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Najednou bylo všechno jinak Najednou bylo všechno jinak 
…a schovali jsme i svoje úsmevy.…a schovali jsme i svoje úsmevy.
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„Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na fungování trošku smutného třináctého 
ročníku soutěže. I přes nešťastný konec doufám, že si všichni sezonu užili a zažili v ní 
plno krásných momentů. Pevně věřím, že nový ročník bude od října probíhat standartním 
způsobem a všichni si ho užijeme i s tím nejlepším nakonec, tedy finálovými turnaji,“ říká  
Michal Možný, ředitel soutěže. 

komentář
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Slovo starosty    4
Zjišťuji, že Corona-Covid19 je všude. Na ulici, ve zprávách, v tramvaji, ve vlaku i v roz-
hovorech. V Itálii dokonce pojmenovali dvojčata děvče a kluka Corona a Covid. Není 
to úplně od věci. Svatá Corona je po staletí patronkou těch, co bojují s morem i jinými 
zhoubnými nemocemi. 

Nový rozkvět
Pandemii máme snad pomalu za sebou. 
Nečekaně nás zastavila a my jsme si 
uvědomili, že všechno nemusí být pod-
le našich představ. Izolace nám ukáza-
la, jak potřebujeme dobré vztahy, že 
zdraví není jistota zaručená lidským 
právem, že se smrtí musíme počítat 
a být na ni připraveni, že přítomnost 
kněze při umírání nemusí být jistá, že 
je moudré vidět přítomnost z perspek-
tivy věčnosti a svobodně se rozhodnout 
pro dobrovolnou skromnost, která se 
umí dělit s druhými a raduje se z jejich  
štěstí.
Prosme Boha o odvahu zrát k zodpo-
vědné dospělosti i k umění přiznat svou 
chudobu, která potřebuje druhé a z ne-
zištné lásky dokáže druhým sloužit, da-
rovat čas a nasadit se pro společenství, 
pro rodiny šťastné z toho, že mohou 
žít pro děti. Pak nám nebudou chybět 
mladí členové Orla ani vyzrálé osob-
nosti a omládlý národ zas prozáří nová  
naděje. 
Po řadu týdnů nám chyběly orelské 
programy i shromáždění v kostele. 
Vynahraďme si to horlivostí  v Orle  
i v kostele. Děkuji Bohu, že nám dává 
novou příležitost. Děkuji všem, kteří 
byli stateční a dovedli druhým ochotně 
pomáhat. Těším se, že nadržená ener-
gie probudí krásný křesťanský život 
v našich jednotách.

+JAN GRAUBNER



editorial

3OREL 2–20www.orel.cz

Poselství z Neratova  20
Je čas vypuštěných běsů zla a pasti lži strachu, jenž se nám snaží vnutit myšlenku, že 
ten neviditelný virus je pánem světa a my s tím nic nenaděláme. Je čas víry v sílu i těch 
nepatrných skutků dobra, protože ony proráží temnoty bezmoci a jsou poselstvím  
naděje.

Najednou bylo všechno jinak
Koronavirus je asi událostí v životě nás všech, 
kterou jsme předtím nezažili, a doufám, že na 
dlouho už nezažijeme. Každý z nás navíc na-
stalou situaci prožíval jinak. Zastavila se naše 
činnost, rušily se akce jako na běžícím pásu. 
Sjezd župy Velehradské – zrušen. Sjezd župy 
Sedlákovy – zrušen, běhy v rámci OBL – zru-
šeny, finálová utkání OFL – zrušena….. Museli 
jsme. Nařídili nám to. Utlumit aktivity a čekat. 
Osiřely ulice, dětská hřiště, lavičky v parku 
i naše sportoviště. Zavřeli jsme se doma se svý-
mi obavami a strachem, většina našeho života 
se přesunula do on-line prostředí.  My jsme 
ale naučeni na pospolitost, sounáležitost a na 
sdílení v rámci naší rodiny. Je pro nás posilu-
jící pomoct jinému, když je v nouzi a my mu 
pomoct můžeme. Situace zvedla mezi lidmi 
obrovskou vlnu solidarity. Pochopili jsme, že 
skutečný zájem a dobře zvolené slovo daro-
vané člověku v reálném 
světě, pomohou mno-
hem víc než televizní 
komentáře o pseudo-
-solidaritě, plané filoso-
fování o ničem a srdíč-
ka, stříkající na všechny 
strany na facebooku. 
Naše dobrovolnictví se 
projevilo naplno. Šili jsme, nakupovali, roz-
nášeli, byli jsme empatičtí, trpěliví, otevření, 
naslouchali jsme. Nezavřeli jsme oči před reál-
ným světem. Za všechny, co pomoc potřebovali 
i všem, co ji poskytovali, moc děkuji. DĚKUJI!
Pomalu se probouzíme. Téměř vše, co jsme 
zrušili, obnovujeme, dohráváme, posouváme 
termíny. Jedeme dál….ale přiznám se, že mi 
bude moc chybět to obyčejné zvednutí telefo-
nu, kde se ozve: „Ahoj, já nic nepotřebuji, jen 
se chci zeptat. Jak se máš?“ M. MACKOVÁ

Časopis OREL – vydává: Orel – re dak ce: Ing. Miluše Macková  
a Martina Dudková. Kontakt na redakci: Orel ústředí, Kurská 792/3, 
Brno 625 00, tel.: 543 244 880, e-mail: redak ce@orel.cz, internet:  
www.orel.cz – vydavatel: Kurská 792/3, Brno 625 00. Příspěvky do 
časopisu zasílejte redakci. Uzávěrka pro příspěvky do čísla 3/2020 
je 23. 8. 2020. – Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat. 
Nevyžádané ma teriály se nevracejí. Čtyři čísla za rok v celkové ceně 
140,– Kč vč. poštovného. Cena jednoho čísla 35,– Kč. Informace 
o předplatném podává a předplatitelský servis zajišťuje redakce. Dis-
tribuce v ČR: Kongres–takt, Brno. Distribuce do zahraničí a osobní 
odběr: redakce – Náklad: 1100 výtisků – Sazba: Miloslav Vymazal –  
Tisk: Olprint Šlapanice, evidenční číslo: MK ČR E 5773,  
ISSN: 1210–1184 

Poutní knížka 2020    22
Byla téměř před dokončením nachystaná k tisku. A všechno bylo jinak. Mohli jsme se 
letos potkat na 29 zastaveních, místo toho jsme se v přesných časech, zavřeni ve svých 
domovech, spojovali ke společným modlitbám.

Mistrovství Evropy ve futsale kněží  23
Jako moderátor rádia Proglas jsem si toto mistrovství náramně užil. Fotbal milu-
ju, hraju, sleduju, ale v roli sportovního komentátora jsem stál poprvé. To máte 
tak, když vám dva dny před závěrečným hracím dnem zavolá váš kamarád, jest-
li byste s ním chtěli komentovat. V rádiu máte naštěstí volno a tak se můžete vy-
pravit do Prahy, přespat dvě noci v luxusním hotelu a zažít úžasnou atmosféru  
turnaje.
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Naštěstí mám v sobě 
mnohem hlubší zá-
žitek ze zvláštní „ra-
dostné pandemie“, 
která přišla do Prahy 
a do Říčan u Prahy 
s letošním Mistrov-
stvím Evropy kněží ve 

futsalu. Tolik kněží, kteří umí hrát kopanou, 
jsem ještě nikdy pohromadě neviděl. 17 ev-
ropských národních mužstev a Kazachstán, 
který reprezentovali misionáři, stihlo ode-
hrát své zápasy ještě před zákazem schá-
zení, před zavřením téměř všeho, včetně 
kostelů.

Slovo starosty
Zjišťuji, že Corona-Covid19 je všude. Na ulici, ve zprávách,  
v tramvaji, ve vlaku i v rozhovorech. V Itálii dokonce pojmeno-
vali dvojčata děvče a kluka Corona a Covid. Není to úplně od 
věci. Svatá Corona je po staletí patronkou těch, co bojují s mo-
rem i jinými zhoubnými nemocemi. A uvidíme. Třeba bude jed-
nou někdo vyhlášen svatým i se jménem Covid a bude patro-
nem proti pandemiím podobným té, která nás potkala. Jako 
má svatý Pavel v ruce meč a svatý Petr klíče, bude mít svatý 
Covid určitě na obličeji roušku.

Chodím po Praze a míjím hotel, kde spali. 
Je ztichlý, mají zavřeno, ale já slyším ozvě-
nu minulých dnů, kdy hráči naplnili hotel 
i jeho okolí veselím a radostí. Procházím 
kolem haly s nápisem ARÉNA  SPARTA, kde 
se hrály finálové zápasy. Také je prázdná. I v 
ní doznívá ruch vypjatých zápasů. Slyším 
i sbor kněží v dnes opuštěné katedrále sva-
tého Víta a stále se mi vrací obraz kněžími 
zaplněného kostela v Říčanech u Prahy. Je 
to ve mně jako veliké povzbuzení. Vzpo-
mínám na redaktorku z rozhlasu, která 
vyhlížela, kdy konečně na hřiště vyběhnou 
kněží v sutanách. Vyběhli, ale měli na sobě 
obyčejné sportovní dresy. Zklamání. Bylo 

docela obtížné vysvětlit, že si lépe dovede-
me představit kněze ve sportovním u oltá-
ře, než kněze v sutaně nebo v ornátu na 
hřišti. Naštěstí paní redaktorka pochopila, 
že každá společenská událost má svoje ob-
vyklé oblečení a odvysílala hezkou reportáž 
o kněžském klání. Tou klíčovou odpovědí 
pro ni i pro další,  včetně nejvyšších předsta-
vitelů sportovního prostředí na čele s před-
sedou Národní sportovní agentury Milanem 
Hniličkou, byl zpěv. Nebo spíš neustále opa-
kovaný pokřik našich kněží: ,,My jsme kněží 
no a có, no a có, no a có ó ó, my jsme 
kněží no a có, no a có ó ó !?“
Hlahol 265 kněží v hale při zápase. 265 
kněží ve sboru při modlitbě s kardinálem 
Dukou, který je pochválil, povzbudil a vy-
zval ke kolektivní spolupráci na hřišti i mezi 
lidmi, protože všude je třeba hlasitě šířit 
radostnou zprávu o Kristu. Hlahol, zpěv 
i modlitba mne provází ve ztichlé Praze 
v době celosvětové karantény. Ještě víc 
mě oslovilo 265 kněží, kteří zaplnili kos-
tel v Říčanech tak, že se tam místní věřící 
tísnili v zadní části u dveří. To vše bylo to 
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nádherné, nezapomenutelné a neopakova-
telné. Dnes si opravdu neumím představit, 
že něco podobného někdy zažijeme. Už se 
neobjímáme, už si nepodáváme ruce, ne-
bereme se kolem ramen. Opatrně se vrací-
me ke kněžím do kostela od televize nebo 
od monitoru počítačů. Vstup byl zakázán.
Ještě vzpomenu na papežského nuncia. 
Američana, který žasl nad českou pohos-
tinností a bezprostředností a svěřil nám, jak 
dlouho mu trvalo, než poznal, co fotbal vů-
bec je. V Americe byl pro něj samozřejmě 
americký fotbal, snad nejtvrdší kolektivní 
sport. Na Novém Zélandu je fotbalem rug-
by. Až v Chorvatsku mu ukázali, jak se hraje 

naše kopaná. Jeho pohled na fotbal je shod-
ný s pohledem orelské organizace. Zaznělo: 
To, že jsi kněz, nesmí být poznat z toho, že 
neumíš kopnout do balonu. Nesmí to být 
poznat z toho, že neumíš přihrát, z toho, že 
neuneseš porážku nebo vítězství...
Těším se na další setkání s kněžským  
týmem.
Ptáte se, jak naši dopadli? Podle našich 
orelských zpravodajů skvěle. Skončili prv-
ní v druhé polovině tabulky. Tedy nejlepší. 
Díky!!!
Neztratili se ani reprezentanti Orla. V ex-
hibičním zápase porazili urostlý tým poli-
cejních odborů před zraky kardinála Duky 

a arcibiskupa Graubnera, kteří výrazně 
přispěli k uskutečnění celého tohoto me-
zinárodního setkání. Díky i za  vystoupení 
našich děvčat z Dobříše. Nádherný aerobic! 
Největší  poděkování pak patří všem orga-
nizátorům. Těm, co byli vidět i těm, kteří 
zůstali v pozadí. V Říčanech někdo pozna-
menal, že mu to připomíná malou pouť. 
Místní ho opravili. Jde o velkou pouť.
Orel věnoval organizaci mnoho času i pro-
středků. Stálo to za to! V roce, kdy se zruši-
la řada mistrovství světa, mistrovství Evropy 
a dokonce i olympijské hry, je uspořádání 
tohoto mistrovství významnou sportovní 
událostí.
Budeme pokračovat. Je to náš úkol. Arcibis-
kup Beran v roce 1947 zahájil slavnostním 
výkopem prvoligové utkání a nám orlům 
vzkázal, že naším úkolem je organizovat 
lidovou kopanou, lidový sport a dávat mu 
duchovní rozměr. Věříme, že jsme touto akcí 
kardinálův odkaz naplnili a budeme pokra-
čovat. Nejbližší událostí určitě budou utkání 
velké kopané „O pohár Josefa kardinála Be-
rana“. Začnou ihned, jak sundáme roušky. 
Z ústředí přeji Zdař Bůh naší práci a v ko-
pané zvlášť! 

STANISLAV JURÁNEK, starosta
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■  VP/7/10 VP bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.

■  VP/7/105 VP zamítá žádost o odložení splátky půjčky a pově-
řuje ses. Mackovou dalším jednáním s jednotou Kolín.

■  VP/7/106 VP souhlasí s investiční akcí Orla jednoty Hrádek 
nad Nisou „Výstavba nového kluziště, Hrádek nad Nisou,  
p. č 1468/3“ a souhlasí s podpisem předložené smlouvy o dílo, 
včetně všech jejich podmínek.

■  VP/7/107 VP souhlasí s odložením termínu FICEP campu v ČR 
na rok 2022. 

■  VP/7/108 VP schvaluje účast na zimních hrách FICEP v roce 
2021 v rumunském Brašově šesti sportovců a jednoho  
vedoucího.

■  VP/7/109 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Hedvice Vosta-
lové z jednoty Měřín.

Výpis z usnesení Výkonného předsednictva

Třetím rokem Orel finančně podporuje nemocného 
malého orlíka Tomáška Németha ze Žďáru nad Sá-
zavou, který trpí Duchenneovou svalovou dystrofií. 
Z transparentního účtu, registrovaného u Jihomorav-
ského krajského úřadu, jsme v minulosti hradili rehabi-

litační pobyty a drobné motorické pomůcky. Nyní jsme 
Tomíkovi přispěli na speciálně upravenou tříkolku. 
Ráda bych poděkovala všem jednotlivcům, jednotám 
i župám za finanční příspěvky. Tome, tak ať Ti dobře 
slouží!  MÍLA MACKOVÁ

Náš Tom

Pokud byste chtěli Tomáškovi přispět – č. transparentního účtu je 545545545/0100. 
Více informací na www.orel.cz.



z ústředí

7OREL 2–20www.orel.cz

Václav J. Vostřez
18 Aintree CRT.
Hamilton, ONT.
L8K 4R9 Canada
 Hamilton 1. 3. 2020
Milý bratře Bohuslave!

Dodatečně děkuji za dopis kolem Nového roku a za zprávy 
o stavu orelských jednot Brynychovy župy, do které jsem též 
v mládí náležel v jednotě Přepychy. Cením si také fotografií 
orlovny v Hradci Králové. Při jejím otevření kolem roku 1930 
jsem u ní cvičil jako žáček v modré košili. 

V paměti mám zvláště úchvatnou scénu bratří z Mora-
vy na téma bitvy u Zborova. Pak mohutný náš průvod 
z Velkého náměstí, kolem Agrární banky a přes most 
do nové části města. V městském rozhlase zněly zná-
mé hlasy otce biskupa Mořice Píchy a našeho starosty  
Br. Poláka…

Plánoval jsem být při posvěcení obnoveného Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, ale nebude to 
možné. Pohybuji se jen na kolečkové židli…

O naší činnosti v ČS III. exilu jsem poslal knihy a písemnosti 
do muzea ve vlasti (adresa: Jan Kratochvíl, Štefánikova 22, 
602 00 Brno).

Bylo to více než 30 balíků poštou a dvě bedny lodí.

Přeji ti i Brynychově župě požehnané Velikonoce a zdravím 
Zdař Bůh!

 Tvůj V. Vostřez

Václav Jiří Vostřez je nestor českého ná-
rodního exilu, který musel opustit vlast, 
aby unikl před perzekucí komunistického 
režimu po roce 1948, dlouhodobý pod-
porovatel a člen Společnosti pro obnovu 
mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze, spoluzakladatel Česko-
slovenského národního sdružení v Kana-
dě, Sdružení exulantů v USA, významný 
činovník Československého Orla v exilu, 
rytíř Kolumbova řádu a katolického řádu 

Orel v exilu – Kanada
Václav Vostřez posílá několikrát do roka informace, co dělá 
v Kanadě. V poslední době už je to méně často, zřejmě kvůli 
nemoci, o které psal v loňském roce. Posílám jeho pozdrav 
vám všem a věřím, že zmínka o br. Vostřezovi v časopise 
Orel potěší i jeho samotného. 
 BOHUSLAV ČÁP, župa Brynychova

Alhambra. Mimo to všechno je pan Vác-
lav Jiří Vostřez velkým ctitelem Panny 
Marie. Podílel se na organizaci každo-
ročních mariánských poutí do Middlandu 
v Kanadě, až do roku 1992 byl obětavým 
organizátorem výročních poutí k Panně 
Marii v Exilu do Lisle u Chicaga v USA. 
V dobách nejtěžší morální devastace ve 
vlasti pomáhal ovlivňovat mezinárodní 
hnutí ve prospěch národních snah a při-
spěl tak k blížícímu se konci komunismu 

u nás. Podporoval převoz sochy Panny 
Marie z Exilu do Prahy. Dlouhodobě a ne-
únavně také podporoval obnovu marián-
ského sloupu na Staroměstském náměstí 
v Praze a pořádal ve prospěch obnovy 
sbírky mezi krajany. Nyní se mu jeho  
sen splnil.
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ze sportu

V přípravě je již ročník čtrnáctý. Nedojde 
v něm k žádným zásadním změnám. Opět 
se očekává školení rozhodčích v průběhu 
září, října. Veškeré informace o nové sezo-

třináctého (symbolika zafungovala dokona-
le)  ročníku soutěže. I přes nešťastný konec 
doufám, že si všichni sezonu užili a zažili 
v ní plno krásných momentů. Díky všem 
rozhodčím, bez nich by hrát zápasy oprav-
du nešlo. I když se někdy na ně na turnajích 
zlobíme, vždy si vzpomeňte, jak je těžké vy-
chovat v jednotě, v družstvu alespoň jedno-
ho rozhodčího, který se této nezáviděníhod-
né činnosti bude věnovat. Děkuji partnerovi 
soutěže eFlorbalu, který během ročníku na-
bízel účastníkům OFL slevové akce. 
Pevně věřím, že nový ročník bude od října 
probíhat standartním způsobem a všichni si 
ho užijeme i s tím nejlepším nakonec, tedy 
finálovými turnaji. 
 MICHAL MOŽNÝ, ředitel soutěže

Orelská florbalová liga
Třináctý ročník Orelské florbalové ligy začal v říjnu 2019 v sed-
mi kategoriích (šesti mužských a jedna ženská) při zapojení 
více než 115 družstev (pěti v kategorii žen). Než došlo k přeru-
šení a po té ukončení ročníku, byly odehrány desítky turnajů 
a stovky zápasů. Bohužel žádná kategorie se nestihla dohrát 
do konce. Nejblíže k tomu mají ženy, kde chybí k odehrání je-
den turnaj a pokud opatření dovolí, budou známy mistryně 
13. 6. ve Znojmě. Druhý mistr třináctého ročníku by se měl 
korunovat v září. Finálový turnaj juniorů se odehraje během 
září za účasti šesti nejlepších družstev z divizí východ a západ. 
V ostatních kategoriích nebyli známi postupující na finálové 
turnaje. Mistrovské tituly nebudou uděleny.

ně budou dostupné na webových strán-
kách ligy a Orla.
Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří 
se podíleli na fungování trošku smutného 
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Naše město reprezentovali tři běžci: Karel 
Špaček (4:11:00), Petr Jičínský (3:26:35) 
a úspěšný návrat na královskou trať slavil po 
zdravotních problémech Jaroslav Scherrer 
(5:59:52). Dva posledně jmenovaní se jako 
zástupci domácí orelské jednoty umístili ve 
svých kategoriích na třetím, resp. druhém 
místě v rámci mistrovství Orla v maratonu, 
za nějž byl náš závod současně prohlášen. 
Nejen vyhlášení vítězů, ale tradičně i jako 
běžec se závodů účastnil starosta Orla a po-
slanec Stanislav Juránek z Brna.
Akci podpořilo město Moravské Budějovi-
ce, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, firma 
Alka byt, chválené klobásy pak pro běžce 
dodala stejně jako loni firma Stavební práce 
Jan Vidourek z Lukova. Podrobné výsledky 
je možné nalézt na internetových stránkách 
www.orelmb.cz. 
Běžci a běžkyně se opět rozjížděli do svých 
domovů spokojení a s nevyřčenou výzvou 
dosud neběhající veřejnosti k následování. 
A nemusí se zrovna jednat o nejdelší vzdá-
lenosti. Stačí nazout sportovní obuv, správ-
ně se obléknout a občas na hodinku či půl 
vyběhnout někam za město.
 PETR JIČÍNSKÝ, Moravské Budějovice

V sobotu 22. února 2020 panovalo pěkné, 
na únor nezvykle teplé počasí. Jen běžce 
na nejdelší trati trochu potrápil postupně 
zesilující vítr. Součástí závodu tradičně byly 
i soutěže dětí na tratích od 50 do 600 me-
trů. Na start se postavilo 60 chlapců a dí-
vek, mezi nimi 24 moravskobudějovických. 
Dalších 15 mladých sportovců se přihlásilo 
na tratě 1000 m, 2000 m a 5275 m. Z do-
mácích uspěli na kilometrové trati pro star-
ší žáky vítěz Tomáš Vandas a stříbrný Petr 
Žák. Na pětikilometrové trati dosáhli v ju-
niorské kategorii vynikajících časů vítězové 
Aneta Kolegarová z Orla Židenice a Ondřej 
Pokorný z TJ Znojmo. Tato distance, která 
je osminou maratonské, byla zároveň tra-
tí, na níž se běžel lidový běh určený pro 
všechny dospělé bez rozdílu věku. Jeho se 
zúčastnilo 24 žen a 30 mužů. Z vítězství se 

radovala Alena Bojanovská z TJ Nové Město 
na Moravě mezi muži pak exceloval domácí 
orel Lukáš Nevařil. 
K hlavnímu závodu maratonu, který ob-
nášel 42195 m absolvovaných při osmi 
kolech mezi orlovnou na Chelčického 
ulici a sochou anděla v Lukově, se sjelo 
45 mužů a 9 žen. A to nejen z celé re-
publiky, ale také ze Slovenska a Rakouska. 
Jako první cíle dosáhl Lukáš Kocur z Orla 
Šitbořice ve výborném čase 2:55:20 před 
loňským vítězem Martinem Vintrlíkem 
z Křepic (2:59:18) a Martinem Šerákem 
z Orla Obřany (3:06:39), mezi ženami pak 
již poněkolikáté zvítězila brněnská Lenka 
Horáková s krásným časem 3:20:48 ná-
sledovaná Ivou Kroužilovou z Poděbrad 
(3:31:34) a Marcelou Čadovou z Olomou-
ce (3:51:40). 

Maraton Jana Buly jubilující
Již podesáté se v Moravských Budějovicích zásluhou orelské 
jednoty konal maraton, zároveň posedmé připsaný lukov-
skému rodákovi, knězi Janu Bulovi, oběti komunistické zvů-
le z roku 1952, od jehož narození v červnu uplynulo 100 let.  
Význam tohoto sportovního podniku podtrhuje fakt, že se 
jedná o jediný závod na této královské trati, který je pravidel-
ně pořádán na třebíčském okrese, ba v celém Kraji Vysočina.
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K létu patří cestování, odpočinek, lenošení ale i sportovní 
aktivity, táboření, užívání si přírody i poznávání měst a kul-
turních památek. Ať už se vypravíte na toulky po vlastech 
českých a  projedete republiku křížem krážem, nebo vaše 
cesta povede do zahraničí, ať kempujete u rybníka, nebo 
užíváte mořských vln, jdete rovinou, nebo slézáte skály, ki-
lometry točíte tachometrem auta, vlastní silou na cyklový-

pravách, nebo na pěších túrách, ať vaše cesty trvají hodiny, 
dny, měsíce, vždy mějte na paměti jediné. Chci se vrátit 
domů. Se spoustou zážitků, odpočatý a zdravý. Protože 
vždycky na mě doma někdo čeká. Někdo, kdo mě má rád  
a komu chybím……
Přeji vám krásnou dovolenou, ať si ji užijete podle vašeho 
očekávání a hlavně šťastný návrat!   MÍLA MACKOVÁ

Čas prázdnin
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Modlitba řidiče
Všemohoucí Bože, Ty jsi nám daroval život. Je naší po-
vinností tento drahocenný dar ničím neohrozit. Jako ři-
dič Tě tedy prosím, abys mi dal za volantem jistou ruku 
a pozorné oko, aby nikdo mou vinou nebyl zraněn a ne-
byla mu způsobena ani jiná škoda.
Ochraňuj milostivě mne i všechny, kteří jsou mými spo-
lujezdci před nehodou, zvláště před náhlou, nenadálou 
smrtí. Dej mi, abych při jízdě byl ohleduplný a shovívavý 
k těm, kteří nejsou tak zruční v řízení.

Nedovol, abych přecenil své síly, pomáhej mi, abych měl 
vůz vždy pod kontrolou. Dej mi zavčas poznat nebezpečí 
a nedopusť, abych byl nepokojný. Ochraň mě za volan-
tem před únavou a usnutím.
Prosím Tě, než začnu svou jízdu, o Tvé požehnání. Ať se 
zase šťastně vrátím domů. Dej mi stále živé vědomí, že 
všechny cesty jsou cestami k Tobě.
Maria ochránkyně na cestách, oroduj za nás. Svatý Kryštofe,  
oroduj za nás.
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Tip na výlet 
V ZOO Brno Orel adoptoval 
orla východního kamčatského.  
Zajeďte se s dětmi podívat  
na našeho, tak trochu  
jiného živého bratra orla.
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Svatováclavská réva
29. ročník

Ústřední soutěž v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy
Memoriál Bohumila Matuly

 sobota 17. října 2020 
v 10.00 hod. 

Katolický dům Lubina

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:
I. kategorie:  do 9 let
II. kategorie:  10 – 13 let
III. kategorie:  14 – 17 let
IV. kategorie:  18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu   
31. 12. 2020. Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Před-
pokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých 
účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. 
Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. 

Uzávěrka přihlášek 9. 10. 2020.
Bližší informace a přihláška na stránkách 
www.soutez-reva.katolicky-dum-lubina.cz, 
nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 

Možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava 
v 8.45 hod. (vzdálenost kostela od Katolického domu je 
asi 5 min pěšky). 

Pořádá Kulturní rada Orla a jednota Lubina
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jednota stoletá

Z HISTORIE
Jednotu Orel založili r. 1920 příslušníci stra-
ny lidové za vedení P. Františka Čermáka, 
který se stal starostou jednoty. Program byl 
kulturně – tělovýchovný v duchu orelské-
ho hesla: „Víra, vlast a síla“ a jeho činnost 
v době 1. republiky byla velmi rozmanitá 
a bohatá. Kromě pravidelného cvičení 
mužů, žen, žáků a dorostu byly pořádány 
přednášky, besedy, tělocvičná vystoupení, 
besídky a během roku průměrně 6 divadel-
ních představení na vlastním jevišti v domě 
č. 32. Tělocvičná cvičení se konala nejdříve 
v domě č. 32. Roku 1932 se činnost jed-

noty přestěhovala do nové budovy Raiffei-
senky, kde byly pro její činnost výhradně 
postaveny tělocvičný sál a další místnosti 
a jednotě bezplatně propůjčeny.
Za 2. sv. války byl Orel rozpuštěn, majetek 
zabaven. Koncem r. 1945 však jednota s asi 
140 členy znovu zahájila pravidelnou čin-
nost v Raiffeisence, bohužel krátkou – do 
druhého zákazu r. 1948.

ZNOVUOBNOVENÍ
Ke znovuobnovení došlo až r. 1990 za 
působení P. Františka Hrůzy, který byl 
i duchovním rádcem jednoty. Bohužel 

prostory, které jednota dříve využívala, již 
byly zabrány pro jiný účel, proto nebylo 
možné plně navázat na dřívější činnost. 
Pro páteční orelské cvičení školních dětí 
byla využívána tělocvična základní ško-
ly. Návštěvnost byla velká a to zejména 
proto, že Orel patřil mezi první organiza-
ce, které po revoluci obnovily či zahájily 
svoji činnost. Členská základna se během 
jednoho roku rozrostla na 50 dospělých  
a 30 dětí. 
V zasedací místnosti obecního úřadu se 
konaly orelské schůze, mikulášské besíd-
ky či posezení s harmonikou pro seniory, 
v kostele pak besídky pro maminky, vánoč-
ní vystoupení, pobožnosti k P. Marii Rů-
žencové. Na těchto aktivitách se podílely 
orelské děti a mládež a vystupoval orel-
ský pěvecký sbor, který zpíval pravidelně 
na Cantate v Polné. Jezdilo se na pouť na 
Hostýn.
Od r. 1994 se pravidelně konají letní orelské 
tábory, na které všichni moc rádi vzpomína-
jí. Jsme rádi, že se nám podařilo vychovat si 
z řad dětských účastníků táborové vedoucí.
V současné době jsme naši činnost kro-
mě tradičního pátečního cvičení školních 
dětí rozšířili o cvičení pro rodiče s dětmi, 
tvoření pro rodiče s dětmi, florbalový 
turnaj, Den sportu pro všechny – atle-
tický trojboj a odpoledne pro děti, Mě-
řínské štrůdlobraní, mikulášské nadílky, 

Výročí 100 let od založení 
Orla v Měříně
V letošním roce oslaví měřínský Orel sté výročí od svého zalo-
žení. Rádi bychom vám naši jednotu blíže představili.
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putování ke kaplím v okolí, zájezdy na 
muzikály. Předloni se konalo v Měříně 
představení orelského souboru z Kame-
nice a večerní putování zaměřené na 
naši vlast (spojené s oslavami 100. výročí 
založení republiky a staleté lípy v Měří-
ně), loni výstava obrazů našeho bývalé-
ho starosty Orla a Měřínského varhaníka  
pana Šmída.

OSLAVY 100 LET
V rámci letošního výročí jsme uspořáda-
li 8. února ústřední orelský ples. Zde byl 
mimo jiné představen náš nový tištěný pra-
por, který jsme nechali zhotovit na počest 

našeho krásného jubilea. Z jedné strany je 
logo Orla a z druhé měřínský kostel sv. Jana 
Křtitele.
     Hned druhý den byla sloužena mše sv. 
za živé i zemřelé členy měřínského Orla. 
Při této mši byl požehnán současným fará-
řem P. Havelkou orelský prapor. Bylo nám 
ctí přivítat i otce Pavla Sobotku, bývalého 
aktivního člena naší jednoty, který se ujal 
promluvy. Komentované dary nesli členové 
Orla – od dětí po seniory. Po mši sv. byly 
venku rozdávány koláčky.
Následně jsme se přesunuli do kulturního 
domu, kde proběhla výroční členská schůze 
a slavnostní oběd. Naším přáním je nechat 

si ušít orelské kroje, abychom se s prapo-
rem mohli účastnit mimo jiné i orelských 
poutí.
Všechny akce v tomto roce bychom chtěli 
vést v duchu oslav. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem aktiv-
ním členům naší jednoty za jejich činnost, 
též i ostatním členům za to, že s námi 
tvoří jednotu, našim rodinám za podporu, 
bývalým členům, pomocníkům za jejich 
nezištnou pomoc i ostatním příznivcům 
a přátelům.
Zdař Bůh!

LUDMILA CHLUBNOVÁ, 
sekretář jednoty Orel Měřín
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lům a duším v očistci, jsme se pomodlili 
modlitby“ Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím 
v Boha“ a ještě na úmysl svatého Otce „ 
Zdrávas Královno“. Se znamením kříže 
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému ….“, 
jsme letošní křížovou cestu zakončili.
Velké „Pán Bůh zaplať“ patří všem, kteří 
přijali moderování jednotlivých zastavení 

smrtí vykoupil. Pokračovali jsme dále od za-
stavení k zastavení a vždy pár slovy přiblížili 
situaci, kterou Ježíš prožíval za naše hříchy. 
Po XIV. zastavení, kdy Pána Ježíše ukládají 
do hrobu, aby třetího dne z něho slavně 
vstal, jsme přešli před svatostánek.
Abychom získali plnomocné odpustky, 
které jsme věnovali všem zemřelým Or-

Křížová cesta  
a mše svatá L.P. 2020
Na pátek 13.března jsme se s naším du-
chovním otcem Mgr. Miroslavem Suchome-
lem domluvili, že naše staroměstská jedno-
ta ORLA povede křížovou cestu.
Totiž v postní době každé pondělí, stře-
du a pátek různá společenství ve farnosti 
např. ženy uklízející kostel, akolyté, zastu-
pitelé města, ministranti, senioři, cursilisté, 
scholička, děti, připravující se na první přije-
tí eucharistie, Josefové …spolu s ostatními 
věřícími prochází cestou kříže.
To jsme ještě netušili, že se letošní křížo-
vá cesta se bude konat jen v omezeném 
počtu třiceti návštěvníků. Naši malí i velcí 
Orli a Orlice šli vždy seřazeni v průvodu za 
křížem, ministranty a praporem jednoty 
k oltáři. Tak se stalo, že po naplnění urče-
né kvóty se kostel zamknul a nikdo víc se 
již dovnitř nedostal. O to vroucněji jsme se 
poklonili Ježíši ve svatostánku a za zpěvu 
žalmu „Ježíši ukřižovaný.....“ jsme pokra-
čovali k I. zastavení křížové cesty. Zde jsme 
Pánu Ježíši poděkovali za to, že z LÁSKY 
k nám se nechal odsoudit, aby nás svou 

Z činnosti žup a jednot
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i ostatním Orlům a Orlicím, kteří se jen 
v omezeném počtu mohli zúčastnit křížo-
vé cesty, a tak důstojně reprezentovat naši 
jednotu.
V sobotu 14. března jsme měli v kostele 
Sv. Ducha slavit mši svatou „Za živé i ze-
mřelé členy ORLA, za požehnání pro další 
činnost a za zdárný průběh sjezdu Župy Ve-
lehradské“, spolu se zvolenými 75 delegáty  
z 21 jednot naší župy.
Bohužel, ani sjezd župy se nemohl usku-
tečnit. Po domluvě s naším správcem far-
nosti o. Mgr. Miroslavem Suchomelem 
jsme sice v omezeném počtu slavili tuto 
svatou oběť, ale z intence jsme museli vy-
pustit slova o sjezdu. Všechny naše díky 
a prosby byly směrovány na činnost celé 
organizace, jejího zakladatele p. Jana 
Šrámka, zakladatele jednoty p. Josefa Po-
spíšila i ostatní.
Chci poděkovat touto cestou ještě jed-
nou všem, kteří přišli na mši svatou i těm, 
kteří se zapojili do liturgie. Našim členům 
ministrantům br. Vojtovi a Míšovi Gieslo-
vým, Petříkovi a Pavlíkovi Jarotkovým, 
varhaníkovi Honzovi Plevákovi, lektorce 
Mgr. Janě Ferdové, která se ujala čtení, 
ses. Elišce Jarotkové a Aničce Ferdové 
za přednesené přímluvy, praporečníkovi 
jednoty br. Zdeňku Vojtkovi a v neposled-
ní řadě o. Miroslavovi, který mši svatou  
sloužil.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty Staré Město

Co se dělo v době 
koronavirové v jednotě 
Orla v Ústí nad Orlicí
I přes pokračování nouzového stavu 
a dalších omezení, uspořádala naše jed-
nota soutěž na téma: „Jak trávíme tyto 
dny“. Byli jsme mile potěšeni, že se za-
pojilo poměrně hodně účastníků. Jelikož 
se nekladli meze kreativitě, přišly nám do 
emailové schránky fotografie s různými 
náměty např. z cyklovýletu po okolních 
kostelích, přírodních krásách a prožívání 
Velikonoc. Další jednotlivci či rodiny za-
slali foto z domácího prostředí. Samo-
zřejmě nechyběly ani fotografie někte-
rých účastníků v rouškách. Bylo těžké ze 

všech fotografií vybrat výherce, jelikož 
všechny byly originální a pěkné. Přistou-
pili jsme proto k losování. Vítězi se stali 
Martin Klekar a Marie Hnyková. Také 
jsme se rozhodli odměnit všechny účast-
níky soutěže, kterým jsme předali diplom  
a malou odměnu.
 JIŘÍ KADA, starosta jednoty

Před deseti lety  
zemřel kardinál Špidlík
16. dubna 2010 zemřel Tomáš kardinál Špi-
dlík, rodák a čestný občan Boskovic. Jeho 
odkaz je nadčasový, stále živý a světově 

respektovaný. Špidlíkovo rozsáhlé dílo bylo 
přeloženo do všech světových jazyků. Otec 
Špidlík uměl o věcech složitých promluvit 
prostě, srozumitelně, s humorem, a proto 
jsme ho měli tolik rádi.
Jako každý rok, i letos u příležitosti 10. vý-
ročí úmrtí, jsme na Velehradě s úctou a po-
korou společně se starostou Orla jednoty 
Boskovice Ing. Jaroslavem Vítkem položili 
květiny u sarkofágu kardinála. V této době 
zní ještě silněji slova otce Špidlíka: „Pravá 
pokora je v tom, že známe a uznáváme své 
meze“.
 Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ
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Poselství z Neratova

děje. Je čas velkých změn mnohých zažitých 
vzorců chování. Nastal čas tříbení charakterů 
a odhalování skrytého.
Je čas, kdy jsme vstoupili reálně do světa 
ne-mocných, do světa různých omezení, vy-
členění bezmoci i vzteku a alespoň na chvíli 
zažíváme to, čemu jsou vystaveni naši bližní 
s handicapem celé roky. Je čas prozření-kdo 
je kdo-přítel, hrdina, zbabělec, populista, ig-
norant či i natvrdo zločinec.
Je čas, kdy každý z nás slyší tajemný, pro 
mnohé neznámý hlas výzvy ke kroku do 

Šel jsem v našem kostele zapálit 
svíčku.
Kolikrát už jsem stál před oltářem a obra-
zem naší milé Neratovské Paní, Panny Marie 
a prosil. Do mého nitra pronikly znova ty tři 
základní věty neratovského poselství:
Nikdy není pozdě začít opravovat to, co je 
rozbité.
Nikdo není zbytečný.
Každý z nás může konat dobro, kterému věří.
Dívám se střechou na nebe a přemýšlím. Je 
doba postní, čas pokání, proměn, ticha i na-

neznáma, popsaný v biblických příbězích: 
„Samueli, Samueli, Abraháme, Abraháme či 
Josefe, neboj se!“
V těchto příbězích odpovídají na tento ne-
známý hlas: „Zde jsem Pane, abych plnil tvou 
vůli.“
 Je čas, kdy naši pýchu a všemohoucnost 
sráží neviditelný organizmus a nutí celý svět 
aby, pokud chce přežít, změnil své chování. 
Je čas být pokorný. Neboť z pokory vyrůstá 
hrdinství.
Je čas výzvy každému z nás, aby se izolace 
nestala samotou, kdy se poslušnost nestane 
alibismem, kdy se vedení nestane diktaturou, 
kdy ochrana zdraví nezabije život ducha, kdy 
virtuální svět sociálních sítí pomáhá uchovat 
plnost kontaktů reálného života.
Je čas na čtení a naslouchání hloubky a pod-
staty vyřčených slov od takových, jako je pa-
pež František, Tomáš Halík, Marek Orko Vá-
cha, ale i od svých dětí, rodičů a přátel.
Je čas půstu od společenství, abychom po-
chopili význam podání ruky, objetí, či polí-
bení těch, které milujeme, aby až doba to-
hoto půstu skončí, tato gesta nikdy nebyla 
prázdná.
Je čas boje s pohodlím, poraženectvím, so-
bectvím i touhou hodit to na někoho…
Je čas nenadávat na to, co nesmím, ale hle-
dat, co můžu.
Je čas naučit se vidět a přijímat pomoc a být 
za ni vděčný.
Je čas, který mi Hospodin svěřil a já jsem ten, 
jenž svými skutky rozhoduje, jaký bude svět.
Je čas vypuštěných běsů zla a pasti lži strachu, 
jenž se nám snaží vnutit myšlenku, že ten 
neviditelný virus je pánem světa a my s tím 
nic nenaděláme. Je čas víry v sílu i těch ne-
patrných skutků dobra, protože ony proráží 
temnoty bezmoci a jsou poselstvím naděje.
Je čas otevřít v úžasu ústa a nestydět se za 
slzy vděčnosti za tolik a tak nádherných pro-
jevů pomoci. Je čas pochopit, že největší akt 
lásky není žít pro lidi, ale s nimi.

Je čas jít zapálit v kostele svíčku….

Z Neratova s díky a požehnáním 
 P. JOSEF SUCHÁR š.f.n.

V „době koronavirové“ mi přicházela spousta modliteb, článků, 
podnětů od známých a přátel. Všechny měly svoji hloubku a po-
kud Vás někoho minulo toto poselství, ráda ho posílám dál…
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Luštění a grafomotorika  
pro děti ve věku 3–6 let

Noemova lod‘ se zmítá ve 
vlnách. Obkresli tužkou vlny, 
aby se ti uvolnilo zápěstí. 
Jak ti to šlo? V Noemově arše 
byla vždy zvířátka po dvou. 
Samec a samice, aby tvořili  
pár a mohli mít mladé.  
Želvička pod obrázkem  
je sama a je smutná.  
Nakresli jí kamaráda nebo 
celou želví rodinu.

Najdeš 
u každého 
z římských 
vojáků věc, 
která k němu 
nepatří?

NAJDI CHYBY
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Sobota 16. května 2020
Pouť do Žarošic

Orel župa Šilingrova
fara, tel.: 608 257 183,
Emil Polák, tel.: 776 032 736

Neděle 17. května 2020
Pouť župy Sedlákovy

Orel župa Sedlákova
Ing. Miluše Macková tel.: 775 307 292 
www.orelzupasedlakova.cz 

Neděle 31. května 2020
Pouť župy Sušilovy

Orel župa Sušilova
Milada Braunerová, tel.: 737 743 700

Sobota 6. června 2020
Pouť na Horu Matky Boží Králíky

Orel župa Orlická
Marie Brandejsová, tel.: 603 153 577
e-mail: zupa.orlicka@seznam.cz

Neděle 14. června 2020
Pouť na Blatnickou horu

Orel župa Velehradská
Petr Brhel, tel.: 737 023 166
e-mail: zupa.velehradska@orel.cz

4.–5. července 2020 
Národní pouť a Dny dobré vůle

Orel ústředí, e-mail: ustredi@orel.cz 
web: www.orel.cz

Sobota 4. července 2020
Pěší pouť k Panně Marii Matce víry

Orel župa Kosmákova
Marek Venuta, tel.: 776 185 341
e-mail: m.venuta@seznam.cz www.orel.cz

Neděle 5. července
Cyrilometodějská pouť na Podluží

Obec Mikulčice, Děkanát Hodonín
a Orel župa Šilingrova
František Synek, tel.: 604 384 410

Neděle 19. července 2020
Mariánský maraton 

Orel jednota Moravské Budějovice
Jaroslav Scherrer,
 e-mail: jasch@centrum.cz 
tel.: 775 939 005, www.orelmb.cz

SEZNAM 
PLÁNOVANÝCH POUTÍ
Sobota 18. dubna 2020
Vzpomínková mše svatá  
u příležitosti 100. výročí  narození  
arcibiskupa Karla Otčenáška,  
duchovního rádce Orla  
v letech 1995–2007

Biskupství královehradecké
Ing. Vlasta Musilová tel.: 737 215 330

Neděle 26. dubna 2020
Pouť ke sv. Jiří

Orel jednota Dolní Čermná
Miroslav Pecháček, tel.: 603 274 121,
e-mail: pechacek.miroslav@seznam.cz

Pátek 1. května 2020
Prvomájová orelská pouť 

Orel župa Bauerova
P. Petr Dujka, tel.: 731 626 542
www.zupa-bauerova.cz

Pátek 8. května 2020
Pěší pouť z Býště do Bělečka

Orel jednota Dašice 
 František Vlasák,tel.: 602 412 780, 
e-mail: vlasak@pvb.cz

8.–9. května 2020
Svatojakubská cesta

Orel jednota Přelouč
Zdenka Kumstýřová, tel.: 731 402 371

Neděle 10. května 2020
Pouť ke sv. Stanislavu v Osikách

(Pouť župy Krekovy) 
Farnost Lomnice u Tišnova, 
Orel župa Krekova
Jiří Sedláček, mobil: 775 546 444,
e-mail: jisebo@volny.cz

Sobota 16. května 2020
Sarkandrovská pouť na Svatý Hostýn

Orel jednota Holešov 
Mgr. Zdeněk Krajcar tel.: 774 068 138

Sobota 16. května 2020
Pouť k Panně Marii Květnovské

Orel župa Trochtova
Lukáš Tomko, tel.: 777 047 076,
e-mail: chomutov@orel.cz

Neděle 19. července 2020
Pouť k Panně Marii Karmelské

Orel župa Kubišova
David Kovář, tel.: 602 661 023
e-mail: zupa.kubisova@orel.cz

Neděle 19. července 2020
Pouť k Maří Magdaléně na Bozince

Orel župa Metodějova
Miroslava Kadlová, tel.: 606 945 70
e-mail: M.Kadlova@seznam.cz

Neděle 26. července 
Svatojakubská pouť Přelouč

Orel jednota Přelouč
Zdenka Kumstýřová, tel.: 731 402 371

Neděle 2. srpna 2020
Pouť k poctě P. Václava Drboly

Orel jednota Moravské Budějovice

Sobota 15. srpna 2020
Pouť u sv. Vavřinečka

Orel župa Kozinova
Marie Maňasová, tel.: 379 776 282

Sobota 22. srpna 2020
Orelská pouť na Svatý Hostýn

Orel ústředí
 e-mail: ustredi@orel.cz web: www.orel.cz 
k pěší pouti: e-mail: zupa.bauerova@orel.cz

Neděle 23. srpna 2020
Orelská pouť na Svatý Hostýn

Orel ústředí
e-mail: ustredi@orel.cz, web: www.orel.cz  

Sobota 5. září 2020
Pouť dětí, mládeže a rodin

Orel župa Velehradská
Petr Brhel, tel.: 737 023 166
e-mail: zupa.velehradska@orel.cz

Neděle 13. září 2020
Pouť na Mariánskou horu

Orel jednota Dolní Čermná
Miroslav Pecháček, tel.: 603 274 121
e-mail: pechacek.miroslav@seznam.cz

Neděle 20. září 2020
Pouť k Panně Marii Sedmibolestné

Orel jednota školy Brno 1
e-mail: fsorel1804@gmail.com

Pondělí 28. září 2020
Národní Svatováclavská pouť

Orel ústředí
e-mail: ustredi@orel.cz www.orel.cz

Pondělí 28. září 2020
Svatováclavská Horová pouť

Orel župa Kadlčákova
Mgr. Petr Buzek, tel.: 739 293 098
e-mail: petr.buzek@frengp.cz 
www.orelstramberk.cz

Poutní knížka 2020 
byla téměř před dokončením nachystaná k tisku. A všechno bylo jinak. Mohli 
jsme se letos potkat na 29 zastaveních, místo toho jsme se v přesných časech, 
zavřeni ve svých domovech, spojovali ke společným modlitbám. 
Co bylo, nevrátíme. Přesto přinášíme přehled všech naplánovaných poutí a věřím, 
že v současné době již na některých z nich vlají naše orelské prapory.
 MÍLA MACKOVÁ



sport

www.orel.cz 23OREL 2–20

Jako biskup jsem měl radost ze sehraných 
týmů. Týmová práce kněží v děkanátu či 
řeholi je důležitá, stejně jako jejich týmo-
vá souhra s lidmi ve farnosti. Člověk se učí 
nemyslet jen na sebe, vidět druhé a počítat 
s nimi, nahrávat druhým, spoléhat na ně, 
ale taky být pozorný a za druhého zaskočit, 
být cílevědomý, ale i ohleduplný. Ty, kteří 
nepatří do mého týmu brát jako soupeře, 

Kněžský fotbal není nic nového. To ukázal sv. Jan Bosko už hod-
ně dávno. Mistrovství Evropy v halovém fotbale kněží však bylo 
u nás poprvé a proto taky poprvé pod praporem Orla. Akce se 
zdařila, sedmnáct zahraničních mužstev bylo spokojeno. Všem 
se líbila Praha i samotný turnaj. I když ti, na které zbylo posled-
ní místo, měli asi o radost méně. Na všech bylo vidět, že hrají 
s nasazením, a mají radost ze hry, že vznikla nová přátelství.

ne jako nepřátele. Už se těším na to, že 
ve farnostech uvidím podobně krásnou hru 
jako ve sportovní hale.
Jako Orel mám radost, že turnaj proběhl 
pod orelskými křídly. Děkuji všem členům 
Orla, kteří se zapojili. Myslím, že Orel bude 
teď známější v dalších zemích a aspoň ně-
kteří kněží a Orli si budou o něco blíž.
       JAN GRAUBNER

Mistrovství 
Evropy ve futsale kněží 
ve dnech 17.–21. 2. 2020 Praha a Říčany u Prahy
aneb „top ten je sen i reálná možnost“

XIV. MISTROVSTVÍ EVROPY 
KNĚŽÍ VE FUTSALU

EURO 2020
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Kolektivní sporty nás učí, že 
nikdo nemůžeme být sám, ale 
že musíme mít ohled na dru-
hého, spolupracovat s ním, 
podpořit ho, a někdy se třeba 
i vzdát úspěchu, když třeba 
nahraji tomu, kdo je na tráv-
níku v lepší pozici. To je i pro 
náš kněžský život důležité, 
ač se na to někdy zapomíná. 
A jsem také rád, že můžeme 
i v naší zemi ukázat, že kněží 
jsou součástí společnosti.  

 Kardinál DOMINIK DUKA

Za český kněžský tým 
nastoupili:

Jozef Kadlic, 36 let, Interdiecézní 
centrum života mládeže Příchovice

Svatopluk Pavlica, 43 let, Uherský Brod, 
arcidiecéze Olomouc

Metoděj M. Němec, 40 let, Klášter 
dominikánů Olomouc

Jiří Šůstek, 29 let, Rajnochovice, 
arcidiecéze Olomouc

Jaroslav Knichal, 43 let, hlavní kaplan 
Armády České republiky

Jan Slavík, 38 let, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, diecéze Ostravsko-Opavská

Richard Polák, 40 let, Kralovice, Jesenice, 
Lubenec, diecéze Plzeň

Jan Bleša, 43 let, Kelč, arcidiecéze 
Olomouc

Krzysztof Mikuszewski, 51 let, Bozkov, 
diecéze Litoměřice

Georges Mondo, 38 let, Kolín, 
arcidiecéze Praha

Konstantin Petr Mikolajek, 44 let, 
Říčany, arcidiecéze Praha

Petr Káňa, 34 let, školní kaplan 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 
arcidiecéze Olomouc

Marek Bonaventura Hric (kapitán),  
45 let, Ostrov (Karlovy Vary),  
diecéze Plzeň

Jiří Polach (brankář), 41 let, Budišov 
u Třebíče a Pyšel, diecéze Brno

Bohoslužbou ve vinohradském kostele 
sv. Ludmily zahájil v pondělí večer lito-
měřický biskup Jan Baxant 14. ročník 
„kněžského Eura“ ve futsale. Turnaj, je-
hož se jako hráči účastní mj. i černohor-
ský arcibiskup Rrok Gjonlleshaj či mons. 
Ambrosini z vatikánského státního sekre-
tariátu, má podle organizátorů napomoci 
v prohlubování kněžské identity a zároveň 
„vydat kladné svědectví kněžského života 
v dnešním světě.“ Již první reakce z bo-
hoslužby ukazují, že záměr pořadatelům 
vyšel. „Byl to opravdu zážitek, plný kostel 
kněží – sportovců. Pánové, modlím se za 
vás a držím palce, ať se vám na šampioná-
tu daří a děkuji vám, že i touto příjemně 
lidskou formou ukazujete, že jste blízko li-
dem a že se církev dokáže otevřít veřejnos-
ti,“ popřála přítomným starostka Prahy 2 
 Jana Černochová.

Evropský futsalový turnaj kněží vznikl 
v roce 2003. Zpočátku se pořádal jednou 
za dva roky, od roku 2011 pak každoroč-
ně. Český výběr se ho pravidelně účastní 
od roku 2016. Letos poprvé ho i pořádá. 
A s jakým cílem čeští reprezentanti, mezi 
nimiž nechybí mj. ani vojenský kaplan 
P. Jaroslav Knichal, do turnaje vstupují? 
„Chceme být do desátého místa. Ale vě-
říme, že po prvním utkání se silnou Itálií, 
v němž jsme dokázali uhrát remízu 0:0, 
můžeme být i lepší,“ uvedl reprezentant 
P. Marek Hric.     JIŘÍ PRINZ

Fotbal je hříšný, protože se při něm vybíjejí 
nižší pudy a agresivita. První fotbalisté byli 
barbarští bojovníci, kteří místo do míče ko-
pali do hlav sťatých zajatců. V této hře je za-
městnaná dolní, nečistá polovina těla. S tak-
to odmítavým pohledem na nejpopulárnější 
sport planety se mi před časem svěřila jedna 
hluboce věřící křesťanka. Zapomněla, že 
při fotbale používáme i horní půlku těla.
Co třeba hlava, kterou se dá vsítit gól a ně-
kdy i vymyslet nádherná akce? A co fotba-
listy tak často připomínané „srdíčko“?
Ta žena zřejmě netušila, že už od roku 
2003 se koná téměř každoročně − se čtyř-
mi přestávkami − mistrovství Evropy kněží 
v sálovém fotbale. Pravidelně se ho účastní 
i tým českých duchovních. A vyšší síly tomu 
chtěly, aby se šampionát letos konal poprvé 
v Česku.
My jsme Češi, no a co!
„Čeští kněží jako v boji kuráti, nejsou žádní 
saláti. Češi do teho!“ hlásá plakát k „Euru 
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2020“, přilepený na domě naproti koste-
lu svatého Petra a Pavla ve středočeských 
Říčanech, kde se předposlední únorové 
pondělí odehrál první den neobvyklého 
turnaje. Přímo ve svatostánku říčanských 
katolíků se pochopitelně do míče nekopa-
lo, tam se uskutečnila jen dopolední mše. 
Při ní se v malém kostele mačkalo na tři sta 
kněží z osmnácti zemí starého kontinentu, 
jejich doprovod a desítky fanoušků z řad 
farníků i dalších laiků. Tak narvaný kostel 
Říčany nezažily možná celá desetiletí.
Docela dlouhou zdravici v češtině tam před-
nesl i papežský nuncius čili velvyslanec Vati-
kánu Charles Balvo, rodák z Brooklynu, kte-
rý se rozpovídal o tom, že v Římě se hraje 
pravidelně fotbalový turnaj zvaný Clericus 
Cup a že o futsalu, tedy sálovém fotbalu, 
poprvé slyšel na Novém Zélandu, kde ho 
chodil hrát jeden z tamních kněží, Chorvat 
pocházející z Bosny a Hercegoviny.
Nuncius pochválil sport, jenž podle něj pro-
spívá lidskému zdraví i družnosti, zároveň 
ale varoval před některými profesionálními 
hráči, kteří „velmi zbohatli“ a „vyvinuli si 
přehnaný smysl pro vlastní důležitost a vy-
žadují od společnosti tomu odpovídající 
privilegia a pozornost vůči své osobě, jež 
nejsou úměrné přínosu, jímž by mohli nebo 
nemohli přispět k obecnému dobru“.
Po skončení mše někteří kněží svlékli 
sutany, jiní si přes ně jen přehodili bundy 
v národních barvách a všichni se začali 
přemisťovat do dvou městských hal, kde 
se měly rozhořet první fotbalové bitvy. Tam 
duchovní definitivně vymění kněžské oděvy 
za trenýrky a kopačky.

Lidé, kteří se pravidelně modlí, rychleji ob-
novují fyzické síly. Proto jsou špičkoví spor-
tovci velmi religiózní.
Kolem české družiny, čítající tucet kněží 
a kaplanů ze všech koutů republiky, obíhá 
už při přesunu do haly svým nezaměnitel-
ným cupitavým krokem říčanský farář, or-
ganizátor a hráč v jedné osobě, Konstantin 
Petr Mikolajek zvaný Kosťa. Nadšení vyza-
řující muž drobné postavy, ale neutuchající 
energie, burcuje ve spoluhráčích a hrstce 
vlajkonošů vlastenecké emoce: „My jsme 
Češi, no a co, no a coo, my jsme Češi, no 
a co-o-o!“
Říčanští jsou na svého veselého duchovního 
zvyklí.
Ale třeba poslední a zároveň nejčastější mi-
stři farářské Evropy, Portugalci, kteří přijeli 
s nejpočetnějším hráčským i „realizačním“ 
týmem včetně maséra a na rozdíl od Čechů 
brali turnaj smrtelně vážně, na otce Kos-
ťu hledí jako na zjevení.

„A my Češi to stejně vyhrajem, stejně 
vyhrajem!“ křičí Kosťa do mikrofonu už 
v hale před prvním zápasem a povzbuzuje 
pohybem paží ve stylu plaveckého motýlku 
po vzoru někdejšího trenéra Sparty Fran-
tiška Straky publikum, aby ještě víc fan-
dilo. Český tým se pak chytne za ramena 
a v kroužku poskakuje do rytmu. Zápas 
může začít.

Kázání o Baníku

S prvním soupeřem, Itálií, Češi uhrá-
li za řevu asi dvou set diváků a rachotu 
řehtaček remízu 0:0. „Malý postavú, velký 
výkonem, my to se Svaťú fšecko vyhra-
jem! Uherský Brod fandí Česku. A Kon-
gu,“ hlásí jeden z transparentů v hledišti, 
jejž rozvinuli farníci z jižní Moravy, kteří 
drží palce svému faráři Svatopluku Pavli-
covi. A také kolínskému duchovnímu 
Georgesi Mondovi, který pochází právě 
z Konga a je nepřehlédnutelnou součástí 
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týmu. „Slavíčku, my jsme s tebou, neo-
pustíme tě, nikdy tě nezradíme, bo my 
ti věříme.“ Nápis na dalším prostěradle 
parafrázuje proslulou modlitbu fanoušků 
ostravského Baníku, jehož příznivcem je 
jiná opora českého týmu, farář z ostravské 
diecéze, osmatřicetiletý Jan Slavík.
Ten prý o fotbale mluví během svých kázání 
k věřícím docela často. „Třeba zrovna o Ba-
níku. Říkám, že i když mu zápas někdy ne-
vyjde, srdce tam vždycky je,“ vypráví vytáhlý 
otec Slavík v propoceném bílém národním 
dresu během přestávky po druhém zápa-
se s Kazachstánem, který Češi vyhráli 2:0. 
Ostravský kněz na první gól dokonce při-
hrál. Protože na loňském mistrovství Evropy 
v Černé Hoře skončil český tým na patnác-
tém, tedy třetím místě od konce, vlévá zisk 
nadějných čtyř bodů z prvních dvou zápasů 
do žil tuzemským klerikům pořádnou dávku  
adrenalinu.
Páter Slavík vypráví, že další sportovní 
metaforou, kterou použil při nedávném 
kázání, byl obraz světa coby fotbalové-
ho hřiště. „Někdo se ptal: A co by byl 
potom Bůh, trenér nebo manažer? A já 
řekl, že ne, Bůh není někdo, kdo se dívá 
seshora a kritizuje nás za každý špatný 
kop nebo přihrávku. Je na hřišti s námi, 
a když se zdá, že je nejhůř, dokáže zvrátit 
i ztracený zápas.“
Jan Slavík dnes nastupuje s číslem pět, 
v němž hrál za reprezentaci či FC Liver-
pool jeho oblíbený hráč Milan Baroš, jenž 
se po letech vrátil ze světa do domovského 
Baníku Ostrava.

Další zápas se sebevědomými Portugalci 
a následující s Maďary ale Čechům prozře-
telnost zvrátit nepomohla a naši borci oba 
mače přes obětavý výkon prohráli 0:1 a 1:2. 
Čekal je tedy boj jen o deváté místo. Portu-
galci postoupili jako vítězové naší skupiny 
do semifinále.

Maradonova ruka a duch pravidel

Tahounem portugalského týmu je drobný 
farář ze severu země Marco Gil, s nímž 
po zápase probírám mimo jiné pověstnou 
„Boží ruku“ Diega Maradony. „Maradona 
asi moc nepřemýšlel, když to vypustil z úst. 
Kdyby dal úžasný gól podle pravidel, třeba 
by podobné přirovnání mohl použít, ale 
sorry, byla to jeho ruka, a ne boží,“ říká 
Gil, fanoušek Benfiky Lisabon, k incidentu 
z mistrovství světa v Mexiku v roce 1986. 
Tehdy si rozhodčí nevšimli, že argentin-
ský fotbalista nedal gól hlavou, ale pěstí, 
a branku proti duchu pravidel uznali.

Později mi ovšem jeden z rozhodčích 
vyslaných na turnaj futsalovou asociací 
prozrazuje, že na kněžském šampionátu 
se také tak úplně podle pravidel nehra-
je. „Jenže to není úmyslné, jde o to, že 
tihle chlapi moc pravidla futsalu, která 
jsou jiná než v klasickém fotbalu, neznají. 
Nepískáme proto všechno, protože to by 
se hra pořád přerušovala a oni by si vůbec 
nezahráli. Takže nerozhodujeme podle 
pravidel, ale v duchu pravidel,“ usmívá 
se rozhodčí Marek Pivoňka. Jinak podle 
něj kněží nehrají zákeřně − co rozhodčí 
pískne, respektují a nehádají se jako hrá-
či v jiných soutěžích.
Koučem kněžského národního týmu je 
už třetí sezonu Marek Vomáčka, opálený 
svalnatý chlapík v úzkých džínách s mód-
ním plnovousem a v perfektně střiženém 
saku.
Šestačtyřicetiletý kulturista a kondiční 
trenér, jenž sám kdysi hrál fotbal závod-
ně, a dokonce se v něm už − na rozdíl 
od svých současných svěřenců − stal mi-
strem Evropy. Byl členem zlatého týmu 
do šestnácti let na turnaji v Německu 
v roce 1990. Zahrál si třikrát první ligu 
za Bohemians Praha, ale pak ho z vrcho-
lového fotbalu vyřadilo zranění.
Trénovat faráře je pro něj „úžasná zkuše-
nost“. „Kluci nelžou a to, co jim řeknu, 
udělají,“ vypráví trenér už v pražské spar-
ťanské hale Podvinný mlýn, kde se hrají dva 
dny po zápasech ve skupinách mače o ko-
nečné umístění včetně finále. „Pivečko si 
dají, ale umí s tím pracovat, nepřehánějí to 
samozřejmě,“ poznamenává kouč.
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Zápasy nejlepších čtyř týmů byly tvrdé a fa-
ráři to v zápalu boje s láskou k bližnímu 
nepřeháněli.
Pan Vomáčka, farník z Českého Brodu 
a otec čtyř dětí, které „chodí na katechi-
smus“, říká, že jeho zatím největší zážit-
kem na mistrovství byla společná ranní mše 
v pražské katedrále svatého Víta. „Tři sta 
kněží pohromadě tam zpívalo, z toho 
budu žít nadosmrti. Ten únorový týden 
mě vždycky nabije na celý rok dopředu,“ 
pokračuje a dodává, že ve Svatovítském 
chrámu se mu líbila i řeč kardinála Domi-
nika Duky.
„Máme tak prestižní povolání, že když udě-
láme nějaký kopanec, ví o něm celý svět. 
Zde je naštěstí celá řada kopanců ve velmi 
pozitivním duchu,“ pronesl pražský arcibis-
kup na Hradčanech. Podle něj fotbal může 
kněze inspirovat svým týmovým pojetím, 
aktivitou a tvůrčím duchem. „Je dobré, 
když má kněz nějakého koníčka, nesmí 
se z něj ale stát kobyla, která ho odvede 
od pastorace a dalších úkolů,“ připomněl 
ovšem rizika fotbalové vášně olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.
Tři hodiny po svatovítských promluvách 
a modlitbách začaly zápasy o finální umís-
tění. Poslední skončil Kazachstán. Jeho 
pozice zřejmě odpovídá počtu katolických 
duchovních v této zemi, kde katoličtí věřící 
představují sotva jedno procento popula-
ce. Kazašský tým měl pouze čtyři hráče 
na vystřídání, zatímco mnozí soupeři dis-
ponovali družstvy i třikrát početnějšími 
a pětky měnili skoro tak často jako v led-
ním hokeji.

Kazaši byli raritou také v tom, že v jejich 
mužstvu nehrál ani jeden Kazach. „Jsou 
mezi námi například dva Slováci, Polák, Ji-
hoslovan,“ vypočítává Vladimír Němec, slo-
venský katolický misionář působící už léta 
v Kazachstánu. Tuto zemi nyní reprezentuje 
i ve farářském futsale. Kazaši se prý o sport 
příliš nezajímají a nevedou k němu ani děti, 
mimo jiné proto, že vesměs zpoplatněná 
sportoviště jsou pro tamní obyčejné lidi 
příliš drahá.
Na letošním futsalovém turnaji Kazaši do-
stali pořádný příděl gólů, od Portugalců 
například osm. Ostatně o nezabezpeče-
né obraně prý páter Němec občas mluví 
i při svých kázáních. „Říkám, že tam, kde 
je děravá obrana, protivník rychle pronik-
ne a dá gól. Takže když nemáte duchovní 
obranu, ďábel v ní velmi rychle najde me-
zeru a člověk se pak diví, jak je to možné,“ 
říká slovenský útočník kazašského týmu, 
jenž dodává, že k vybudování dobré obra-
ny pomůže mimo jiné pravidelná modlitba.

Pokud jde o samotné zápasy, některé týmy 
se společně modlily před úvodním hvizdem. 
Dělali to třeba Poláci, kteří měli na střídačce 
i portrét papeže Karola Wojtyly čili pape-
že Jana Pavla II. Jiná mužstva podle tvrzení 
svých členů spoléhala pouze na ranní mod-
litbu v kostele nebo v hotelu.
Na rozdíl od mnohých profesionálních 
fotbalových hvězd jsme u kněží v říčanské 
nebo pražské hale neviděli − až na výjimky 
−, že by se jednotliví hráči při vstupu na hři-
ště křižovali nebo po vstřelení gólu vysílali 
gesta k nebesům, jak to známe z přenosů 
z Ligy mistrů.
„Tahat náboženské symboly a projevy 
do sportu podle mě není dobré, proto-
že mohou rozdělovat: někdo je křesťan, 
někdo žid, jiný muslim. O své víře bych 
měl podávat svědectví tím, jakým způso-
bem hraju. Já jsem třeba obránce a sna-
žím se, abych nikoho nezranil,“ podotýká 
bosenský kněz ze sarajevské diecéze Ivan 
Jelič.
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Téměř dva metry vysoký, dlouhovlasý bran-
kář rakouského týmu, farář z města Ybbs 
an der Donau Johann Wurzer naproti tomu 
nemá nic ani proti ostentativně se modlícím 
fotbalovým hvězdám.
Otec Johann, jinak v osmapadesáti letech 
možná jeden z nejstarších účastníků turnaje, 
tvrdí, že lidé, kteří se pravidelně modlí, rych-
leji obnovují fyzické síly. „A proto jsou špič-
koví sportovci velmi religiózní,“ věří. On sám 
se ale prý těsně před zápasem nemodlí, pro-
vádí jen dechová cvičení, „aby uvolnil hlavu“.
Češi nakonec v zápase o deváté místo pro-
hráli po bezbrankovém lítém boji s Chor-
vatskem na penalty. Skončili tak z osmnácti 
týmů desátí. I tak je to ale nejlepší české 
umístění v historii šampionátů.
„Jsem prostě takový palič,“ zhodnotil 
sebekriticky svůj výkon školní kaplan Ar-
cibiskupského gymnázia v Kroměříži Petr 
Káňa zvaný Kaňour, jenž nedal rozhodu-
jící penaltu. Přesto ale byl podle svých 
slov svědkem „zázraku“. „Nesmí to slyšet 

doktoři, ale já na turnaj přijel s podezře-
ním na zánět achilovky a do posledního 
dne jsem nevěděl, jestli budu hrát. Jakmi-
le jsem vyběhl na hřiště, bolesti přestaly,“ 
vypráví Petr Káňa, který šel neohroženě 
do každého souboje. Po jednom skluzu, 
jímž povalil chorvatského protihráče, pří-
znivci jihoslovanského mužstva po roz-
hodčím marně žádali udělení žluté karty. 
O pauze se ale Káňa přišel ke střídačce 
Chorvatů omluvit.
„Na hřišti se nám to trochu přiostřuje… 
Chlapi, nezapomeňte na své povolání,“ na-
bádal hráče během dalšího vypjatého utkání 
mezi Rumunskem a Maďarskem moderátor. 
Zejména pak zápasy nejlepších čtyř týmů byly 
docela tvrdé a faráři to v zápalu boje s láskou 
k bližnímu opravdu nepřeháněli. Nadávky 
sice nepadaly, ale k vidění byly scénky, kte-
ré známe z ligových zápasů: když rozhodčí 
odpískal aut pro soupeře a míč zrovna držel 
protihráč, balon mu nepodal, ale hodil ho 
na zem − ať si ho soupeř zvedne sám…

V úvodních zápasech ve skupině se hrá-
či ještě například přiznávali, že míče 
se dotkli jako poslední oni, i když si 
toho třeba rozhodčí nevšiml. V mačích 
„o všechno“ se už ovšem odehrály i men-
ší herecké etudy ve stylu „to jsem nebyl 
já, to soupeř“. A ve finále Polsko versus 
Bosna a Hercegovina dokonce polský 
hráč bez servítek odstrčil pořadatelku, 
která mu na postranní čáře nechtěně 
překážela při rozehrávce.
„Někdy je to trochu drsné, ale to přece 
k fotbalu patří,“ prohodila na tribuně sest-
ra Angelika z řádu boromejek a podle svých 
slov fanynka Slavie, jež byla jednou ze tří 
jeptišek v hledišti haly u Podvinného mlýna.
Poté co favorizovaní Portugalci nečekaně 
vypadli už v semifinále s Bosnou, stali se mi-
stry Evropy Poláci. Není jasné, zda to bylo 
díky tomu, že se před závěrečným penal-
tovým rozstřelem zaníceně modlili držíce 
se vzájemně za ramena v kruhu, zatímco 
Bosňané jen tak, jakoby odevzdáni osudu, 
postávali vedle sebe. Nebo spíš proto, že 
polské mužstvo mělo ve svém středu Le-
wandowského.
Nebyl to ale polský superstřelec Bayernu 
Mnichov Robert, nýbrž jeho jmenovec 
Maciej Lewandowski, třiačtyřicetiletý farář 
z východopolského města Zamość. Na slav-
ného polského reprezentanta samozřejmě 
výkonem neměl, ale taky nehrál špatně.
Šampionát zhodnotil v živém internetovém 
vysílání i kardinál Duka: «S duchovním i fy-
zickým profilem mladých kněží Evropy mů-
žeme být spokojeni.»
 VLADIMÍR ŠEVELA
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Před finálovým zápasem sehrál tým Orla 
exhibiční utkání s „rafany“ z Křesťanské 
policejní akademie. A zatím co orli byli 
vyběhaní, soupeři je převyšovali svalovou 
hmotou. Od naší místostarostky Miluše 
Mackové jsme dostali před zápasem jasný 
úkol – hlavně přežít. Jako starostlivá máma 
pronikala do týmu soupeře a prosila sou-
peře, aby nás opravdu nezranili. Ještě než 
jsme vyběhli ke svému utkání, vystoupila 
naše děvčata z aerobiku z Dobříše.
 Vedením Orla jsem byl pověřen k sestavení 
orelského mužského futsalového celku. Do 
zápasu nastoupili Dominik Plšek a Stanislav 
Maniš z Valašských Klobouk, Michal Ma-
toušek a Šimon Kolář z Brna Řečkovic, Ště-

pán Juránek z Brna Židenic a Martin Pivko, 
Tomáš Pivko, Petr Minařík a Jakub Jeřábek 
z Brna Obřan.
Týden před samotným šampionátem pro-
běhl společný trénink orelských futsalistů 

se ukázalo, že to nebyl šťastná volba, jeli-
kož se ke svému zápasu málem nedostavili 
- ale dobře to dopadlo), jiní po své ose au-
tem. V exhibičním utkání jsme porazili celek 
KPA v poměru 2:0, přičemž mezi střelce se 
zapsal Petr Minařík a Dominik Plšek. S vý-
běrem týmu jsem byl velmi spokojen, ob-
zvlášť bych chtěl pochválit kluky z jednoty 
Obřany, kteří i na úkor svého zaměstnání 
do Prahy dorazili a prokázali své zkušenosti 
se sálovou kopanou, neboť byli pilířem na-
šeho týmu. Nejen jim, ale i všem ostatním 
děkuji za účast, Jardovi Hronkovi za pomoc, 
vedení Orla za příležitost a těším se na další 
podobná setkání.
 DOMINIK PLŠEK, tělovýchovná rada Orla

v nafukovací hale v Brně. Celkem se sešly 
asi dvě desítky futsalistů a po závěrečném 
zápase  jsme společně vybrali devítičlenný 
výběr, který o týden později odcestoval do 
Prahy. Někteří zvolili cestu vlakem (později 
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Spousta technických příprav a zajišťování 
informačních materiálů. Přesně to předchá-
zelo livestreamingu finálového dne, kdy se 
rozhodovalo o těch nejlepších mužstvech 
ve futsalu kněží, EURO 2020.
Přímý přenos jsme s kolegou zajišťovali 
pod studiem Palec z Olomouce. Zpraco-
vání technické části bylo především mým 
úkolem a zahrnovalo jak natáčecí a zvuko-
vé vybavení, tak i režijní stránku. Samotná 
příprava v místě přenosu zabrala polovinu 
dne, kdy jsme od základu budovali vysíla-
cí studio, s kolegou si procházeli soupisky 
týmů a zjišťovali podrobnosti či perličky 
o jednotlivých hráčích.
O půl druhé odpoledne začal maraton pří-
mého přenosu, který končil až za dlouhých 
osm hodin prakticky bez pauzy. Jeden zápas 
střídal druhý a my jsme se prokousávali od 
duelu o sedmnácté místo až po velkolepé 
finále mezi Polskem a Bosnou a Hercegovi-
nou. Během těchto zápasů jsme na našem 
komentátorském stanovišti stihli odchyt-
nout k rozhovoru několik hostů. Vypíchnu 
Juru Polacha, brankaře české reprezentace 
nebo Marka Vomáčku, současného trenéra 
reprezentace, bývalého klubového hráče Bo-
hemians Praha a bývalého kulturistu. Příjem-
ným zpestřením byla také návštěva kardinála 
Dominika Duky spolu s arcibiskupem Janem 
Grabnerem nebo rozhovor se starostou Říčan 
a televizním kolegou Vladimírem Kořenem.
Video z finálového dne má na Facebooku 
přes 30 tisíc zhlédnutí. Nejsledovanějším 
duelem bylo podle očekávání střetnutí čes-

ké a chorvatské výpravy o konečné deváté 
místo, ale finále mezi Polskem a Bosnou 
a Hercegovinou si také našlo početnou 
fanouškovskou základnu. Některé psané 
reakce diváků jsme citovali i do přímého 
přenosu a celkovou atmosféru živého pře-
nosu ještě víc propojili s fanoušky.
Po ukončení celého turnajového dne se 
s námi po dlouhém úklidu komentátorské-
ho stanoviště loučila už prázdná Unyp are-
na v Praze. Poháry byly rozdány, vítěze jsme 
oznámili do světa a všechny týmy už se vesele 
družily v prostorách hotelu Pyramida v Praze.
 ONDŘEJ NAKLÁDAL,  

reklamní studio Palec.net

Jako moderátor rádia Proglas jsem si toto 
mistrovství náramně užil. Fotbal miluju, hra-
ju, sleduju, ale v roli sportovního komentá-
tora jsem stál poprvé. To máte tak, když 
vám dva dny před závěrečným hracím dnem 
zavolá váš kamarád, jestli byste s ním chtěli 
komentovat. V rádiu máte naštěstí volno 
a tak se můžete vypravit do Prahy, přespat 
dvě noci v luxusním hotelu a zažít úžasnou 
atmosféru turnaje. Čtvrtečnímu dopoledni 
předcházela příprava komentátorského sta-
noviště. Mikrofony, počítače, kamera, slu-
chátka, listina hráčů a další. To všechno se 
muselo doladit, abychom mohli začít vysílat. 
Náš český tým se mohl těšit na Chorvaty. 
V případě vítězství by to pro nás znamenalo 
velký úspěch a nejlepší umístění v historii 
všech šampionátů. Samotné utkání mělo 
už od začátku velký náboj. Češi si během 

zápasu vypracovali několik slibných šancí, 
neustále se drali dopředu a zápas chtěli vy-
hrát. Po nerozhodném výsledku 0:0 v nor-
mální hrací době přišly na řadu pokutové 
kopy. V nich jsme bohužel neuspěli a pro-
hráli po dramatickém závěru 3:2. 
Diváci byli fantastičtí a neustále povzbu-
zovali. Sledovanost na sociálních sítích 
během zápasu byla skvělá. Více než 300 
diváků (celkem pak 34tis. zhlédnutí turnaje) 
prostřednictvím livestreamu mohlo sledovat 
naše historicky nejlepší umístění. Nakonec 
z toho bylo krásné desáté místo. Smekám 
klobouk dolů a gratuluji našim borcům.
Závěrem večera se v pražské hale zpívala 
chytlavá melodie „Tak jsme Češi (kněží) 
no a cóóó, no a cóóó, no a cóóó“. A tato 
melodie pokračovala až do pozdních noč-
ních hodin, kdy v hotelu Pyramida byla pro 
všechny hráče připravena doslova nebeská 
hostina. 
 LUKÁŠ GRACA, Radio Proglas

Výsledky:
1. Polsko
2.  Bosna  

a Hercegovina
3. Portugalsko
4. Slovensko
5. Rumunsko
6. Maďarsko
7. Bělorusko
8. Kosovo
9. Chorvatsko

10.  Česká  
republika

11. Slovinsko
12. Rakousko
13. Itálie
14. Ukrajina
15. Albánie
16. Černá Hora
17. Srbsko
18. Kazachstán

 Zpracovala MILUŠE MACKOVÁ
Foto: MILAN BUREŠ, RUDOLF FLACHS,  

MILUŠE MACKOVÁ
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Dovolte mi, abych za spolupořadatele poděkovala členům Čes-
kého kněžského týmu jak za reprezentaci, tak za aktivitu při 
zajišťování financí, dobrovolníků i celkové organizace mistrovství. 
Všem firmám i jednotlivým dárcům za finanční podporu. Podě-
kování patří i našim Orlům – pořadatelům, zvukařům, futsalis-
tům, děvčatům z aerobiku, zaměstnancům. Rádi jsme v Praze 
přivítali také prezidenta mezinárodní federace FICEP Gerharda 

Hauera, jíž je Orel významným členem.  Všechny nás organizace 
a zajištění akce stála hodně sil a času. Společně jsme vytvořili 
skládačku, která zaujala, měla úspěch a „tah na branku“. Nelze 
vyjmenovat všechny s tím, kdo se o co zasloužil. Nelze jmenovat 
každého dobrovolníka. Jde o celek a ten se povedl.  Potvrdila to 
veřejnost i samotní hráči. Děkuji.
 MILUŠE MACKOVÁ
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Uzávěrka příštího čísla je 23. srpna 2020

•  znovu se rozběhla orelská činnost

•  pouť na Sv. Hostýn byla letos  
trochu jiná 

•  dotace pro jednoty v roce 2021

•  vyhlášení fotografické soutěže

… a další zajímavé čtení 

 V příštím čísle najdete: 
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