
máhat, vytvářel mír, nebo naopak 
bojoval proti zlu, kdo pomáhal,  byl 
tvůrcem pokoje, nebo povstával proti 
zlu (i dnes jsme toho v míře vrchova-
té svědky), kdo lhal, kradl, udával, byl 
kolaborantem se zlem, ten to činil in-
tenzivněji tehdy, kdy ho režim vypustil 
ze řetězu. Je však široká zóna šedivé 
masy lidí, kteří se snaží tím vším pro-
plout. Uvidíme, jak to dopadne! Ti se 
častokrát ocitají uprostřed událostí 
a uprostřed cizí země se zbraní v ruce 

Myslím na svoji babičku a věřím, že má 
pravdu. Věřím, že pomůže modlitba za 
mír, že pomůže každá pouť, že Maria 
má tu sílu přimlouvat se za nás.
A blíží se jaro. S manželkou se chystá-
me sázet. Brambory, fazole...

I v těžkých časech přeji orelské: 
ZDAŘ BŮH !

 STANISLAV JURÁNEK, starosta Orla

a někdo na ně křičí – tak střílej, stří-
lej…. na člověka!
Tyto doby mi sdělují především to, kdo 
jsem. Na které straně stojím a co za 
mnou zůstává.
A jsem přesvědčen, že Bůh v každé – 
i té nejtěžší době člověka, který o to 
stojí, převádí ze tmy do světla, ze smr-
ti k životu, z otroctví ke svobodě. Jak? 
Všimněte si, že v dobách temna be-
znaděje Bůh oslovil srdce obyčejného 
Jeremiáše, Mojžíše, Pannu Marii… Čas-
tokrát z chudých a obyčejných rodin. … 
a Ti měnili chod dějin.
A troufám si vyslovit myšlenku, že 
Bůh po své Církvi chce místo úřed-
ničiny a hledání vedlejších cest 
a prázdných lidských slov přede-
vším hledání srdce člověka, které je 
schopno rozpoznávat pravdu, nebát 
se, žít v moudrosti před Bohem, na-
plňovat svět Jeho slovem a převést 
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ném pro nouzi bližního. Že štěstí není 
v utrácení a rozhazování, ale v dobrém  
hospodaření. 
Svatí mezi námi jsou lidé, kteří ná-
sledují Krista v duchu a prostře-
dí dnešní doby. Svatí mezi námi 
nejsou nápadní extrémním oble-
čením, účesem, vyzývavým cho-
váním, vyhlašováním zbožných 
průpovídek a odříkáváním citátů z bi-
ble. Tak se chovají spíš nemocní než  
svatí lidé.
Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, 
pak vlídností k druhým, svědomi-
tostí v práci. Tím, že je na ně spoleh-
nutí. Nemluví příliš s lidmi o Bohu 
- ale tím víc s Bohem o lidech, mezi 
nimiž žijí. Znají svou víru z osob-
ního přesvědčení. Vědí, proč věří 
v Boha a umějí odpovědět na běž-
né námitky proti víře. Dnešní svatý 
je kliďas, který běžné denní mrzu-
tosti řeší spíš žertem a s humorem 

spočívá v neustálém začínání. Vědí, 
že i ti největší světci jsou omilostně-
ní hříšníci - tedy lidé jako my. Tato 
poznávací znamení světců dnešní 
doby otvírají dveře k cestě za svatostí 
i nám, nám všem. 
Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy 
neklesli. Jsou svatí proto, že po kaž-
dém pádu vždy znovu povstali k no-
vému úsilí!
 LADISLAV SIMAJCHL

jemu svěřené z pokolení do pokole-
ní. Toto hledání se odehrává ve Va-
šich rodinách i v celé Církvi. Není to 
úžasný záblesk naděje a optimismu? 
To vědomí k čemu nás Bůh volá? 
K výchově budoucí generace v živo-
tě beze strachu a hlouposti. Možná 
se právě teď v některé orelské ro-
dině narodil někdo, kdo zaslechne 
v budoucnu hlas Boží a povede svět 
k míru a zdraví! 
 P. PETR DUJKA, Duchovní rada Orla

Co znamená  
být svatým dnes 
Náš Pán nežádá od každého člověka, 
aby rozdal vše, co má a zůstal chudý 

jako svatý František 
z Assisi. To je cesta 
dobrovolníků. Ale 
náš Pán žádá od ka-
ždého bez výjimky 
chudobu duchovní - 
vědomí, že jsme jen 

správci, ne vlastníky toho, co máme. 
Že budeme skládat účty z toho, jak 
jsme majetku užívali. Že štěstí není 
v hromadění, braní, ale v srdci otevře-

Před druhými se nevytahuje a sna-
ží se mluvit co nejméně o sobě. 
Na druhé nežárlí. Nevšímá si toho, 
co o něm říkají druzí za jeho zády. 
Když mu někdo vytkne chybu, pře-
mýšlí, jak ji napravit, má-li ji oprav-
du, nebo co dělat, aby nepůsobil 
špatným dojmem, když tu chybu 
nemá. Nikdy se nehádá, i když ví, 
že pravdu má on. Řekne své mí-
nění a to stačí. Nikomu své mínění 
nevnucuje. Působí na druhé svým 
příkladem, svou osobností. Denně 
setřásá vše staré. Snaží se denně 
vytvořit ze sebe lepší typ člověka, 
lepší podobu křesťana.
Poslední poznávací známkou světců 
mezi námi je, že všechny tyto krásné 
zásady sice přijali za zásady svého 
denního života, ale ještě se jim ne-
daří zachovávat je vždy denně. Ještě 
klopýtají, ještě chybují. Ale z klopýt-
nutí si nic nedělají. Vědí, že svatost 

než s rozčilováním. Ví, že nad všemi 
událostmi světa je Bůh, který i zlé 
umí obrátit v dobré těm, kdo v něj 
důvěřují. Svatý mezi námi nekritizu-
je lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale 
snaží se je pochopit a pomoci jim. 
Když mluví, tak mluví o něčem, ne-
plácá o ničem, jen aby se klábosilo. 
Ví, že povídavost je známkou sla-
boduchosti. Nikdy neslibuje něco, 
o čem ví, že by to nemohl splnit. 
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Fotky asi podle pořadí…5 a 6 jen výřezy

Malá cena Zlobice
V sobotu 12. února se od ranních hodin 
do areálu kuřimského Orla začali sjíždět 
účastníci běhu, který je zařazen do Orel-
ské běžecké ligy i do Kuřimské běžecké 
ligy. Spolupráce s Atletickým klubem 

a Alešem Sikorou se osvědčila, za ty roky, 
co Malou cenu Zlobice organizujeme spo-
lečně, každý víme, co máme na starost 
a tak nás nevyvedl z míry ani konečný po-
čet běžců. Myslím, že dokonce rekordní. 
Celkem 315 běžců se postavilo na start 
různě dlouhých tratí. 143 dětí běhalo 
v zámeckém parku, 16 běžců si dalo trať 
1,3 km Lidového běhu a na start hlavní-
ho závodu 7,3 km se postavilo 156 mužů 
a žen. Pěkné počasí a suchá zpevněná trať 
pomohla k vytvoření nových traťových re-
kordů ve dvou kategoriích hlavního závo-
du. V kategorii padesátníků se to povedlo 
Tomáši Jančíkovi a v nejstarší mužské ka-
tegorii 70+ pak Milanu Strachoňovi. I za 
omezených podmínek se závod vydařil 
a jsme rádi, že jsme mohli přispět k super 
atmosféře, kterou bylo cítit kolem dokola, 
napříč věkovým spektrem. Po dvou letech, 

kdy se sportovní akce většinou rušily, se 
všichni potřebujeme zhluboka nadech-
nout. A kde jinde než při běhání. 
Poděkování patří všem pořadatelům 
i Městu Kuřim za podporu. Celkové vý-
sledky na www.orel.cz.   
 PETR MACEK

Otevřený orelský závod 
v běhu na lyžích
V sobotu 5. února se na Ploštině v kata-
stru obce Drnovice uskutečnil otevřený 
orelský závod v běhu na lyžích. Závodilo 
se ve všech věkových kategoriích. Nej-
mladší účastník měl 6 let a nejstarší 70 
roků. Nižší účast než v předešlých letech 
je jistě dána covidovou situací, ale i urči-
tým zpohodlněním hlavně mladší genera-
ce. Jelo se za pěkného slunečného počasí 
i za slušných sněhových podmínek. Pa-
mátná Ploština všechny přivítala krásný-
mi výhledy do okolní krajiny. Jak říkám: 
„Lituji vás všechny, kteří jste nepřišli.“ Tak 
snad příště!

Vítězové jednotlivých kategorií: 

mladší žáci – Lukáš Čejka z Orla Domanín 
a Darja Bačová z Orla Val. Klobouk
žáci – Bačo Radek z Orla Val. Klobouky 
a Buráňová Aneta z Orla Domanín
starší žáci – Buráň Adam z Orla Domanín
dorostenky – Kosíková Michaela z Orla 
Domanín
ženy I –  Muchová Barbora Vsetín

Sportovní akce
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ženy II – Huvarová Jitka Orel Domanín
muži I – Frýdl Tomáš Vsetín
muži II – Bačo Radek Orel Val. Klobouky
muži III – Kořenek Jan Orel Vizovice
Děkujeme všem závodníkům i pořada-
telům za pěkně strávený den v krásné 
přírodě.
 VÁCLAV ČASTULÍK, jednota Drnovice

Zimní silniční běh 
Moutnice  
Memoriál účastníků  
II. zahraničního odboje
Když jsme se dne 4. ledna 2020 odpole-
dne po ukončení celodenního programu 
loučili s 29. ročníkem Memoriálu účast-
níků II. zahraničního odboje, málokdo 
by tipoval, že si na jubilejní 30. ročník 
počkáme dva roky. Zřejmě nikdo by ale 
asi nebyl schopen odhadnout, co vše nad-
cházející dva roky přinesou.
Navzdory celosvětové pandemii uspo-
řádala místní orelská jednota v sobotu 
8. ledna 2022 již 30. ročník Memoriálu 
účastníků II. zahraničního odboje v zim-
ním silničním běhu, který je již pevnou 
součástí programu ústředních akcí Orla 
a také Orelské běžecké ligy. 
Velkou otázkou, kterou pořadatelé řešili, 
bylo, zda se vůbec do pořádání tradiční 
orelské akce pustit. Poté, co padlo kladné 
rozhodnutí, nebylo vyhráno, jelikož vlád-
ní nařízení mohlo pořádání této sportovní 
akce zhatit. Nestalo se tak, a proto mohlo 
sportovní zápolení proběhnout (samo-
zřejmě s dodržením všech platných pro-
tiepidemických pravidel). Další neznámou 
bylo i to, jestli po roční odmlce a téměř 
dvou letech nejrůznějších omezení ne-

ztratí orelští sportovci o tuto akci zájem. 
Anebo naopak, zda omezení posledních 
dvou let nepřispějí k vyšší účasti. Přece jen 
hlad veřejnosti po návratu k normálnímu 
životu je ve společnosti znatelný a spor-
tovci nejrůznějších odvětví jsou zvyklí pře-
kážky překonávat. Naštěstí platila druhá 
varianta a počet běžců v součtu všech ka-
tegorií zhruba odpovídal účasti předcho-
zích ročníků. Největší počet účastníků byl, 
jako již tradičně, v nejmladších kategori-
ích. Věkové rozpětí startujících sportovců 
bylo od nejmenších dětí až po seniory.
Pořadatelé se sešli již v pátek k chystání 
sálu a všeho potřebného, v sobotu ráno 
se pak pokračovalo v terénu přípravou 
tratě. Počasí bylo letos příjemné zimní 
a to, že nebylo nasněženo, přivítali jak 
pořadatelé, tak běžci. 
Celá akce byla zahájena mší svatou 
v místním kostele. Pokračovala uctěním 
památky zesnulých moutnických účast-
níků II. zahraničního odboje.
Pplk. i. m. JUC. Rudolf Mašek – příslušník 
RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami
Pplk. i. m. JUC. František Havránek – pří-

slušník RAF, padl 4. 12. 1944 ve Skotsku
Karel Hrdlička – zatčen při odchodu do 
zahraničí, vězněn v německých koncen-
tračních táborech – zemřel 21. 7. 1992 
v Moutnicích
Rudolf Hrdý – zatčen při odchodu do 
zahraničí, vězněn v německých koncen-
tračních táborech – zemřel 19.11.1996 
v Moutnicích
Plk. JUDr. Jan Buchta – příslušník RAF, ze-
mřel 26. 5. 2004 v Moutnicích
Nadp. Alois Dohnálek – příslušník čs. Po-
zemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 
6. 11. 2004 v Moutnicích
Poté se již naplno rozběhlo sportovní 
zápolení, a to na tratích od 50 m až po 
závěrečný závod mužů na 5 000 m. Celý 
Memoriál proběhl v přátelské atmosféře 
férového zápolení všech běžců, přičemž 
zúčastnění závodníci a pořadatelé byli 
rádi, že měli možnost se opět setkat se 
svými přáteli a známými z jiných orel-
ských jednot, případně nejen s nimi. 
Startovat na Memoriálu totiž mohou 
kromě členů i nečlenové Orla, zkrátka 
všichni ti, kteří mají rádi pohyb.  
Na závěr je třeba poděkovat všem dobro-
volníkům z řad pořadatelů a všem těm, kte-
ří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu 
Memoriálu. A letos zejména i závodníkům, 
kteří na námi pořádané běžecké zápolení 
nezapomněli a vážili do Moutnic cestu. 
Hojná účast 183 běžců z dvaceti jednot je 
povzbuzením pro pořadatele do budouc-
na. Dá-li Pán Bůh, sejdeme se zase za rok 
na 31. ročníku. Orel dává sportu smysl!  
 VÁCLAV OSTROVSKÝ
 Orel jednota Moutnice
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■  VP/13/184 VP schvaluje poskytnutí daru Matici svatohos-
týnské ve výši 30.000,- Kč na keramickou mozaiku  sv. Cyrila 
a Metoděje a bereme na vědomí hodnocení orelské pouti. 

■  VP/13/187 VP schvaluje dotaci jednotě Orel Dolní Čerm-
ná, IČ: 64771571  ve výši 60 000,- Kč na dofinancování pro-
jektu rekonstrukce Orlovny a  bezúročnou půjčku ve výši  
90.000,-Kč splatnou do 30. 6. 2022. Pověřuje dalším jedná-
ním první místostarostku Orla ses. Mackovou.

■  VP/13/188 VP schvaluje příspěvek 6.000,- Kč na ozvučení 
akce RM v jednotě Náklo-Mezice.

■  VP/13/189 VP schvaluje odložení splátky o jeden rok jed-
notě České Budějovice ve výši 20.000,- Kč.                  

■  VP/13/190 VP neschvaluje předložený záměr projek-
tu na výstavbu bytů v objektu Orlovny ve Frenštátě pod  
Radhoštěm.

■  VP/13/191 VP souhlasí s předloženou  smlouvou mezi  Orel 
jednota Ostrava - Třebovice, IČ: 65468775 a Simonou Luke-
šovou, nar. 13. 5. 1978 o zřízení sloužebností stezky a cesty 
k pozemnku parc. č. 247/1 o výměře 202 m2 za za podmínky, 
že v bodě 1 článek 3 bude 2x upřesněno omezení hmot-
nosti vozidel do 3,5 t: Oprávněná ze služebností má právo 
jezdit přes geometrickým plánem vymezenou část služeb-
ného pozemku vozidly do 3,5 t  a současně služebnost cesty 
zakládá právo, aby přes geometrickým plánem vymezenou 
část služebného pozemku jezdily vozidly do 3,5 t jiné osoby,  
které k oprávněné osobě přijíždí nebo od ní odjíždí. 

■  VP/13/192 VP nesouhlasí s žádostí pana Jiřího Barbořá-
ka, Hlavní 99, Hrušky, o odkup pozemku v obci Hrušky parc.  
č. 506 o výměře 97 m2 a pověřuje starostu Stanislava Jurán-
ka jednáním a zjištěním dalších informací na farním úřadě 
v Moravské Nové Vsi vzhledem k tomu, že sousední parcelu 
vlastní Farní úřad. 

■  VP/13/195 VP  zplnomocňuje ses. Kellerovou k zastupo-
vání Orla při jednáních Sportovního kolegia Moravsko-slez-
ského kraje.

■  VP/13/196 VP souhlasí se splátkami JUDr. Focka ve výši 
15.000,- Kč měsíčně.

■  VP/13/197 VP  schvaluje příspěvek na časomíru  jedno-
tám Bystřice pod Hostýnem, Blažovice a Česká Třebová  do 
výše 10 000,- Kč v rámci OBL. 

■  VP/15/208 VP schvaluje  jednotě Orel Nivnice  
(IČ: 65326431) dotaci ve výši 60 000,-Kč na dofinancování 
projektu rekonstrukce orlovny v rámci projektu SFŽP.

■  VP/15/209 VP schvaluje inventarizační komisi ve složení 
předsedkyně ses. Brandejsová, ses. Dudková a  br. Nováček.  

■  VP/15/211 VP schvaluje  doplnění k usnesení VP/13/197 
příspěvek na časomíru i jednotě Moravský Krumlov v hod-
notě 7 260,- Kč. 

■  VP/16/213 VP schvaluje vnitřní výběrové řízení na funk-
ci generálního sekretáře/sekretářky a schvaluje výbě-
rovou komisi ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová,  
br. Juránek. 

■  VP/16/214 VP ukládá  ses. Mackové sesbírat data 
o navýšení energií  v župách a jednotách. VP ukládá 
EHR projednat nastalou situaci s energiemi. Termín do  
6. 3. 2022.

■  VP/16/217 VP schvaluje podání dotační žádosti na NSA 
číslo RE21-00223 na rekonstrukci venkovního hřiště Orla  
jednoty Brno Husovice, IČO 65341350, Vranovská  1033, 
Brno Husovice. 

■  VP/16/220 VP schvaluje účast na hrách FICEP 2022  
v Rakousku v těchto sportech a v počtu: 10 atletů + 1 tre-
nér,  17 fotbalistů  + 2 trenéři. V případě, že nebude fotbal 
realizován, nahradíme futsalem.

■  VP/16/221 VP navrhuje br. Čápa jako koordinátora při 
CSM v Hradci Králové.

■  VP/16/222 VP schvaluje návrh kandidáta Mgr. Jana  
Mikuláštíka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

■  VP/16/223 VP schvaluje  navýšení základu mzdy o 10%  
zaměstnancům ústředí Orla. 

Výpis z usnesení, přijatých za zasedání Výkonného předsednictva

 
DUBEN  
 2. 4. Plavání Boskovice 
16. 4.   Volejbal – ústřední turnaj Křenovice 
30. 4.  Ústřední turnaj Stolní tenis – Polná 

KVĚTEN 
 8. 5.   Orelské kolečko Č. Krumlov 
 6.–8. 5.   Sportovní víkend pro rodiny  

Lomeček

21. 5.  Kuželky Valašské Meziříčí 
23. 5.  OBL Olešnice 

ČERVEN  
 4. 6.  Cantate Luhačovice 
 4. 6.  Petanque Brno Slatina 
25.–26. 6. 100leté výročí orelského sletu 
18. 6.  Atletika Brno St. Lískovec
26. 6. RC modely Tvarožná

Zveme Vás na následující ústřední akce
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8. ledna jsme se přišli rozloučit s naší sestrou 
Ludmilou Sýkorovou z Polešovic. V Orlu toto 
oslovení vyjadřuje úctu mezi jeho členy. Sestra 
Ludmila byla členkou Orla od roku 1998. Po 
celou dobu se spolu se svou rodinou aktivně 
zapojovala do kulturní a duchovní činnosti 
v jednotě i župě. Až do své smrti byla člen-

kou předsednictva župy Velehradské. Zúčastnila se snad všech 
orelských poutí, spolu se svým zetěm vydávala župní zpravodaj.
Poslední vydání má datum prosinec 2021. V prosinci jsme se také  
setkali na jednání župní rady. Jak křehké je rozmezí mezi živo-
tem a smrtí jsme si uvědomili na konci prosince, kdy nás zastihla 
zpráva o jejím úmrtí. Memento mori člověče. Odešla od rozdě-
lané a nikdy nekončící práce pro rodinu, pro Orla a celou naši 
společnost. 
Lidko, děkuji Ti za všechno, co jsi vykonala pro orelskou rodinu. 
Zdař Bůh !
 JOSEF ČASTULÍK, 
 starosta župy Velehradské

Po dlouhém boji se zákeřnou nemo-
cí nás dne 6. 1. 2022 opustil dlou-
holetý kamarád a člen naší orelské 
jednoty br. Pavel Hájek. Dříve ak-
tivní fotbalista, později dlouholetý 
trenér fotbalové mládeže. V po-
lovině devadesátých let se podílel 

na vytváření prvních orelských fotbalových výběrů 
v kategoriích U 14 a U 16. Byl také trenérem v těchto 
kategoriích na mistrovství Evropy organizace FICEP v le-
tech 1995 a 1999. V naší jednotě byl po dlouhé roky 
pořadatelem zimního silničního běhu a také pomáhal 
při ostatních akcích moutnické orelské jednoty. Přes-
tože jako aktivní fotbalista patřil k velkým bojovníkům, 
tak bohužel boj s těžkou nemocí byl pro něho marný. 
Všichni na něho budeme myslet a loučíme se orelským  
Zdař Bůh!  

ROSTISLAV DOHNÁLEK, 
Orel jednota Moutnice

Život nám někdy klade otázky, na které neznáme odpověď 
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CANTATE 2022 – 32. ročník
Přehlídka duchovních písní se uskuteční v sobotu 4. června 2022 
na hlavním pódiu na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. 

Přihlásit se mohou soubory orelských jednot nebo žup, farní diecézní sbory nebo 
jiná společenství podobného zaměření (chrámové sbory, dětské sbory, dua, tria, 
malé skupinky apod., eventuelně i sólista).

Více na www.orel.cz, přihlášky
Marie Habartíková, ulice: Osvobození 855, 686 04 Kunovice, tel 733 229 185

 

FICEP CAMP 2022
Termín: 6. 8.–13. 8. 2022

 Místo pobytu:  Sportsarea Grimming – Niederöblarn, Flugplatz 83, 8960 Öblarn 
 Styria, Rakousko – asi 250 km od Vídně

Věk a požadavky na účastníky:
 •  14–18 let 
•    Znalost základů anglického jazyka. Angličtina je dorozumívacím jazykem.  

Druhým jazykem je němčina. Znalost němčiny je výhodou nikoliv podmínkou.

Více na www.orel.cz, přihlášky do 10. 5. 2022, elektronicky na: rm@orel.cz (v kopii mozny@orel.cz)

Chtěli byste 
u vás v jednotě zkusit  
nový, trochu netradiční sport – PŘETAHOVÁNÍ LANEM? 
Pro zájemce: – dostatečný počet lan
 – uspořádání seminářů (pro naučení techniky) pro venkovní a vnitřní varianty
 – spolupráce s trenérem reprezentace ČR v přetahování lanem Lukášem Dvořákem
 – pro vytvořené týmy v jednotlivých věkových kategoriích možnost účastnit se soutěží v ČR

 Více na www.orel.cz  •  Domluva spolupráce: mozny@orel.cz 

Příspěvek 
účastníka 
5.000,- Kč
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LESNÍ KLUB 
nabízí dětem (7–11 let) 

týden v zoo nabitý zábavou 
a seznámením s tábornickými 

dovednostmi. 
Tábořiště se nachází přímo 

v areálu zoo, ovšem mimo běžně 
přístupnou návštěvnickou trasu  

a poskytuje tak dětem 
bezpečí a soukromí.

Cena: 3600 Kč
Cena zahrnuje: 

7:45 – 16:15 hod. – každodenní vstup  
do zoo, celodenní péči o malé táborníky, 
pitný režim a stravu, ve čtvrtek přespání 

v zoo, hry v rámci celotáborových her 
jednotlivých stanovišť, ve čtvrtek večerní 

prohlídka zoo, materiál pro realizaci  
her a tábornických disciplín  

a dovedností.

Více na www.orel.cz   
 Kristina Horáková, tel:  720 051 981, 

rm@orel.cz 

Co je DiHuTaj? 
Divadlo, hudba,  

tanec a jiné. 
Přehlídka talentů a umění  

se zpětnou vazbou od lektorů. 
Chceš si zkusit vystoupit ze své  

komfortní zóny a předvést  
svůj talent?

Pokud ano, můžeš 
v úterý 31. května 2022 
v Divadle Za hradbami 

ukázat, co umíš!
Přihlášky:  Cyrilometodějské gymnázium 

a střední odborná škola pedagogická Brno
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Brněnský slet Čs. Orla 1922 znamenal pro 
organizaci velký úspěch doma i v zahra-
ničí. Po sletu nastal velký rozmach tělový-
chovné i kulturní činnosti. Byly pořádány 
akademie, veřejná cvičení, župní slety, bu-
dovány stadiony a hřiště, stavěny Orlovny, 
Katolické a Lidové domy. Brněnským sle-
tem se dostal Čs. Orel do povědomí české 
veřejnosti, dokázal, že je silnou složkou 
naší společnosti a že se s ním musí jednat 
jako s rovnoprávným partnerem v čsl. tělo-
výchově. V roce 1922 byl organizován kro-
mě cvičení i průvod, procházel trasou od 
Lužánek náměstím Svobody, kolem nádra-
ží, Novými Sady, Starým Brnem na sletiště 
(dnešní výstaviště). Průvodem šlo vedení 
Orla, zahraniční hosté, členové v krojích, 
skupina praporů a dlouhá řada cvičenců.
Každý historický milník v dějinách Orla je 
nutné si připomínat. Každý. Ať na spor-
tovním poli, kde z řad Orlů vzešel i tre-
nér olympijského vítěze Emila Zátopka  
(a jistě mnoho dalších sportovců), ale i na 
poli bitevním. A to doslova.  Bylo mno-
ho Orlů, kteří za naši vlast přinesli i oběti 
nejvyšší. S úctou ke všem, asi nejznámější 

Jan Kubiš a Jozef Gabčík. I oni a mnoho 
dalších měli od dětství orelskou výchovu, 
disciplínu a smysl pro brannou povinnost. 

Je nutné každou významnou akci v ději-
nách Orla připomínat. Bez historie není 
budoucnost.

Letos si připomínáme 100leté výročí 
od prvního sletu Orla v Brně

Vzhůru, Orle slovanský, bílý Orle náš,
rodné země od věků byl jsi věrná stráž!
Silný spár a peruť máš, smělý je tvůj hled,
zápasu se nelekáš, v boj své děti veď!
V srdci lásku k národu, v duši víry vznět,
s tebou půjdem ku předu, nikdy o krok zpět!
Byť i povstal vrahů val, zahřmí v český luh:
Vpřed jen, bratři, směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!

Vzpomínkovou akci  plánujeme  25.–26. června 2022 v Brně
Sobota 25. června:
Brno Řečkovice v areálu Orla i ZŠ Horáckého náměstí
9.00– 19.00 hod.  Sportovně branný den pro všechny generace, sportovní atletická 

stanoviště,  futsal, fotbal, řečkovická míle, pétanque, florbal, stolní tenis, soutěže 
ve sportovních dovednostech, vystoupení z jednot – taneční kluby 

Neděle 26. června:
 9.30 hod. slavnostní orelská mše u sv. Jakuba  
11.00 hod. Brněnská modlitba Anděl Páně 
11.15 hod. průvod s prapory od sv. Jakuba přes centrum města Brna na Petrov
12.00 hod. celosvětová modlitba Anděl Páně
13.30– 19.00 hod. kulturně sportovní program  

v Denisových sadech  –  moderuje a zpívá Pavel Helan 
13.30 hod.  Pavel Helan
14.30 hod.  Bohunická chasa  Orel Bohunice
14.45 hod. Aerobik team Orel Blansko
15.00 hod. Country skupina Ruty Šuty Orel Kelč
15.15 hod. Kung fu Orel Husovice
15.30 hod. Taneční skupina Ballare Orel Rtyně
15.45 hod.  CiMbálka (studenti Cyrilometodějského gymnázia)  
Představení různých sportů, workshopy, sportovní nafukovací dráha pro nejmenší.
Srdečně Vás zveme do Brna!  M. MACKOVÁ
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Loňské sčítání lidu přineslo mnoho 
diskusí a zamyšlení, zvláště k tématu 
nepovinné otázky náboženské víry. Sčí-
tání lidu v biblické víře Starého zákona 
(druhá kniha Samuelova, kapitola 24) 
přineslo jako následek Boží trest. Ježíš 
nás ale vybízí, že kdo jej vyzná před 
lidmi, toho on vyzná přes svým Otcem 
(evangelium Matoušovo, desátá kapi-
tola). Příležitostí k vyznání a přiznání 
se k Bohu máme jistě dost, a můžeme 
i rozumět přístupu, že se někdo raději 
nechce vyjadřovat k anketám pochyb-
ných cílů. 
Sčítání lidu je svědectvím o naší době, 
ať už je otázka dobrovolná nebo i divně 
formulovaná. Začal bych ale od konce 
a od signálů, které výsledky vysílají. Čes-
ká republika je i po více než 240 letech 
osvícenectví, útoků na křesťanské a ná-
boženské hodnoty, ateistickém a mate-
rialistickém ovládnutí země, světových 
válkách, rozvratu venkova, zadupání 
spolkového života a dalších hodnoto-
vých oslabeních a krizích, pořád ještě 

zemí, kde je víra stále a viditelně pří-
tomná. Komunismus byl bezesporu 
největším pseudonáboženským hnu-
tím v dějinách moderního světa s fa-
lešnými mesiášskými ambicemi ráje na 
zemi. Přesvědčených ateistů, kteří se tak 
deklarují i ve sčítání lidu, je v naší zemi 
555. Česko není ateistická země!
Menší církve a náboženská hnutí pro-
žívají pokles nebo stagnaci členů. Po-
dobně jako i sekty narážejí na jakousi 
bariéru růstu, která se pohybuje u těch 
nejmenších tak do tisíce, pak okolo pěti 
a deseti tisíc. Zpestřují ale náboženskou 
nabídku nebo osvěžují církevní barev-
nost. Skutečný početní růst vykazují 
jen pravoslavní (z 20 tisíc na 40 tisíc za 
deset let), a ti čerpají z přílivu svých vě-
řících z východu. Většina z migrantů ale 
zůstává nábožensky neviditelná. Nej-
rychleji asi roste počet vyznavačů islá-
mu (z dvou tisíc na pět tisíc za deset let).  
Jeden můj známý z církve bratrské, kte-
rá je mimochodem v mnohém velmi 
inspirativní, třeba i tím, jak se věnuje 

dětem, svými kluby pro všechny gene-
race, stavbami mnoha nových zajíma-
vých modliteben a kostelů, placením 
desátků (někteří jej platí z hrubé mzdy), 
růstem počtu sborů a míst setkání, kde 
hlásají Boží slovo, množstvím sociálních 
zázemím a mohl bych pokračovat.. tak 
ten mi řekl: „My vás katolíky potřebu-
jeme, protože díky vám je ještě aspoň 
křesťanství u nás viditelné“.  
Podle několika vyjádření pana kardinála 
Duky je počet vyznávajících katolickou 
víru v pražské arcidiecézi rostoucí. Roz-
hodně se za tímto sčítáním lidu skrývají 
i prorocká znamení, třeba i pro Orel. 
Možná by bylo vhodné se více dívat 
a inspirovat místy, kde život roste, kde 
může zkvalitňovat a přinášet další plo-
dy a hlavně: podporovat vznik nového 
a investovat do svých lidí. Je prorocké se 
s důvěrou a odvahou dívat do budouc-
nosti, nechat se inspirovat a přitom pev-
ně stát na svém. Vzhůru Orle!  
 PETR ŽŮREK, 
 člen jednoty Orel Vizovice

Sčítání lidu 2021  
anketa nebo proroctví?
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+420 733 602 219 | info@hristevcajku.cz
www.hristevcajku.cz | www.vinci-play.cz

REVIZE
Odborné technické 
kontroly dle normy 
ČSN EN 1176.

OPRAVY
Odborné opravy prvků 
a zařízení hřišť v souladu 
s pokyny výrobce a požadavky
normy ČSN EN 1176.

Vždy od nás obdržíte revizní 
zprávu s fotodokumentací
a seznamem závad.

U popsaných závad 
navrhneme optimální řešení
k jejich odstranění. 

Drobné závady opravujeme 
již během kontroly.

opravy opotřebovaných 
částí herních prvků

výrobu a výměnu vadných 
dílů „ na míru“

doplnění chybějících dílů, 
součástek a krytek

obnovu nátěru
a práce běžné údržby

TÜV SÜD
ODBORNOST PROVĚŘENA

REALIZACE
Takřka bezúdržbové herní 
prvky Vinci play, které díky 
použitým materiálům splňují 
nejvyšší nároky na trvanlivost 
a odolnost vůči počasí 
a vandalismu. 

Svým moderním
a atraktivním designem
přitahují děti jako magnet.

Realizujeme také 
workout a fitness prvky.

Provádíme

Je vaše hřiště
v CAJKU?
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VZKŘÍŠENÍ (Doplň správná slova z obrázku do textu a obrázek vybarvi!) 

Pomoz pastýřovi shromáždit 
všechny ovečky a dovést je  
do bezpečí. Začni u Ježíše  
a postupně spoj VŠECHNY 
ovečky tak, aby čára končila 
ve vchodu do ohrádky. Dej ale 
dobrý pozor, aby se tvoje tužka 
cestou nedotkla žádné kytičky.

Ježíšovo mrtvé tělo zabalili do plátna 

a položili do ............................ . Druhý den 

ráno šla k hrobu ........................... Mag- 

dalská.

Uviděla, že velký ........................... , který 

zakrýval vchod u hrobu je odvalený.

Běžela za Petrem a Janem. Ti přiběhli  

k hrobu, vstoupili dovnitř, ale uviděli tam 

ležet jen plátna. Marie magdalská stála 

před hrobem a plakala. Spatřila Ježíše, 

ale nepoznala ho. Ježíš řekl: „Marie!“ 

a ona zvolala: ........................... ! Maria  

Magdalská šla k učedníkům a oznámila 

jim: „Viděla jsem ............................. !“
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CO JE SMYSLEM POSTNÍ DOBY? 
Období před Velikonocemi se nazývá postní doba. Trvá čtyřicet všedních dnů.  

Co je jejím smyslem? To se dozvíš z luštěnky. Pojmenuj správně obrázky  
a zapiš slova podle čísel do tabulky. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

  POSTNÍ DOBA➩



Maminka je mojí páteří, 
drží mě zpříma a na správné cestě,
 je mojí krví a zajišt’uje,
že proudí dostatečně a silně.
Maminka je tlukotem mého srdce.

  8. května 2022  ❀  Svátek matek
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Milé sestry, vážení bratři,
dovolte mi v dnešním čísle představit naši 
orelskou jednotu z Podkrkonoší. Stude-
nec se nachází na rozhraní dvou krajů 
- Královéhradeckého a Libereckého, nic-
méně svoji příslušností k okresu Semily 
patří do župy Svaté Zdislavy. Jednota Stu-
denec byla založena v roce 1912, ovšem 
novodobá (pototalitní) historie se píše 
od roku 1991, kdy byla činnost jednoty 
obnovena. Na samém počátku obnove-
ní Orla ve Studenci stáli br. Josef Janda 
a Josef Jebavý, který se v roce 1991 stal 
starostou jednoty. Zejména s navrácením 
majetku jim v počátku významně po-
mohl také br. Norbert Nejedlý. V letech  
1994–1995 proběhla celková rekon-
strukce orlovny, na které bylo odpraco-
váno více než 3.000 brigádnických ho-
din. V těchto letech se na vedení jednoty 
začali také podílet Stanislav Tauchman 
a František Tauchman, který se později 
stal na několik let starostou jednoty.
Ve sportovní činnosti se naše jednota 
zaměřovala zejména na volejbal a stolní 
tenis, ale účastnili jsme se i atletických 
závodů, turnajů v malé kopané, ve flor-
balu a v neposlední řadě mnoha běžec-
kých závodů.
Vzhledem k velké konkurenci mezi jed-
notlivými sporty se nakonec volejbalu 
věnovaly více ženy a mužský volejbal 
se v naší jednotě přesunul už pouze na 
rekreační úroveň. Přesto muži zejména 
v 90. letech dosahovali dobrých výsled-

ků na orelských mistrovstvích ve Zlíně  
a v Brně, kde dosáhli dokonce na stříbr-
nou medaili. To ženám se dařilo ve vo-
lejbale ještě lépe, když v roce 2007 zís-
kaly titul mistryň Orla. Stejného výsledku 
dosáhly o několik let dříve také naše 
dorostenky. Ženy se pravidelně účastní 
mistrovských volejbalových soutěží po-
řádaných Českým volejbalovým svazem. 
Z okresního přeboru se postupně probo-
jovaly až do krajského přeboru 1. třídy, 
kde stabilně nastupují již mnoho let. Měli 
jsme velice silný a úspěšný tým doroste-
nek a žákyň, z jejichž kádrů aktuálně těží 
ženský tým. Zájem o volejbal dokresluje 
i tradiční turnaj smíšených družstev, který 
pořádáme každoročně na konci letních 
prázdnin již od roku 1996.
Také naši stolní tenisté jsou velice aktiv-
ní. I oni se několikrát účastnili vrcholných 

soutěží Orla ať už v kategorii jednotliv-
ců, tak v kategorii družstev. V posledních 
letech muži úspěšně absolvovali krajský 
přebor a v současné době se pohybují na 
špici okresního přeboru. I tady si úspěšně 
vychováváme svoji mládež.
Aktuálně jsme sportovní činnost rozšířili 
o pravidelné míčové hry dětí, scházíme 
se na florbal a to všechny chlapecké ka-
tegorie i se svými rodiči.
Ke všem sportům využíváme místní so-
kolovnu, poněvadž orlovna svojí velikostí 
nenabízí možnost takového sportovního 
vyžití. Orlovna, kterou jsme přistavěli za 
významné pomoci dotace v roce 2014, 
slouží spíše k pořádání společenských 
a kulturních akcí a velmi dobré zázemí 
nabízí pro rodinné oslavy, svatby, smu-
teční hostiny apod. K využití orlovny vý-
znamně napomáhá také celý venkovní 

Orel Studenec oslaví 110 let

  8. května 2022  ❀  Svátek matek
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areál před orlovnou, jehož součástí je 
volejbalový kurt a venkovní stůl na stol-
ní tenis, ale i travnatá plocha pro fotbá-
lek. Na orelském pozemku vybudovala 
obec také dětské hřiště, které je hojně 
využíváno nejen při orelských akcích, ale 
zejména sousedící Základní a mateřskou 
školou i širokou veřejností.
Studenecká jednota byla vždy činná 
také v kulturní a společenské oblasti. 
Pod vedením režiséra Zdeňka Karáska 
se nám podařilo nacvičit dokonce i di-
vadelní představení, na němž se podí-
lelo mnoho našich členů, zejména z řad 
šikovné hudebně založené mládeže. Ve 
studeneckém kostele jsme již dvakrát 
uspořádali koncert Pražského violonce-
llového kvarteta. Každoročně pořádáme 
letní bál, který navštěvuje okolo 300 lidí. 
Po několik let jsme pořádali také za-
bíjačku pro širokou veřejnost. Otevřeni 
jsme také netradičním novějším spor-
tům. Každoročně pořádáme tak turnaj 
v Mölkky. Jedná se o hru, které se mo-
hou zúčastnit všechny věkové katego-
rie. V listopadu pořádáme každoročně 
také Svatomartinský večer, kdy při folk 
a country ochutnáváme mladá morav-
ská vína. Ve spolupráci s farností a KDU 
pořádáme vždy na přelomu srpna a září 
dětské odpoledne, které navštěvuje 

okolo 150 dětí. Podobná návštěvnost 
bývá i při další akci, kterou pořádáme 
zase společně se skauty - Pohádkový les.
V roce 2013 jsme díky iniciativě zaklá-
dajících členů jednoty (myšleno po roce 
1990) manželů Anny a Josefa Jandových 
pořídili také prapor, který využíváme při 
významných událostech (výročí 100 let 
republiky), při pohřbech a dalších ak-
cích. V návaznosti na to jsme v roce 2020 
pořídili do jednoty také první 4 orelské 
kroje a v letošním roce plánujeme nákup 
dalších 4 kusů.
Snažíme se tak předávat orelskou tra-
dici nejen činností, ale i navenek stejně 
jako ji naši předchůdci předávali nám. 
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout právě 
naše předchůdce, kteří jednotu v 90. le-
tech obnovili a nastartovali její činnost. 
V roce 2007, kdy většině těchto členů 
bylo více než 70 let, přišli s návrhem, 
že by vedení jednoty rádi předali nám 
mladým (tehdy mladým ). My jsme 
výzvu přijali a po celou dobu naší čin-
nosti jsme velice rádi naslouchali připo-
mínkám a radám našich zkušenějších 
předchůdců. Ti nás velice podporovali. 
Nikdy jsme od nich neslyšeli, že děláme 
něco špatně, naopak cítili jsme z nich 
obrovskou podporu a radost ze společ-
ného díla.

Jednota ve Studenci se postupně stále 
rozrůstá. Aktuálně máme 218 členů 
a jsme největší jednotou Župy svaté 
Zdislavy. Na každé Výroční členské 
schůzi děláme statistiku, která vypo-
vídá o tom, že téměř 50% členů bylo 
v uplynulém roce činných, tzn. že se 
aktivně zapojili do orelského dění, ať 
už jako sportovci, jako personál při 
kulturních akcí, při správě orlovny, při 
vedení účetní a dotační agendy, jako 
vlajkonoši, pomocníci při manuálních  
činnostech apod.  
V letošním roce oslaví jednota Studenec 
110 let od svého založení. Toto výročí si 
budeme připomínat v průběhu celého 
roku, nicméně oslavy vyvrcholí (snad už 
Covid dovolí) v sobotu 17. září, kdy nám 
odpoledne zpříjemní Varmužova cimbá-
lová muzika z Moravy a večer proběhne 
již tradiční letní bál za hudebního dopro-
vodu skupiny Levou rukou band.
Pevně věříme, že činnost jednoty bude 
vzkvétat i v dalších letech a že jednou 
i naši nástupci povedou jednotu v du-
chu orelských křesťanských hodnot, aby 
naše činnost vždy „ . . . s Tebou začínala  
a s Tebou také končila . . .“
S orelským pozdravem Zdař Bůh 
za jednotu Orla ve Studenci 

VÁCLAV URBAN, starosta
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Orelská atletická 
bilance roku ve Vyškově
Rok se s rokem sešel a je čas na bilan-
cování toho, co nám uplynulý rok dal 
a co nám vzal. Bohužel jak všichni víme, 
máme za sebou již druhý covidový rok, 
který našimi životy znovu pořádně za-
mával. Když jsem se při bilancování 
roku 2020 ptala: „Jaký bude rok 2021?“ 
A odpověděla „to záleží na nás všech!“ 
Neměla jsem pravdu. Záležel taky na 
přírodě. Bohužel…
Činnost atletického oddílu Orel Vyškov 
nebyla celoroční. Plánovaná systema-
tická práce měla za cíl zajistit trénin-
kový proces dětí, mládeže a dospělých, 
důstojnou sportovní reprezentaci Orla 
Vyškov v atletice na závodech v JM kraji, 
na MMaS a ti naší nejlepší i na MČR.
Atletický oddíl Orel Vyškov měl na za-
čátku roku 2021 přes 200 členů.

V roce 2021 trénovaly tyto skupiny: 
Gymnasticko/chodecká školička, Olík 
1a a 1b – skupiny atletické školičky, 
Orlík 2 závodní a nezávodní skupi-
na minipřípravky a přípravky, Orlík 3 
– atletické přípravky, Orlík 4 – mlad-
ší žactvo, Orlík 5 – starší žactvo, do-
rost, junioři, Gymnasticko-chodec-

ko-běžecká specializace, Vrhačská 
specializace – 2 skupiny, Sprinter-
ská specializace, Skupina dospělých  
a veteránů.
Tréninkový proces měl prakticky pro-
bíhat pondělí až pátek dle rozvrhu. Byl 
ale přerušovaný různými zákazy a na-
řízeními vlády. Trénovalo se samostat-
ně doma, venku, on-line, virtuálně… 
Až v květnu začaly opravdové závody. 
Byly to ale závody s omezeními co do 
počtu závodníků, bez diváků či jiná 
povinná nařízení a omezení, která 
byla příčinou neúčasti některých spor-
tovců.

A jaké jsme měli výsledky  
v roce 2021?

Jednotlivci:
MČR žactva na dráze / Mladá Boleslav  
–  6. místo Čeněk Topor (3000m chůze)
MČR dorostu, juniorů / Kladno – 1. mís-

Z činnosti žup a jednot
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to Jan Jakub Čáp (oštěp), 4. místo (kou-
le), 6. místo (disk), 4. místo Alexandr 
Čača (oštěp)
MČR do 22 let / Plzeň  –  4. místo Jan 
Jakub Čáp (oštěp), 11. místo Alexandr 
Čača (oštěp)
MČR v krosu / Valašské Meziříčí –  
30. místo Ivana Kobylková
MČR Veteránů v maratonu / Velké Bílo-
vice – 2. místo Dana Skřivánková

MMaS mladšího žactva / Olomouc –  
2. místo Pavel Daněk (výška), 10. (dál-
ka), 6. Matyáš Čapek (koule), 8. (oštěp), 
9. Václav Lošek (dálka), 11. (oštěp), 19. 
Monika Trojancová(oštěp), Metoděj 
Krais (800 m)
MMaS žactva / Ostrava – 3. místo Če-
něk Topor (3000 m chůze), 3. místo 
Stela Tomanová (1500 m př.), Filip Kří-
žek (60 m, 150 m, 300 m), Michal Va-

něk (60 m, 150 m), Monika Trojancová  
(800 m)
MMaS dorostu, juniorů / Olomouc  –  
1. místo Alexandr Čača (oštěp), 3. místo 
(kladivo), 4. místo (disk), Anna Halaso-
vá (4. – 3000 m př), Iveta Trojancová  
(6. – 100 m, 10. – 200 m)
MMaS a MJM v chůzi na 10 000m / 
Brno – 1. místo Ivana Vranková, 3. místo 
Anna Málková
MMaS v přespolním běhu / Frýdek 
Místek  – 24. Čeněk Topor, 27. Radek 
Tomáš, mimo mistrovskou soutěž –  
1. Pavel Zahradníček, Eva Zahradníčko-
vá, 2. Jirka Luska, 3. Leontýna Lusková
Mistrovství JMK žactva / Hodonín –  
1. místo Michal Vaněk (150m), 3. místo 
Stela Tomanová (dálka), 1. 4x300 m (za 
JAC), 3. místo Filip Křížek (300 m)
Mezistátní utkání Česko-Slovensko-Pol-
sko-Maďarsko. Za ČR byl vybrán Jan Ja-
kub Čáp (oštěp)
Mezikrajové utkání za Jižní Moravu byli 
vybraní: Matyáš Čapek (oštěp), Václav 
Lošek (oštěp), Pavel Daněk (výška).
Čokotretra  – vítězi – Gabriela Hanáko-
vá, Finále (Ostrava): Julie Hrnčiříková, 
Jiří Luska

Soutěže družstev:

ORELV žáci – 1. kolo/Břeclav – 8. mís-
to, 2. kolo/Hodonín – 7 místo, Celkově:  
8. místo v JMK
ORELV přípravka – 1. kolo/Slavkov –  
2. místo, 2. kolo/Znojmo – 2. místo, Fi-
nále/Slavkov – 2. místo
Naši atleti byli v roce 2021 na hosto- 
vání:
Žákyně: Stela Tomanová, Vendula Va-
líčková, Valentýna Lasotová a Tereza 
Svobodová za JAC Brno
Dorost: Ivana Kobylková, Lucie Jelín-
ková – JAC, Nicol Navrátilová – Olymp 
Brno
Miroslav Dvořáček – BYAC Brno,
Junioři: Anna Halasová – Sokol Opava, 
Alexandr Čača – Univerzita Brno, Jan 
Jakub Čáp – SSK Vítkovice
Dospělí: Chodkyně Ivana Vranková  
a Anna Málková hostovaly v družstev 
žen v l. lize za Moravskou Slávii
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Kristýna Štofková, Pavlína Zahradníčko-
vá a Roman Weiter – AHA Vyškov ll. liga 
mužů a žen

Ostatní aktivity  
a zapojení do atletických seriálů:

Vyškovská Běžecká Tour, Vyškovská 
Běžecká Tour Mládeže, Orelská Běžec-
ká Liga – Z 26 závodů proběhlo 14. 
Startovalo 42 jednot. Orel Vyškov na 
2. místě z 267 body. Závodilo 52 běžců 
z Orla Vyškov. Celkoví vítězi: Veronika 
Dorazilová, Lucie Doležalová, Vojtěch 
Halas (H), Anna Halasová, Jitka Jabůr-
ková, Petr Halas. Orel Vyškov se dále 
v roce 2021 zapojil do projektů – Spolu 
na startu, Sportování nás baví, Zámec-
ká výzva, Atletika pro celou rodinu, Ro-
dinné závody a Atletika hravě do škol. 
V roce 2021 jsme pořádali příměstské 
soustředění malých orlíků „Cesta na 
Olymp,“ Běžecký závod  „Vyškovská 
12“ a „Sportovní odznak Bedřicha Kos-
telky.“ Úspěšné bylo i soustředění „No-
voměstské galeje 2021,“ což je oblíbené 
soustředění starších orlíků, kde se tvoří 
krásné vztahy a piluje se kondička.
Rok 2021 je za námi. Moje obvyklá 
otázka: „Jaký bude rok 2022?“ Tento-
krát neodpovím. Nemám křišťálovou 

kouli.  Ráda bych nám všem přála, aby 
se náš život vracel do normálních kolejí 
a my jsme mohli trénovat, sportovat dle 
libosti a vysněných cílů. A samozřejmě si 
přeji, aby rodiče více podporovali děti 
ke sportu a k závodění.
Na závěr děkuji všem trenérům za jejich 
práci, protože bez nich by výsledky orel-
ské atletiky nebyly. A orelské atletice 
přejí, ať se jí daří!

LENKA VORÁČOVÁ
----------------------------------------------------

Výstava betlémů
Ve dnech 26.–28. listopadu 2021 uspo-
řádala naše jednota Orla na děkanství 
v Ústí nad Orlicí výstavu „Betlémy z na-
šich domácností“. Na výstavu zapůjčili 
své betlémy soukromí majitelé a sbě-
ratelé. Návštěvníci tak mohli vidět na  
82 betlémů ze všech možných materi-
álů (dřevo, cín, papír, vlna, sklo a vosk), 
velikostí a především od různých auto-
rů. Největší prostor zaujímal orlickoús-
tecký malovaný betlém, který měřil  
1,5 m a byl vytvořen několika malí-
ři (především Josefem Špringerem 
a Františkem Štanclem) v 1. polovině 
20. století a čítá témě 230 figur. Tyto 
malované betlémy na kartonu jsou pro 
náš region typické, a proto jsme byli 
rádi, že se nám na výstavu podařilo je-
den takový zapůjčit. 
Byli jsme potěšeni velkým zájmem 
o výstavu, jelikož jí navštívilo přes 
200 návštěvníků z řad široké veřej- 
nosti. 
Výstavu se nám podařilo prezentovat 
i díky městskému fotografovi a krát-
ké reportáži, kterou natočila regio-
nální televize OIK TV. Jsme rádi, že 
se nám podařilo výstavu uskutečnit 
a těšíme se na pokračování vánočních  
výstav.
 JIŘÍ KADA, 
 starosta Orel jednota Ústí nad Orlicí
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30. ročník turnaje  
ve stolním tenise
Naše jednota Staré Město uspořádala 
svůj 30. ročník župního vánočního tur-
naje ve stolním tenise. Dne 27. prosin-
ce 2021 se v tělocvičně Sokolovny sešlo 
20 účastníků ze 3 jednot. Přijeli z Orla 
Frenštát pod Radhoštěm a z Orla Stará 
Bělá. Hrálo se ve 2 skupinách - 12 mužů 
dvoukolově a žáci jednokolově. V pod-
večer proběhlo vyhodnocení, první 3 ví-
tězové z kategorií žáků a mužů obdrželi 
diplomy a hodnotné ceny. Děkuji všem 
za spolupráci a přeji do nového roku 

hodně štěstí, zdraví, lásky a Boží požeh-
nání v rodinách i všem v Orlu.
Zdař Bůh! Ing. JIŘÍ KOTÁSEK, 
 starosta jednoty Staré Město

Valentýnský 
kloboukový taneček
V pátek 11. února 2021 se zástupci  
jednoty Kuřim rozhodli oslavit svátek 
zamilovaných originální kloboukovou 
zábavou. Každý, kdo přišel do restau-
race U Mertů s jakoukoliv, nejlépe co 
nejoriginálnější pokrývkou hlavy, měl 
vstup volný a navíc měl velkou šanci, 
že bude oceněn. Konečně nám pod-

mínky dovolily obsadit všechna místa, 
pomalu opadla i obava lidí ze společ-
ného setkávání a my tak mohli napl-
no využít večer k opravdové taneční 
zábavě. Ti, kdo přišli, byli spokojeni. 
Letos se zábava stala přehlídkou klo-
bouků, kšiltovek i kulichů a mnohdy  
i uměleckých děl.
K tanci a poslechu hrála již tradičně 
oblíbená bořitovská kapela NaLiTo. 
V průběhu večera byl vyhodnocen nej-
lepší klobouk. Byly vlastně dva a jejich 
nositelé si dali se zdobením opravdu 
velkou práci. Na kloboucích jim z hníz-
da vykukovali orli bělohlaví. Spousta 
klobouků stála za ohodnocení, ale tyto 
dva stylové to prostě musely vyhrát. 
Manželé Antoniovi z Brna si výhru za-
sloužili. Odměnou jim byl dort ve tvaru 
klobouku, který upekla a věnovala Mar-
tina Dudková. Ostatní se mohli těšit na 
výborné speciality místní kuchyně a bo-
hatou tombolu. 
Večer se vydařil a věřím, že příště  
přijdete i vy. Děkujeme za podporu 
Městu Kuřim i sponzorům za dárky do 
naší tomboly.
 MARTINA DUDKOVÁ, 
 Orel jednota Kuřim

Turistika v Hradci 
Králové
Nářků na situaci v roce 2021 jsme mohli 
slyšet všude dost, tak se na něj můžeme 
podívat z té lepší stránky.  Pro pohyb 
v přírodě byly v průběhu roku celkem 
příznivé podmínky. 
V květnu jsme uskutečnili návštěvu 
jedné známé pražské turistické lokali-
ty, kterou je Prokopské údolí. Možnos-
tí dopravy bylo několik, my jsme zvolili 
dopravu autem. Dojeli jsme k nádraží 
Praha-Řeporyje. Tato část Prahy má 
venkovský charakter a člověk si nepři-
padá jako ve městě. Začátek cesty údo-
lím podél Dalejského potoka je pozna-
menán civilizací, ale zanedlouho jsme 
se dostali do čisté přírody. Horní část 
údolí nabízí pohledy na malebné skalní 
stěny se zvrásněnými vápencovými vrst-
vami. Na odbočce Klukovice jsme zvolili 
cestu z údolí vpravo směrem k Barran-
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dovu, protože jsme věděli, že koncem 
roku 2020 tam byl vysvěcen nový kostel 
Krista Spasitele. Cestou jsme narazili na 
úkaz, v té době neobvyklý. U pivovaru 
Prokopák, kde vaří velmi chutné pivo, 
byla otevřená restaurace, která nabí-
zela možnost oběda. To jsme nemohli 
minout bez zastávky. Po vydatném ob-
čerstvení jsme pokračovali k novému 
kostelu. Byl sice zavřený, ale mohli jsme 
si ho prohlédnout nejen zvenku, ale 
velkými prosklenými okny jsme viděli 
i celý moderní interiér. O tomto archi-
tektonickém skvostu se můžete dočíst 
více na webu farnosti https://www.
centrumbarrandov.cz/ a na webu au-
tora návrhu https://ziskakks.archzip.
cz/. Po návratu do údolí jsme o kousek 
dál opět vyšli nahoru, tentokrát na le-

vou stranu, kde je oblast butovického 
hradiště. První osídlení je datováno 
před 5000 lety, ale pak i v dobách prv-
ních Slovanů. Další cesta Prokopským 
údolím už byla široká a dovedla nás 
k zajímavému místu, kterým byla nád-
herná skalničková zahrada, pro foto-
grafy učiněný ráj. Blížili jsme se k závěru 
cesty, když se před námi objevil vysoký 
kamenný viadukt, po kterém vede trať 
ze Smíchova do Jinolic a nazývá se Praž-
ský Semmering. Na nádraží Hlubočepy 
jsme chvíli počkali na vlak, kterým jsme 
si projeli celé Prokopské údolí zpět do 
Řeporyjí.
Koncem května jsme se vydali vlakem 
na jih, a to do Chotěboře. Od nádra-
ží jsme došli k malebnému náměstí 
s Mariánským sloupem a zašli jsme i ke 

kostelu sv. Jakuba. Zde se právě děti 
chystaly k prvnímu svatému přijímání, 
tak byl kostel otevřený. Pak už jsme 
sestoupili do údolí řeky Doubravy. Če-
kal nás asi šestikilometrový romantický 
kaňonovitý úsek podél řeky. Měli jsme 
štěstí, že právě protékalo přiměřené 
množství vody. Nemuseli jsme se bro-
dit vodou, ale voda vytvářela pohledné 
peřeje. Z údolí jsme vystoupali podél 
Kamenného potoka až na částečně 
zarostlou vyhlídku Čertův stolek, aby-
chom se velmi strmým sestupem zase 
vrátili k řece. V té chvíli přišla příležitost 
na využití deštníků. V plánu jsme měli 
i výstup ke zřícenině Sokolohrady, ale 
obávali jsme se, že by cesta mohla být 
kluzká, tak jsme tuto odbočku minuli. 
Zalesněné údolí nás částečně chránilo 
proti dešti, takže nám deštníky stačily. 
V obci Bílek byla otevřená pizzerie, kde 
jsme se mohli občerstvit a schovat před 
deštěm. Další přeháňka nás ale dostih-
la už v otevřené krajině. Než jsme došli 
do Sobíňova, přestalo pršet, což nám 
umožnilo v pohodě prohlídku zbytků 
sobíňovského tvrziště, které pochází asi 
ze 13. století. Nad plán jsme si na návsi 
prohlédli malované domky, jejichž výz-
doba má ladovský charakter.
V červnu jsme zavítali do oblasti Tiché 
Orlice. Vlakem jsme se dopravili přes 
Letohrad do Verměřovic, kde nás již če-
kal veteránský běžec, Mirek Pecháček 
z Dolní Čermné. Doprovázel nás jako 
místní znalec, protože jsme tentokrát 
využívali i neznačené cesty. Naše ces-
ta vedla nejprve k Mariánské kaplič-
ce na úbočí kopce Hůra. Zde koncem  
19. století tamní mlynář po prohrané 
prusko-rakouské válce nejprve u stu-
dánky pověsil na strom mariánský 
obrázek na poděkování za záchranu. 
Studánka měla léčivou vodu a záhy 
se to stalo poutním místem okolních 
obyvatel. Za hluboké totality, v roce 
1982, se tři místní muži rozhodli ke 
stavbě kapličky. To se jim povedlo, ale 
StB nechala kapličku následně zbou-
rat. Po roce 1989 byl celý areál obno-
ven, ale v dubnu loňského roku opět 
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nějaký vandal kapličku i její výzdobu 
poškodil. Mariánské úctě to ale nemů-
že zabránit a areál se znovu obnovuje. 
Příjemnou zvlněnou krajinou jsme došli 
do Dolní Dobrouče, kde nebyla žádná 
otevřená restaurace. Zachránil nás ale 
otevřený obchod Vietnamců. Ještě, že 
je tady máme! Po krátkém občerstvení 
jsme pokračovali k obci Lanšperk, kde 
je kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
postavená v pseudogotickém stylu. 
Byli jsme tu již mnohokrát, ale poprvé 
jsme ji viděli otevřenou a mohli jsme 
ji navštívit i vevnitř. Od kaple byl krás-
ný rozhled od Žampachu přes Králic-
ký Sněžník po Suchý vrch a Bukovou 
horu. Po prohlídce zbytků hradu Lan-
šperk jsme již sestoupili k železniční 
zastávce, v jejíž blízkosti je občerstvo-
vací místo na cyklotrase podél Orlice 
a to jsme si na závěr výletu nemohli  
nechat ujít.
Pro začátek července jsme zvolili údolí 
Metuje a orlické podhůří. Dopravili jsme 
se do Nového Města nad Metují a zná-
mou cestou proti toku Metuje jsme do-
šli do lokality Peklo, které je v regionu 
známé Bartošovou útulnou, jejíž vzhled 
navrhnul architekt Dušan Jurkovič. Dál 
jsme pokračovali proti toku potoka Ole-
šenka směrem k Novému Hrádku. Údolí 
je to hezké, ale cesta většinou asfalto-
vá. V lokalitě Doly jsme začali stoupat 
cestou k obci Nový Hrádek, kde nás 
na náměstí mile překvapila otevřená 

restaurace. Po obědě jsme stačili mříží 
nahlédnout do kostela sv. Petra a Pavla 
a pokračovali jsme k rozhledně na vrchu 
Šibenik, otevřené koncem roku 2020. 
Rozhledna je zřízena z tubusu zrušené 
větrné elektrárny a nabízí široké rozhle-
dy jak do kraje, tak na hřeben Orlických 
hor. Na zpáteční cestě jsme se při pře-
stupu z autobusu na vlak v Náchodě ne-
zapomněli na náměstí vyfotit na lavičce 
Josefa Škvoreckého.
V první půli srpna jsme jeli opět přes 
Letohrad, tentokrát do Horní Čermné. 
Zvolili jsme ji jako východisko pro ná-
vštěvu poutního místa Mariánská hora. 
Nejprve jsme ale došli k rozhledně Ma-
riánka, ze které jsme se mohli pokochat 
kruhovým rozhledem. O historii pout-
ního místa jsem psal v minulém čísle 
časopisu Orel v článku o tamní zářijové 
pouti. Tentokrát jsme si mohli v klidu a s 
výkladem prohlédnout interiér poutní-
ho kostela a projít si jednotlivá zastave-
ní křížové cesty. Z poutního místa jsme 
pokračovali směrem k Lanškrounským 
rybníkům. Cestou jsme se chtěli zasta-
vit u Lichtenštejnského památníku, 
ale v lesním nepřehledném a hustém 
podrostu jsme ho nenašli. Podobných 
památníků bylo v lichtenštejnských le-
sích v roce 1898 od Králického Sněžní-
ku po Moravskotřebovsko postaveno 
minimálně 26 (to je počet, který lze 
dnes najít na mapách) a připomínaly 
40. výročí panování majitele zdejšího 

panství. K rybníkům to už nebylo da-
leko. Nejprve jsme se zastavili na or-
nitologické pozorovatelně a po hrázi 
Olšového rybníka jsme přešli na dru-
hou stranu Ostrovského potoka, který 
jednotlivé rybníky spojuje. Tato lokalita 
je známou rekreační oblastí s kempem 
a s několika možnostmi na občerstvení. 
V prvním resortu se právě konala svat-
ba a u kempu již měli všechno snědené. 
K další restauraci na koupališti už jsme 
nešli, protože už nebylo moc času. Po-
kračovali jsme tedy k Lanškrounu. Z dří-
vějška známý kiosek se zmrzlinou také 
nefungoval, ale opět nás zachránili Vi-
etnamci. U silničního kruhového objez-
du provozují restauraci a jejich stylová 
úprava čínských nudlí s kuřecím masem 
byla velmi chutná a za necelou půlho-
dinu jsme mohli pokračovat, abychom 
stihli odjezd vlaku.
Koncem srpna byla nejistá předpověď 
počasí, ale nedali jsme se zviklat a vyrazili 
jsme do Orlických hor, konkrétně do Ří-
ček, abychom prošli Julinčino údolí, kte-
rým protéká horský potok Říčka. Zpočát-
ku bylo počasí příznivé, dokonce i svítilo 
sluníčko a mohli jsme si užívat pohledů 
na boky hlubokého údolí. Prostředí je tu 
příjemné a asi proto si zde našli skauti 
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místo pro svůj stanový tábor. Ve svých 
rozhlasových procházkách po vlastech 
českých se tady také zastavil dr. Větvič-
ka v jednom ze svých nedělních pořadů 
Dobré ráno na Dvojce a barvitě ho po-
pisoval. Bohužel před polednem začalo 
pršet a mnoho zajímavostí na cestě jsme 
jen minuli. Jednou z nich je Plačtivá ská-
la na soutoku Říčky a Zdobnice. Ze skály 
stále stékají kapky nebo pramínky vody, 
které v zimě tvoří krásné ledopády. Pod 
deštníky jsme pospíchali k cíli naší cesty, 
kterým bylo nádraží ve Slatině nad Zdob-
nicí, kde jsme se mohli konečně pod stře-
chou z vlastních zásob občerstvit.
Na konci listopadu se už začala hlásit 
zima a my jsme se vydali k přehradě 
Les Království u Bílé Třemešné na Labi. 
Byl krásný slunečný den a sněhový po-
prašek vytvářel v krajině fotogenické 
kontrasty. Restaurace u přehrady byla 
sice zavřená, ale majitel nás zval k ná-
vštěvě, až se na jaře trochu oteplí. Jako 
odškodné, že nás nemůže pohostit, 
nám dal jako dárek alespoň lahvičku 
tamní medoviny. Vlastní přehrada je 
asi nejkrásnější v celé České republice. 
Technické řešení je dokonale v souladu 
s estetickou stránkou stavby. Mostní 
konstrukce je provedena v romantizu-
jícím pseudogotickém slohu. Stavba 
přehrady začala na počátku 20. stole-
tí po předchozích ničivých povodních 

a dokončena byla těsně po první světo-
vé válce. Po vyfotografování přehrady 
ze všech stran a úhlů jsme pokračovali 
od řeky zasněženým lesem vzhůru nej-
prve naučnou stezkou Lesem Království, 
pak turistickou značenou cestou lesem 
do Dvora Králové. Sluníčko celou ces-
tu hřálo a mělo i dostatečnou sílu. Ve 
Dvoře jsme nahlédli do kostela sv. Jana 
Křtitele, prošli vyzdobeným náměstím 
a skončili jsme v předem vytipované 
a zamluvené restauraci, která nás potě-
šila svou nabídkou, která ještě předčila 
informace na internetu.
Adventní výlet již byl, jako tradičně, 
jen v okolních lesích. Tentokrát jsme 
dojeli do Třebechovic pod Orebem. 
Do muzea betlémů jsme sice nezašli, 
ale pokračovali jsme směrem k lesu 
do oblasti s názvem Marokánka. Ná-
zev má podle sekty Marokánů, kteří se 
zde usídlili na přelomu 18. a 19. století. 
V poslední době zde fungují rozsáhlé 
písníky, ve kterých se těží kvalitní pí-
sek, jak je to na Hradecku na mnoha 
místech obvyklé. Část písníku s ukon-
čenou těžbou je využívána k rekreaci, 
ale také je tu vhodný terén pro trailo-
vé závody. My jsme zrovna trefili pár 
dní, kdy bylo i na Hradecku přes 10 cm 
sněhu, ve kterém jsme si prošlapávali 
vlastní cesty. Ty nás postupně přived-
ly k malebnému Mlýnskému rybníku, 

jehož břehy s rákosím ve slunečním 
svitu skýtaly romantické pohledy. Pod 
hrází rybníka funguje tábor J. A. Ko-
menského, který byl založen v roce 
1929 skupinou evangelíků. Po roce 
1948 přešel tábor do vlastnictví Čes-
kobratrské církve evangelické, což ale 
nezabránilo tomu, že v roce 1959 tá-
bor převzal hradecký dům dětí a mlá-
deže. Pak se tu za dalších 30 let vystří-
daly dlouhé generace hradeckých dětí 
včetně pisatele tohoto příspěvku. Nyní 
už tábor slouží opět původnímu účelu. 
Další cesta borovými a smrkovými lesy 
nás po 13 km dovedla k zasloužené-
mu obědu do restaurace Na Hrázce na 
kraji města, kde jsme měli v nastupující 
další covidové vlně rezervovaná místa. 
Dokonce jsme se strefili do plánované-
ho příchodu. S vánočními a novoroční-
mi přáními jsme se postupně rozchá-
zeli do svých domovů.
S rokem 2021 jsme se důstojně rozlou-
čili na silvestrovské vycházce do No-
vohradeckých lesů. Na málo frekven-
tovaných lesních cestách jsme si užívali 
krásné slunečné počasí. Protože jsme 
nikam nespěchali, měli jsme i čas na 
zastávky na přípitek a konzumaci do-
nesených dobrot. Výlet i celý rok jsme 
zakončili na mši svaté v kostele svatého 
Antonína na Novém Hradci Králové.
 BOHUSLAV ČÁP
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Tříkrálová sbírka  
v Drnovicích u Vyškova
Po loňské pauze se začátek letošní-
ho roku nesl ve znamení Tříkrálové 
sbírky. Letošní koledování připad-
lo na sobotu 8. ledna. V naší obci 
koledovalo 6 skupinek a podaři-
lo se vybrat od místních občanů  
64 458,-. O organizaci Tříkrálové sbír-
ky se postarala naše místostarostka  
ses. Ing. Renata Dočekalová BA. 
Všem zúčastněným patří obrovský 
dík, zejména malým Orlíkům, kteří 
jsou touto akcí vedeni k nezištné po-
moci druhým lidem.   
 Ing. MICHAELA BOUDNÁ
 sekretář jednoty

Tříkrálová sbírka pro 
oblastní charitu Rajhrad 
Jako každý rok, tak i letos zajišťovala Orel-
ská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ 
Šlapanice Tříkrálovou sbírku pro oblastní 
charitu Rajhrad. 
Při letošním, již 22. ročníku Tříkrálo-
vé sbírky, se vybralo opět rekordních  
253 770 Kč ( +10 Euro), z této částky se  
v Bedřichovicích vybralo 18 407 Kč. 
Do sbírky se zapojilo celkem 172 dobro-
volníků rozdělených do 43 skupin, které 
v sobotu 8. ledna 2022 putovaly Šlapani-
cemi a Bedřichovicemi. 
Tímto děkujeme vedoucím skupinek a ro-
dičům dětí, kteří své „koledníky“ zapojili 
do sbírky. 

Poděkování patří též koordinátorce Tříkrá-
lové sbírky paní Markétě Jaškové, paní uči-
telce Šárce Štěpánkové, paní Boženě Jaš-
kové, která pro koledníky ušila další obleky 
a městu Šlapanice za propagaci sbírky. 
Co znamená křídou napsaný nápis - 
K+M+B 2022 - nad vchodem dveří? 
Mohlo by se zdát, že se jedná o iniciály 
křestních jmen králů - Kašpar, Melichar 
a Baltazar, ovšem ve skutečnosti jde  
o zkratku latinského Christus mansionem 
benedicat,  což můžeme přeložit jako 
Kriste, žehnej tomuto domu. 
Za Orelskou jednotu Šlapanice 

VÁCLAV KLAŠKA – starosta jednoty
Velký dík patří také všem štědrým 
lidem, kteří koledníkům přispěli.
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 V příštím čísle najdete: 

• zajímavosti z poutí
•  zprávy z jednání  Ústřední rady 
•  z aktivit našich seniorů

… a další zajímavé čtení


