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Šlechtic Orlem  16
Víte, že potomek starobylého českého šlechtického rodu hrabě Zdeněk Sternberg,  
příslušník tradiční české katolické šlechty byl členem Orla ve středočeském Divišově?  
Do jednoty ho přijímala ses. ThMgr. Dagmar Kovářová, zasloužilá členka Orla 
z Posázaví. V roce 2003 mu přímo na hradě Český Šternberk blahopřála stře-
dočeská župní orelská delegace k 80. narozeninám. 

MUDr. Vojtěch Jílek 9
30. září si připomeneme 80 roků od popravy orelského náčelníka Vojtěcha 
Jílka v Kounicových kolejích.  Je to důvod ke vzpomínkám jeho blízkých  
a to především manželky Libuše, spolupracovníků a kamarádů Orlů a také 
svědectví spoluvězně z Kounicových kolejí…..začíná svoje vyprávění Marta 
Laudátová. 

Papež František zasvětil sv. Josefovi 
celý tento rok. Co ho k tomu vedlo?
Především výročí 150 let od vyhlášení sv. Josefa Ochrán-
cem církve. Tehdy to bylo v době, kdy byl zabrán papež-
ský stát a papež byl politicky oslabený a bez ekonomické 
základny. V 19. století vznikalo mnoho řeholních společ-
ností. Řeholníci stavěli nové kláštery a sociální, zdravotní 
i výchovné ústavy. Budování a správu domů s důvěrou svě-
řovali sv. Josefovi, který se přece uměl postarat o domov 
pro Ježíše a Marii. Měli s ním dobré zkušenosti. Podobně 
to udělali i naši předkové, když po Třicetileté válce v roce 
1654 prohlásili sv. Josefa za patrona zplundrované české 
země, která pak v době baroka krásně rozkvetla. V sou-
časné pandemii přichází někteří lidé o práci a nedovedou 
zabezpečit své rodiny. Může přijít i hospodářská krize. 
Umírá více lidí než jindy a sv. Josef je patronem umírají-
cích. To je další důvod. Ale papež ukazuje na mnoho dal-
ších důvodů. Prostě nám ho chce dát za vzor a přímluvce. 
Josef uměl pracovat, starat se, zabezpečit rodinu, vy-
chovat a vyučit řemeslu Ježíše. Uměl se darovat. Papež 
upozorňuje, že se musíme dívat více na druhého, než 
na sebe. Sebestřednost nám totiž bere ochotu k službě. 
S rostoucí sebestředností a kariérismem, který znamená 
prosazování sebe, ubývá lidí ve služebných povoláních, 
chybí pečovatelky a ošetřovatelky, v rodinách chybí děti, 
kterým je třeba sloužit. Rodina, která nechce další dítě, 
aby si nesnížila životní úroveň, pak nemívá tolik radosti, 
jako rodina, která žije pro děti a dovede se z nich radovat, 
i když to znamená sebeomezení a námahu.

Papež mluví zajímavě o Josefově ot-
covství a vychovatelství. Vysvětluje, 
proč se u sv. Josefa mluví o cud-
nosti: Cudnost je svoboda od ma-
jetnictví ve všech oblastech života. 
Láska je skutečně láskou tehdy, jeli 
cudná. Láska, která chce vlastnit, 
je vždy nebezpečná: uvězňuje, dusí 
a činí nešťastnými. Sám Bůh milu-

je člověka čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit 
a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy logikou svobody, 
a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nesta-
věl do středu sebe. Uměl opustit střed a činit středem svého 
života Marii a Ježíše. Co kdybychom to podle jeho vzoru 
tak dělali v rodinách a skupinách Orla? Znamenalo by to: 
nemyslet na sebe, ale na Ježíše. Vidět ho v těch druhých. 
Být k němu pozorný a chtít všechno, co chce on. Radovat 
se, že mu můžeme udělat radost. Pak naše víra nezvlažní 
a svět nás od Boha neodláká. Ba naopak, budeme Bohu 
blíž a s námi i naše okolí.
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Ze života rodiny zdravotníků  27
Manžele Némethovy si zřejmě vybavíte jako rodiče Tomáška, kterému Orel pomáhá zvlá-
dat zdravotní potíže. Možná si i vzpomenete, že jsou oba lékaři. Neurolog a internistka.  
To, že COVID 19 přinesl i něco pozitivního, dokazují následující řádky. Hanka v sobě našla 
skrytý talent a dala se do psaní.

Tečka je opravdu tečka…….a konec                                      22
Dobrovolnická iniciativa „Cesta ven“ nedávno představila národní informační kampaň k očko-
vání „Udělejme tečku“. Určitě jste si všimli. Každý má pro očkování proti Covid-19 trochu jinou 
motivaci. Někdo chce udělat tečku za strachem, jiný za vyčerpáním, další za nudou. Ale všichni 
se shodneme na touze ukončit trápení, spojená s pandemií. Očkování nyní představuje jedinou 
cestu, jak zásadně zlepšit současnou situaci. Spolupráci s iniciativou potvrdili Orel a Junák – český 
skaut. Pro nás i další subjekty iniciativa připravila různé prvky kampaně: spoty, letáky, plakáty, roz-
hovory s odborníky či krátká vyjádření populárních osobností. Pro Orla jsme získali jednoho z nich.

Sportovní prostředí usnulo jako Šípková Rů-
ženka. Povinný covidový spánek nám nedovolil  
pohnout se, sejít se nebo něco společně prožít.
Zlé kouzlo orlům nedovolilo ani duchovní  
setkání. Přesto se našli odvážní princové, kteří se 
pustili do boje o probuzení ze spánku. Umožnit 
odběhnout hned dvakrát v době velkých opat-
ření Letohradskou pětku podle všech hygienic-
kých pravidel, tedy po jednom nebo po dvou 
běžcích, nebo jako rodina, je hodno uznání. 
Velké probuzení však prožíváme díky orelským 
poutím. Někde opatrně, jinde malinko odvážněji 
jsme se vydali na cestu, která dává zabrat našim 
svalům a zároveň pozvedá našeho ducha i duši. 
K dnešnímu dni se podařilo prošlapat, vlastně 
spíš prosekat, šípkovými keři 10 poutí! O čtyřech 
z nich se dočtete na dalších stránkách, o zbylých 
příště. Chci Vás povzbudit. Probouzejte pohyb 
těla i ducha tam u Vás. Je špatné, když nejvíce 
úrazů dětí je v této době způsobeno nadváhou. 
Je špatné, že už jsme zapomněli zpívat a tan-
covat. Je strašné, když se bojíme jeden druhé-
mu podat ruku. Každý závod, každá hra, každý 
tanec, každý uspořádaný tábor teď zachraňuje 
doslova a do písmene fyzickou i duchovní úroveň 
našeho národa. Za ústředí Orla Vás zvu na další 
poutě, obzvlášť na etapo-
vou pouť do Compostely 
k hrobu apoštola Jaku-
ba. Nejbližší etapa vede  
26. června z Hradce Krá-
lové do Pardubic a moc 
si přeji, aby přispěla jak 
k duchovnímu povzbuze-
ní, tak ke smíření mezi oběma městy i kraji. Už 
se o to někteří pokoušeli. Nejvyšší představitelé 
dokonce na hranicích zakopali válečnou sekeru, 
ale někdo ji hned druhý den ukradl. Milí bratři 
a milé sestry, těším se na nové nápady a nová se-
tkání na hřišti, v tělocvičně i na cestě. Zdař Bůh! 

 STANISLAV JURÁNEK, starosta
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Pěší pouť z Býště do Bělečka (a zpět)
V sobotu 8. 5. 2021 jsme posilněni mší 
svatou vyšli na již tradiční orelskou pouť 
od kostela v Býšti ke kapličce v Bělečku. 

rodiny s dětmi. Cesta pozvolným terénem 
byla vhodná pro všechny věkové skupiny, 
včetně třech kočárků. U kapličky jsme se 
pomodlili za zdejší farnice, které (dokud 

Naše letošní poutě 
aneb Turistika po orelsku 

V řádných rozestupech putovali členové 
naší jednoty společně s orly z Hradce Krá-
lové. Podpořili nás i nečlenové Orla a celé 



turistika

5OREL 2–21www.orel.cz

byly ještě zdravé), nám vždy připravily bo-
haté občerstvení duše i těla :) Ideální po-
časí a dobrá nálada zlákala většinu účast-
níků i ke zpáteční cestě do Býště. Prožili 
jsme opravdu sváteční den pod ochranou  
P. Marie Prostřednice všech milostí.
Děkujeme tímto P. Mariuszovi za hezké ká-
zání k poutníkům, ústředí Orla za poutní 
knížky 2021, které jsme mohli rozdat zá-
jemcům k jejich velké radosti zdarma. Ně-
kteří už plánují získat další razítka do své 
poutní knížky...
Při prohlídce fotografií z historie této orel-
ské pouti jsme narazili na záběry z roku 
2017, kde jsou zachyceni zástupci (sta-
rostové) jednot Vysoké Mýto, Hradec 
Králové a Dašice. Naše vzpomínka putuje 
zvláště za Honzou Kopeckým …

 FRANTIŠEK VLASÁK
 Orel jednota Dašice

První letošní  
orelská pouť
Hned na první straně letošní orelské Pout-
ní knížky, se objevila pouť ke svatému Jiří 
v Dolní Čermné, která letos připadla na ne-
děli 25. dubna. Ale kam by vás tato pouť 
zavedla, kde že ta Dolní Čermná leží?
Zavedla by vás, bratři a sestry, do podhůří 
Orlických hor, na východní okraj župy Orlic-
ké, poblíž severnímu konci historické zem-

Fotky asi podle pořadí…5 a 6 jen výřezy
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ské hranice, 10 kilometrů na českou stranu. 
Místo to není z poutnického hlediska nijak 
zvlášť významné. Přivítal by vás zde svaté-
mu Jiří zasvěcený obyčejný a zatím trochu 
omšelý kostel venkovského typu s plochý-
mi stropy a architektonickými prvky s vý-
zdobou, sahajícími snad od pozdní gotiky 
až po romantismus, jak se kostel v průběhu 
generací proměňoval a přizpůsoboval aktu-
álním potřebám. Nicméně je to kostel farní 
a dodnes sloužící naší živé farnosti.
Obvykle by naše dolnočermenská pouť pro-
bíhala asi následovně: v 10 hodin bychom 
zde měli hlavní poutní mši svatou, kterou 
obyčejně doprovází náš místní chrámový 
sbor. Pak by se z věže rozezněl náš nejstarší 
zvon Svatý Jiří, za jeho doprovodu bychom 
vás pozvali k Orlovně hned naproti kostelu 
na dnes už tradiční Pouťové posezení, kte-
ré naše jednota úspěšně pořádá od roku 
2012. K poslechu hrává místní dechová 
hudba, nabídnout bychom vám mohli svá-
teční knedlíčkovou polévku, guláš, k tomu 
pivo Bernard, které u nás v Orlovně točí-
me. No a nebyla by to čermenská pouť bez 
čermenských koláčů, ty jsme v posledních 
letech pro všechny poutníky pekli sami pří-

mo v Orlovně. O poslední pouti jich bylo ze  
7 a půl kila mouky! Už při prvních poseze-
ních jsme připojili pro zájemce a dobrodruhy  
i „atrakci“ v podobě prohlídky věže koste-
la, kde se dostaneme právě až k nejstarší-
mu zvonu.
 Nutno podotknout, že naše Pouťové po-
sezení vzniklo vlastně tak trochu dílem ná-
hody, kdy z rozhodnutí obce byla pouť (teď 
mám na mysli atrakce a stánky) přesunuta 
z náměstí do místního Areálu zdraví, a tak 
už najednou nebylo cestou z kostela kde 
posedět. V roce 2019 se však pouť přesu-
nula znovu, a to na nově opravené návrší 
ke kostelu a parkoviště u Orlovny. A tak 
jsme o poslední pouti rozšířili Pouťové po-
sezení také o páteční večerní posezení s ky-
tarou a občerstvení pro návštěvníky pouti 
jsme prodávali už i v sobotu odpoledne. No 
a v neděli se tak u Orlovny měly i děti kde 
„vyřádit“ a ulehčit tak peněženkám svých 
rodičů. 2
Nicméně stejně jako loni, tak i letos se 
naší pouti dotkla opatření proti šíření ko-
ronaviru. A tak na mši svaté bylo jen těch 
pár desítek dopředu přihlášených farníků 
(pro ostatní byl k dispozici online přenos 

na platformě Youtube), chrámového sbo-
ru zpíval jenom zlomek, Pouťového pose-
zení ani atrakcí pro děti jsme se nedočkali 
a jediným skutečným poutníkem byl pan 
starosta Stanislav Juránek, který nás poctil 
svou návštěvou.
Stejně jako loni i teď doufáme, že ta příští 
pouť u svatého Jiří v Dolní Čermné již pro-
běhne tak, jak ji známe, a že i vás tak bu-
deme moci pozvat. Letos se takový výhled 
zdá být v porovnání s rokem loňským přece 
jenom reálnější.
V orelské Poutní knížce však najdete ješ-
tě jednu pouť z naší farnosti. Poutní místo 
Mariánská hora s kostelem Narození Panny 
Marie. Letos, bude-li situace příznivá, přiví-
tá všechny poutníky v neděli 12. září. Pokud 
se nic nezmění, svou návštěvou by nás měl 
poctít apoštolský nuncius v České republi-
ce Mons. Charles Daniel Balvo. A pokud to 
jen trochu půjde, najdete zde také stánek 
jednoty Orel z Dolní Čermné a v kostele 
razítko do vaší Poutní knížky. Tedy mi do-
volte, abych vás tímto, milí poutníci z blízka 
i z dáli, pozval také na toto poutní místo. 
A třeba i někdy jindy, než jen 12. září.
 FRANTIŠEK MAREŠ, jednota Dolní Čermná
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Prvomájová orelská 
pouť na Radhošť
Dne 1. května 2021 pořádala župa 
Bauerova pouť na Radhošť pro členy 
Orla z blízka i daleka. Bylo nádherné 
počasí, což se projevilo na účasti.  Pou-
ti se zúčastnil bratr Juránek z Brna, 
poutníci ze Slavičína, Rousínova, Dr-
novic u Valašských Klobouk, Vno-
rov a také členové jednot z naší župy  
Bauerovy.
Setkali jsme se po dlouhé době. Pouť za-
počala na Pustevnách, kde jsme se po-
dívali na obnovenou chatu Libušín. Pak 
jsme pokračovali kolem sochy Radegasta 
na Radhošť.  V kapli Cyrila a Metoděje 
na Radhošti byla odsloužená mše svatá 
za dodržení hygienických opatření. Mši 
svatou celebroval duchovní rádce župy  
P. Petr Dujka. 
Po bohoslužbě proběhlo malé pohoštění 
z různých končin našeho kraje. Na úplný 
závěr jsme si udělali společné foto.

 MIROSLAV OPÁLKA
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Pouť župy Sedlákovy 
do Křtin

Tak tahle pouť nebyla, ale vlastně asi byla. 
V neděli 2. května měla být tradiční orelská 
mše svatá v kostele Jména Panny Marie ve 
Křtinách a po ní putování do nedaleké Bu-
koviny. V tomto našem sportovním středisku 
míváme kulturní program, sportovní hry pro 
děti, občerstvení, ale hlavně se potkáváme 
navzájem. Stejně jako loni jsme i letos tuto 
část tak nějak oželeli. Ale mši svatou? V těch 
opatřeních, zákazech, nařízeních a doporuče-
ních, to aby se …. vyznal. Evidentně se nevy-
znali ani ti, co zakazovali, nařizovali a dopor-
učovali. Respektovali jsme ale rozhodnutí ŘKF 
Křtiny a po dohodě do jednot naší župy po-
slali email, že pouť se nekoná. Jenomže, mše 
svatá je ve Křtinách pravidelně a bude tedy 
s námi, nebo bez nás. Stejně uvažovala hrstka 
statečných a před desátou se sešli u hrobu 
P. Tomáše Prnky. Byl to náš první dlouholetý 
duchovní rádce a každoročně klademe na 
jeho hrob s úctou a vděčností květiny. Vlál 
zde dokonce i jeden orelský prapor. V nád-
herné Santiniho katedrále byli Orli přivítáni, 
na závěr díky Markétě Marečkové zaznělo i to 
naše krásné Ó zdroji pravdy…..tak byla tahle 
pouť, nebo nebyla….?
MILUŠE MACKOVÁ, starostka župy Sedlákovy
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Už v roce 1929 přišlo vedení Orla s inicia-
tivní myšlenkou branné výchovy. Zpočátku 
bylo nepochopeno, ale když přišel v Ně-
mecku k moci v roce 1933 Hitler, situace 
se změnila. Orel zdůrazňoval, že jestli bude 
válka, bude napaden celý národ, a proto 
musí být celý národ branně připraven.  
Po mobilizaci v roce 1938 a smutných 
událostech řítících se nejen na nás, ale na 
celý svět, Orel zintenzivnil přípravu na boj 
proti Hitlerovi. Tělovýchovný kurz v Jedov-
nicích v létě 1939, kdy orelský náčelník  
MUDr. Vojtěch Jílek poprvé mluvil o odbojo-
vé práci s nejbližšími spolupracovníky a dal-
ší události (dramatický odjezd starosty Orla   

Msgre Jana Šrámka a ministra Hály do za-
hraničí), a také Jílkův odjezd na Lingiádu do 
Švédska, kde ve Stockholmu od Jana Šrám-
ka převzal příkazy pro podzemní orelské 
hnutí a pro všechen národní odboj. A tak 
po návratu na památné schůzi župních ná-
čelníků v srpnu 1939 v Brně na Francouz-
ské ulici v ústředí Orla zapojil všechny z ná-
čelnické rady do vojenské organizace, kdy 
si každý z nich zvolil krycí jméno. V té době 
už byl sám zapojen do vojenské organiza-
ce domácího odboje Obrana národa. Pod 
pláštíkem revizí se potom ve všech župách 
konalo zapojování členstva do odboje. 
Opatřovaly se zbraně, zřizovaly se přecho-
dy přes hranice. Tato Obrana národa vznikla 

v Brně a dohodli se na ní představitelé akč-
ního výboru generálové Ingr a Bílý. Koncem 
roku byla její činnost schválena presiden-
tem Benešem. Náčelník MUDr. Vojtěch Jílek 
byl povolán do zemského vedení, do štábu 
generála Všetičky. Byl zde systém tří, tak-
že se nikdy neznalo víc lidí, byl to velitel, 
spojka a ten, jenž příkaz obdržel. Lehce se 
to napíše, ale Orli se dohromady znali a ne-
bezpečí prozrazení po mučení při výsleších 
bylo veliké. Ale díky Bohu a statečnosti Orlů 
k tomu nikdy nedošlo. 
V této dramatické době se v prosinci roku 
1939 oženil na sv. Hostýně s Libuší Teglo-
vou. Tato se zapojuje do odboje již na jaře 
1939, kdy se její snoubenec stává jedním 
z členů zemského vedení Obrany národa 
na Moravě a kdy přechází jako vedoucí 
branných oddílů do ilegality. Ani její těž-
ká nemoc v těhotenství od září 1940, jí 
nebránila plnit důležité úkoly odbojářské.  
26. 12. 1940 se jim narodil syn Jiříček 
a paní Libuše byla pořád velice těžce pohy-
blivá. V roce 1941 byla jejich činnost pro-
zrazena mjr. Ptašinským, což se dozvěděla 
z motáku, který vynesla při jedné návštěvě 
z Kounicových kolejí. Její manžel byl zatčen 
15. května 1941 a dne 30. září 1941 od-

MUDr. Vojtěch Jílek  
a orelský odboj 
(narozen 14. 4. 1908 Brno-Bystrc, zemřel 30. 9. 1941 v Kounicových kolejích)

30. září si připomeneme 80 roků od popravy orelského náčel-
níka Vojtěcha Jílka v Kounicových kolejích.  Je to důvod ke 
vzpomínkám jeho blízkých a to především manželky Libuše, 
spolupracovníků a kamarádů Orlů a také svědectví spoluvězně 
z Kounicových kolejí. Chci na něj díky nim vzpomenout jako 
na člověka plného lidskosti, láskyplnosti a mohla bych pokra-
čovat jeho krásnými vlastnostmi, pro které byl pro všechny 
blízké i spolupracovníky v odboji obdivovaný a zanechal nám 
všem poselství naplněného života plného upřímné víry, oběta-
vosti, lásky k lidem a k vlasti.
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souzen k smrti zastřelením a týž den v Kou-
nicových kolejích popraven. Byl to druhý 
den poprav a spolu s ním bylo zastřeleno 
29 lidí. 
Na tuto dobu paní Libuše později vzpo- 
mínala:
15. květen byl posledním dnem našeho 
společného života. Vojtěch byl od rána pře-
tížen prací. I k obědu přichází opožděně, 
přece však přináší krásnou kytici. Jen kratič-
ce se Jiříčkovi a mně věnuje a spěchá znovu 
do ordinace. K 17. hodině slyším z haly ně-
mecký hovor. Nevěnuji mu zvláštní pozor-
nost, protože němečtí pacienti k nám občas 

také zajdou. Slyším, že Vojtěch telefonuje. 
Pak přichází oblečen v kabátě, za námi do 
ložnice, sklání se nad mou postelí, kde prá-
vě kojím 4 a ½ měsíce starého Jiříčka, políbí 
nás (jako vždy když odchází z domu) a což 
je nezvyklé, stiskne mi pevně ruku a říká: 
„Tož s Bohem, vrátím se za chvilku.“ Něco 
divného v jeho hlase, vážný a smutný po-
hled, jímž nás hladí, skutečnost, že se od 
nás nějak těžce odtrhuje, způsobí, že se 
mně sevře srdce. Zmocňuje se mně jakási 
předtucha a vtom zjišťuji, že našemu lou-
čení ve dveřích asistovali dva neznámí muži 
v civilu. „Das ist Ihre Frau?“ ptá se jeden 

z nich a odchází z ložnice. Volám úzkostlivě: 
„Vojtěchu, kam jdeš?“ Chvíle mlčení a pak 
se z haly ozývá: „Buď klidná, něco kvůli 
Orlu“. A pak zapadla klika. Zvoním, prosím, 
aby mi rychle pomohli k oknu (tehdy jsem 
ještě chodila o dvou podpažních berlích). 
Přicházím včas, ze dveří domu vycházejí 
všichni tři a přecházejí silnici k otevřenému 
autu na druhé straně. Vojtěch se naposled 
ohlédne do okna a mizí za rohem. Jeli do 
ústředí Orla a pak na Gestapo.
Příští den zjišťujeme, že Vojtěch je v Kouni-
cových kolejích…….
Náš život potom? Ve znamení neustálé-
ho napětí, boje s německou persekucí, ve 
znamení práce. Musela jsem se zapracovat 
do veškeré práce v ordinaci. Mezi tím stálé 
pokusy o upravení Vojtěchova osudu. Na 
jedné návštěvě se mně podařilo vynést mo-
táky, kde Vojtěch mnohé vyjasnil, označil 
spolupracovníky v ilegalitě. Žádal, abychom 
je varovali s přesným určením zpráv, které 
jim máme předat. Žel druhý den spoluvě-
zeň Vojtěchův, Sedláček z Líšně při výslechu 
prozradil, že jsem motáky vynesla. Vojtěch 
za to trpěl, já jsem čekala, že každou chvíli 
pro mě přijde Gestapo. A pak už jen po-
slední lístek od Vojtěcha, v němž poslední 
větou tlumočí přesvědčení, že naše duchov-
ní spojení nebylo nikdy pevnější. 
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Můj tatínek ve svých vzpomínkách píše:
Nevím datum, ale jednoho rána mne ma-
minka budí a říká: „Vstávé, je tady někdo 
za Tebó.“ Vyskočím z postele, jdu do síně 
– stál tam asi třicetiletý muž, neznal jsem 
ho. Říká: „Já vám nesu dopis od Jílka. To 
mě překvapilo, myslel jsem si v tu chvíli, 
že je to na mě nějaká léčka. Snad ještě 
něco řekl, já mu oponoval, že s tím ne-
mám nic společného. Když onen muž viděl 
moje zdráhání, vytáhl z kapsy občanskou 
legitimaci, ukázal mi ji a řekl: „Já jsem 
kněz“. Dal mi papír, já otevřel dveře a vi-
děl u sousedovy zahrádky opřené kolo, 
na které nasedl a rychle odjel. Netrvalo to 
dlouho – všechno se odehrálo bleskově, já 
rozespalý, udivený.
Když si lístek přečetl, bylo mu jasné, že 
je to od Vojty Jílka. Byl to ten leták, který 
vynesla z Kounicových kolejí paní Jílková. 
Byl to návod pro spolupracovníky v odboji, 
pokud budou zatčení, co mají přiznat. Na 
konci stálo: Kopanců a facek se nebojte, 
to vydržíte. Tatínek se obsah naučil zpamě-
ti a papír zničil. Zprávu předal dál v Brně 
a Velkém Meziříčí. Brzy se vzkaz dostal ve-
doucím v ústředí i v župách.
Paní Jílková dál vzpomíná na 1. října, kdy 
se dověděla od pomocnice v domácnosti, 
že ve zprávách rozhlasu bylo řečeno, že 
30. září byly v Kounicových kolejích první 
popravy a že byl manžel zastřelen. Tehdy jí 

v podvědomí bleskla vzpomínka na někdejší 
manželův dopis, v němž jí psal, že je sta-
tečná a že jistě za všech okolností statečná 
zůstane. 
Píše: „Rozhodla jsem se získat si hned jisto-
tu. Dala jsem se obléct a už v 8 hodin jsem 
odjížděla na Gestapo. Tam mně bylo řeče-
no, že zpráva o popravě prošla kontrolou 
Gestapa a je pravdivá. Myslím, že jsem byla 
první žena v Brně, které na Gestapu ozna-
movali popravu manžela. Rvalo to srdce. 
Ale jisté je, že nikdo z německých okupantů 
neuviděl v mých očích jedinou slzu. Aspoň 
v tom jsem se musela Vojtěchovi vyrovnat. 
Ptala jsem se, proč Vojtěcha zastřelili a oni 
mi na to řekli, že jsem se to mohla dově-
dět z tisku. Zeptala jsem se, kdy byl Voj-

těch popraven. Bylo to v 16 hodin 45 minut  
30. září 1941, další okolnosti jsem se do-
věděla až po válce od lékaře Němce, kte-
rý prohlížel mrtvoly, že Vojtěch dostal dvě 
střelné rány do týlu a jednu do boku.“ 
A ještě jedno svědectví spoluvězně Karla 
Petáka, který napsal paní Jílkové v červnu 
1946 pětistránkový dopis, kde vylíčil okol-
nosti věznění a vyzrazení vynesení motáků 
paní Jílkovou spoluvězněm Vojtěcha Jílka 
komunistou Sedláčkem z Líšně: 
Spoluobyvatel kobky Sedláček František 
(správně Stanislav) věděl od dr. Jílka, že má 
jako jediný vězeň pravidelné návštěvy své 
manželky, která musela míti se svým manže-
lem rozhovory. Proto napsal si moták a žádal 
dr. Jílka, aby je Vám milostpaní při návštěvě 
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předal. Dr. Jílek se tomuto kamarádovu přá-
ní bránil. Žádal doktor Sedláčka také, když 
si jinak nemohl pomoci, by nečinil si opis 
motáku. Skutečně Váš dobrý manžel neodo-
lal požadavku svého kamaráda a moták od 
něj vzal a Vám milostpaní předal. Když po 
ukončení návštěvy přišel doktor do kobky, 
můj kamarád byl velmi netrpělivý, chtěl vě-
děti co nového, a proto ihned jak uslyšel, že 
doktor Vojtěch je na kobce, ihned jej žádal 
o rozmluvu. Doktor mile vyhověl a vše co 
viděl nebo zvěděl nového, tlumočil, a také 
řekl, já jsem to Sedláčkovi udělal, snad na to 
u manželky nepřijdou, mám tušení špatné. 
Statečná manželka Libuše motáky vynesla, 
ale Sedláček si udělal opis motáku, který 
mu vypadl na chodbě a potom při výslechu 
Vojtěcha Jílka usvědčil, že moták nechal vy-
nést manželkou. I komunista Sedláček byl 
popravený a je po něm pojmenovaná ulice 
v Líšni. Spoluvězeň Karel Peták se ve zdraví 
dočkal konce války. 
A ještě pár osobních vzpomínek kamaráda 
a spolupracovníka v odboji Bohuslava Kou-
kala, tehdy vězněného v Německu.
S hrůzou vzpomínáme ozvěny výstřelů 
z Kounicových kolejí, která chmurně se nes-
la nejen Wilsonovým lesem, nejen Brnem, 
ale zalehla do všech odlehlých vísek naší 
vlasti, ba se zpožděním zalétla i do němec-
kých vězení a koncentráků. Vždyť ještě dnes 
se nám svírají bezmocně ruce v pěst a srd-
ce zabolí nezahojenou ranou, vyslovíme-li 

jméno největšího člena naší Jednoty, nej-
většího Orla, bratra doktora Vojtěcha Jílka. 
Nikdy ve vězení jsem nepodlehl zoufalství, 
jen tenkrát, když jsem slyšel volat kamará-
da, že v Brně byl popraven Vojta. Tenkrát 
jsem lomcoval mřížemi v okně a křičel, že 
to není možné, že je to omyl, že tomu ne-
věřím. Nechtěli jsme věřit, nechceme věřit 
ani dnes. Snad proto, že jsme nestáli u jeho 

otevřeného  hrobu, snad proto, že jsme se 
nemohli poklonit ani jeho popelu. Vojto, 
Ty který na věčnosti jsi odměněn za svoji 
lásku k vlasti a za svoji statečnost, Ty máš 
možnost vidět do našich srdcí. Nikdy na 
Tebe nezapomeneme, Ty jsi pro nás nebyl 
jen bratrem a náčelníkem, Ty jsi pro nás pro 
každého byl kusem našeho srdce.
 MARTA LAUDÁTOVÁ
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■  ÚR/3/10 ÚR volí předsedkyni Rady mládeže Kristinu Horá- 
kovou

■  ÚR/3/11 ÚR volí místopředsedkyni Rady mládeže Markétu 
Novákovou

■  ÚR/3/12 ÚR schvaluje odprodej části objektu Vranovská 63  
v Brně ve vlastnictví Orla za 5,5 mil korun českých 

■  ÚR/3/13 ÚR schvaluje využití získaných prostředků z pro-
deje Vranovská: 0,5 mil. rezerva splátky úvěru 0,75 mil. na 
opravy orlovny Krouna, 1 mil. pro investiční projekty jednot 
jako spoluúčast a 3,25 mil. na investice do nemovitostí dle  
doporučení EHR 

■  ÚR/3/14 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného 
předsednictva Orla 

■  ÚR/3/22 ÚR schvaluje kalendář akcí TVR 2021

■  ÚR/3/23 ÚR schvaluje kalendář akcí KR 2021

■  VP/12/177 VP doporučuje ÚR ke schválení prodej budovy Vra-
novská 61 KDU-ČSL a navrhuje cenu 5,5 mil. korun 

■  VP/12/179 VP bere na vědomí návrh br. Juránka na vzdělá-
vání v Orlu doplněný o kurzy účetnictví a doporučuje ÚR ke 
schválení

■  PR1/167 VP schvaluje termín ÚR 24. 4. 2021 (náhradní termín 
15.5.2021) s místem konání v Brně 

■  PR1/168 VP schvaluje prodej části pozemku p.č. 470/1  
v k.ú Domanín o výměře 23 m2 ve vlastnictví Orla jednoty 
Domanín, pod budovou v majetku obce za 2.300,- Kč Obci 
Domanín

■  PR1/169 VP souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2066/1 o vý-
měře 290 m2 a p.č. 2066/2 o výměře 311 m2 v k.ú. Staré Město 
u Frýdku za celkovou cenu 931.000,- Kč 

■  PR1/170 VP schvaluje provedení zápisu strojové výhrady, že 
upevněný stroj zařízení kluziště není součástí nemovité věci, 
do katastru nemovitostí, když kluziště je vlastnictvím Města 
Hrádek nad Nisou a nemovitá věc, pozemek p.č. 1468/3 – spor-
toviště a rekreační plocha, o výměře 5.076 m2, v katastrálním 
území a obci Hrádek nad Nisou, zapsaný na listu vlastnictví  
č. 1978 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního 
pracoviště Liberec, je vlastnictvím pobočného spolku Orel jed-
nota Hrádek nad Nisou 

  Provedený návrh souhlasného prohlášení o výhradě, že upev-
něný stroj není součástí nemovitosti pozemku p.č. 1468/3 – 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 5.076 m2, v kata-

■  ÚR/3/24 ÚR schvaluje kalendář akcí DR 2021

■  ÚR/3/25 ÚR schvaluje kalendář akcí RM 2021

■  ÚR/3/26 ÚR schvaluje kalendář akcí RS 2021

■  ÚR/3/27 UR schvaluje rozpočet na rok 2021

■  ÚR/3/28 UR schvaluje roční výsledek hospodaření Orla  
k 31. 12. 2020, účetní závěrku za rok 2020 a výroční zprávu 
za rok 2020

■  ÚR/3/29 UR schvaluje změny v Jednacím řádu bod 3–9  
v § 48 a bod 2 v §58

■  ÚR/3/30 UR schvaluje bronzovou Medaili za zásluhy pro 
Hanu Šléglovou, Františka Soukeníka, Ing. Antonína Gazárka, 
Marii Kusákovou, Zdeňka Vojtka, Alvareze Kodedu. Pro Jana 
Kopeckého a Ivanu Nováčkovou in memoriam

■  ÚR/3/31 UR schvaluje návrhy oblastí na vzdělání v Orlu dle 
návrhů br. Juránka

■  VP/12/180 VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021  
a doporučuje ÚR ke schválení

■  VP/12/181 VP  doporučuje ÚR ke schválení změny v Jedna-
cím řádu bod 3–6 v § 48 a bod 2 v § 58

strálním území a obci Hrádek nad Nisou, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 1978 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
katastrálního pracoviště Liberec, mezi Městem Hrádek nad 
Nisou, IČO 002 62 854, se sídlem Hrádek nad Nisou, Horní 
náměstí 73, PSČ 463 34, okres Liberec a pobočným spolkem 
Orel jednota Hrádek nad Nisou, IČO 711 66 921, se sídlem 
Hrádek nad Nisou, U koupaliště 743, PSČ 463 34 

■  PR1/171 VP schvaluje Čestné uznání Marii Sedláčkové z jed-
noty z Ústí n. O., Vojtěchu Kostelanskému z jednoty Veselí 
n. M., Janu Častulíkovi z jednoty Slavičín, Alvarésu Kodedovi 
z jednoty U. Hradiště, Martinu Bedravovi z jednoty Doma-
nín, Míle Bezděkové z jednoty M. Písek, Zdeňku Adamuš-
kovi z jednoty Vizovice a Ludmile Kadlecové z jednoty  
Slavičín

■  PR1/172 VP schvaluje Čestný zlatý odznak Věře Marko-
vé z jednoty Vysoké Mýto, Dagmar Zálešákové z jednoty  
St. Město

■  PR1/173 VP navrhuje ke schválení ÚR bronzovou Medaili za 
zásluhy Haně Šléglové z jednoty Pitín, Františku Soukeníkovi 
z jednoty Nivnice, Ing. Antonínu Gazárkovi z jednoty Vnorovy 
a Marii Kusákové z jednoty Ostrožské Nové Vsi

Výpis z přijatých usnesení z Ústřední rady 15. 5. 2021

VÝKONNÉ PŘEDSEDNICTVO 10. 5. 2021 

Výpis z přijatých usnesení Výkonného předsednictva
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Rada mládeže vás zve na

LOMEČEK
SETKÁNÍ RODIN
víkendový pobyt a pouť na barokní  
poutní místo a klášter Lomec  
v Jižních Čechách 

pátek 8. – neděle 10. října 2021
kapacita: 40 osob 

Ubytování:

Hotel Rychta, 
Netolice 
Cena: 1100,- / dospělý 
           1000,- / dítě 

ubytovaní na 2 noci 
včetně polopenze 

pro členy Orla  400,- Kč 
příspěvek z ústředí

     

více na
www.orel.cz 
nebo 
horakova@orel.cz

sobotní 

poutní mše svatá

na Lomci v 16 h 

pro všechny poutníky  
i z okolí

program:

turistický,  
zábavný, duchovní, 
pro děti i rodiče
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Svatováclavská réva
30. ročník

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

 sobota 6. listopadu 2021 
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. 2021. 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 29. 10. 2021.
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). 
Současně s přihláškou zašlete soutěžní text (pro nápovědu 
a pro možnost následného zveřejnění soutěžních textů); 
text lze předat i osobně v den soutěže při registraci.
Dotazy: mobil 605 820 718
Možnost odvozu a dovozu na autobus a vlak (nejbližší 
vlaková zastávka Kopřivnice). Požadavky na odvoz / dovoz  
na tel. čísle 732 369 681 (Jan Matula).

Pořádá Kulturní rada Orla a jednota Lubina
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Potomek starobylého českého šlechtického rodu hrabě Zdeněk Sternberg se narodil  
15. srpna 1923 v Praze. Svou pozemskou pouť dokončil v požehnaném věku 97 let dne  
18. ledna 2021. Nedlouho poté, 6. února, jej na věčnost ve věku nedožitých 92 let ná-
sledovala manželka hraběnka Alžběta Sternbergová. Tento příslušník tradiční české 
katolické šlechty byl členem Orla ve středočeském Divišově. Do jednoty ho přijímala  
ses. ThMgr. Dagmar Kovářová, zasloužilá členka Orla z Posázaví. V roce 2003 mu přímo na 
hradě Český Šternberk blahopřála středočeská župní orelská delegace k 80. narozeninám. 

Šternberkové, původně Di-
višovci (podle Divišova mezi 
Benešovem a Českým Štern-
berkem), páni osmi-
cípé hvězdy patří 
k nejvýznamnějším 
českým a morav-
ským šlechtickým 
rodům. V historii 
se setkáváme s po-
dobou rodového 
jména Sternberg ne- 
bo Šternberk. Osoba  

Jaroslava ze Šternberka, který roku 
1241 porazil Tatary na Moravě, 
je nám obzvlášť blízká. Morava-

né v témže roce úspěšně 
vzdorovali Tatarům na 
Hostýně, dnešním hlav-
ním orelském poutním 
místě. Proslulým čle-
nem dynastie byl také 
Zdeněk Konopišťský ze 
Šternberka, vůdce Jed-
noty zelenohorské, ka-
tolické šlechtické opozice 

Zemřel hrabě Zdeněk Sternberg, český šlechtic a člen Orla
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proti husitskému králi Jiřímu z Poděbrad. 
Mezi důležité osobnosti rodu řadíme 
také Kašpara ze Šternberka, zakladatele 
Národního muzea a podporovatele české 
vědy a vzdělanosti. V čase mnichovské 
krize 1938, po ní i na začátku německé 
okupace se Sternbergové připojili k de-
legacím a prohlášení české historické 
šlechty, v nichž aristokraté prezidentům 
E. Benešovi a E. Háchovi slíbili, že v době 
ohrožení budou věrně hájit český stát 
a národ.    
Hrabě Zdeněk Sternberg byl členem Orla 
v Divišově, který se nachází v sousedství 
městyse a hradu Český Šternberk. Na 
tomto středověkém hradě, rodovém dě-
dičném majetku, Zdeněk Sternberg od 
mládí vyrůstal. Mohutné sídlo se maje-
státně zvedá nad řekou Sázavou.    Mladý 
šlechtic studoval arcibiskupské a později 
reálné gymnázium v Praze. Za druhé svě-
tové války okupanti uvalili na hrad a pan-
ství nucenou správu. Zdeňkův otec ztratil 
dispoziční právo nad svým majetkem. Ro-
dina se ocitla v nouzi. 25. února 1948 se 
Zdeněk Sternberg účastnil studentského 
protikomunistického pochodu na podpo-
ru prezidenta E. Beneše. Pochod byl policií 
a komunistickými Lidovými milicemi tvrdě 
rozehnán. Kvůli aristokratickému původu 
a náboženskému a vlasteneckému smýš-
lení po únoru 1948 Z. Sternberg nemohl 
dokončit právnická studia. Vojenskou 
službu nastoupil u Pomocných technic-
kých praporů, pověstných pétépáků (zkr. 
PTP), u kterých sloužil také náš orelský 

Zemřel hrabě Zdeněk Sternberg, český šlechtic a člen Orla

pamětník bratr Božetěch Kostelka. Jako 
horník Z. Sternberg sfáral v ostravských 
dolech. Živil se také jako kulisák v hudeb-
ním divadle v Praze-Karlíně. V roce 1968 
emigroval s rodinou do Bavorska a 21 let 
žil v Rakousku. Po roce 1989 a návratu 
do vlasti restituoval hrad Český Šternberk 
a usadil se zde. 
Orel měl v minulosti dobré vztahy 
s některými šlechtickými rody. Třeba 

v Čechách Lobkowiczové a Colloredo-
-Mansfeldové Orla před rokem 1948 
podporovali a byli jeho členy. Spojení ka-
tolického Orla s českou zemskou šlech-
tou bylo a je přirozené. 

Odpočinutí věčné dej, Pane, manželům 
Zdeňkovi a Alžbětě Sternbergovým! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.,  
starosta Orelské župy Svatováclavské 
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pro děti

O ZLATÉ RYBCEO ZLATÉ RYBCE
Jednoho krásného dne se vydal děda Franta na ryby, 
ale netušil, co se mu přihodí. Sbalil si pruty, svačinu, 
nakopal žížaly do kyblíku, rozloučil se s babičkou Li-
duškou a šel k rybníku Vancláku. 
Neměl to daleko, cesta vedla kolem lesa, přes potůček 
a přes pole obilí. Cestou potkal sedláka Vondru, který 
jel do mlýna pro umletou pšenici na chleba. Radil dě-
dečkovi, ať raději chytá 
na kukuřici, 
ale děda se 
nenechal od-
radit. Když 
došel k rybníku, 
uviděl nádherné 
labutě, poletovat 
motýly a život té pří-
rody se mu velmi líbil. Našel si krásné místo ve stínu 
košaté vrby, kde rozbalil svůj lískový proutek a rozhlédl 
se po hladině rybníka. Nahodil prut a sedl si na židličku 
a čekal, co se bude dít. Přitom si pobrukoval písničku. 
Najednou se prut začal chvět a děda zasekl. Byla to 
malá rybka a děda říká: „No z ní bychom se nenajed-
li,“ zakroutil hlavou a už ji chtěl pustit, ale ona pro-
mluvila: „Díky, že mě pustíš, a za to ti splním jakékoliv 
přání.“ Děda kulil oči, takovou rybu nikdy předtím 
ve Vancláku neviděl! Tu se objevil jeho 
vnuk Vlastimil a pravil: „Dědo, dědo! 
Babičce se udělalo špatně, po-
třebuje tě, pojď honem domů!“ 
a pak si všiml té mluvící rybky, 

která ho velmi fascinovala. Hned, jak to rybka usly-
šela, tak mírně přikázala: „Vytáhněte mě na souš!“ 
Děda to hned udělal, a pak se začaly dít věci. Z ry-
bky se stala stařenka, ale nebyla obyčejná, bylo na 
ní něco zvláštního. A pak stařenka vykouzlila vůz 
tažený koňmi a řekla: „No tak rychle, vy dva, ba-
bička potřebuje pomoct a vy jenom koukáte!“ Oba 
dva nastoupili, děda se ujal bičíku a uháněli k cha-
lupě, kde děda s babičkou bydleli. Rychle vystoupili 
a běželi do světničky, kde na peci ležela vzdycha-
jící babička. Stařenka přistoupila a začala čarovat: 
„Uzdravuj, uzdravuj, duchové odejděte z těla pryč!“ 
Ještě chvilku tam čarovala a také uvařila babičce čaj 
z uschlých rybničních chaluh. Babičce se po vypití 
čaje velmi ulevilo. Trochu se protáhla, zabalila se 
do deky, poděkovala stařence a společně vyšli ven 
vypustit ji do rybníka. 
Když se s ní loučili, rybka se zeptala dědy, jaké 
chce splnit přání a děda řekl: „Co bych ještě měl 
chtít, mám zdravou ženu a to mi stačí!“ Rybka se 
podivila, ale souhlasila. Rozloučili se s ní a pustili 
ji. Když došli domů, na stole ležela velká dřevěná 
truhla plná zlaťáků a před domem stál ten povoz 

s dvěma velkými koňmi. Děda se rozběhnul 
k rybníku a skloněný k vodě zašeptal: „Rybko, 
rybičko, děkuji moc, ale co ten povoz?“ Ryb-

ka se vynořila a řekla: „Za to, že jsi už nechtěl 
splnit žádné přání a stačila ti zdravá žena, tak si 
ho nech!“ a zmizela pod hladinou. Když se děda 
vrátil domů, pověděl o tom ženě. Ta se velmi podi-
vila a byla ráda, že to tak dopadlo. No a ptáte se, 
co si koupili za ty zlaťáky? Postavili si stáj pro koně 
a pár dní na to se koníkům narodilo malé hříbátko 
se zlatou hřívou. U rybníka postavili ohradu, kde 
se každý den pásli, pobíhali a zhlíželi se v hladině 
rybníka. Takže nakonec zlatá rybka, koníci i děda 
s babičkou byli šťastní.
Zazvonil zvonec a pohádky o zlaté rybce je konec.

Autor: Dominik Rejman,  
Proseč, 12 let

 



pro děti

www.orel.cz 21OREL 2–21

Jedna ze základních modliteb se ob-
rací k Panně Marii, Matce Boží. Její 
první část vychází z Písma svatého. 
Začíná těmi slovy, kterými pozdravil 
anděl Gabriel izraelskou dívku Marii 
v Nazaretě. Víš, o kterou modlitbu se 
jedná? Zkus doplnit chybějící slova.

24 22
C É

5 17 311 8 141 11 71 21

24 4 16 2 22 181
, Maria,

12 8 11 14 18 820
plná,

15 14 25 5 7 1 13 213
ty mezi ženami

15 11 14 4
a požehnaný života tvého, Ježíš

7 17 9 19 13 6
pros za nás ,

POZDRAV PANNĚ MARII

20 5 3 14 21
Pán s

18 1222 11 2020 102 14
Maria, Boží,

i v hodinu naší. Amen.
1913 1223 1613 209 8

Lidé se modlí tato slova už stovky let. Proč se obracejí k Panně Marii? 
Písmena z doplněných slov modlitby napiš podle čísel do tajenky. Dozvíš 
se, že lidé tak uctívají ženu, která… 
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Asi bych měla začít „Dobrý den pane 
řediteli“ ale milejší je mi oslovení „Ahoj 
Tondo“. Začneme hezky popořádku.  
Co ty a OREL ?
Zájem o Orla u mne probudila maminka, 
byla dlouholetou členkou Orla v malebné 
obci Dolní Bojanovice v národopisné ob-
lasti Podluží Moravského Slovácka. Je to 
krásná obec, o které by se dalo říci nejen 
slovy spisovatele Františka Zýbala „Kde réva 
zraje a kde se zpívá“, ale především zde žijí 
pohostinní a otevření lidé, naplňující odkaz 

„modli se a pracuj“. Lidé se srdcem na dla-
ni, smyslem pro křesťanské hodnoty, rodi-
nu, folklorní, kulturní a společenský život 
a hlavně sport. Mne samotného nadchlo 
poslání Orla, ve kterém dominuje myšlenka 
zdravého sportu přístupného pro všechny, 
nedílně spojená s úsilím o rozvoj osobnos-
ti na ušlechtilých křesťanských hodnotách 
a desateru. Orla tvoří společenství lidí, kteří 
umí pomoci sobě navzájem i druhým. Jsem 
členem Orel jednoty Ratíškovice, kde to ak-
tivitami opravdu žije.

Jak moc náročné je být ředitelem  
Nemocnice TGM v Hodoníně?
S malou přestávkou, kdy jsem se stal členem 
zastupitelstva a rady Jihomoravského kraje, 
pracuji v této funkci od roku 2008. Jsme 
okresní nemocnice spíše rodinného typu, 
kde téměř každý každého zná, máme 205 
lůžek a téměř 530 zaměstnanců, všechny 
standardní lůžková oddělení a 22 speciali-
zovaných ambulancí. Kdysi jsem nemocnici 
převzal velmi zanedbanou se zastaralým vy-
bavením, dluhem 50 mil. Kč, se závazky až 
1 rok po splatnosti. Bylo to několik let velmi 
náročné dřiny, ale se skvělým týmem spolu-
pracovníků jsme ji dokázali přivést ke zdra-
vému hospodaření, ekonomicky a personál-
ně stabilizovat a především modernizovat. 
Věřím, že dnes dělá čest „Tatíčkovi Masary-
kovi“, jehož jméno nese, ale především že 
má dobré jméno u spokojených pacientů. 
Nejsem lékař a možná mám výhodu v tom, 
že se dokáži na nemocnici podívat lépe oči-
ma pacienta. Jakou bych ji chtěl mít, kdy-
bych se v ní ocitnul sám jako pacient. Razím 
zásadu, že přístup k pacientovi je stejně tak 
důležitý, jako kvalitní léčba samotná. Dělá 
mi radost každý i malý úspěch, podařilo se 
nám například zřídit funkci nemocničního 
kaplana a otevřít kapli zasvěcenou sv. Anež-
ce České. Zdravotnictví samotné již léta trpí 
řadou chronických nemocí, tou hlavní jsou 
stárnoucí lékaři, za které se velmi těžko 
hledá v regionálním veřejném zdravotnic-
tví náhrada. Mladí lékaři raději odchází do 
privátního sektoru, vyšších specializovaných 
pracovišť nebo do zahraničí. Usiluji o to, aby 
se toto povolání stalo opět atraktivní pro 
lékaře i zdravotní sestry. Někdy mám pocit, 
že řešení každodenních problémů je spíše 
úkolem pro kouzelníka Davida Copperfiel-
da, ale lidské zdraví za to stojí.
Určitě tě nepřekvapí moje další otáz-
ka. Jak jste zvládli a zvládáte pandemií 
Covid-19 ?
Nikdy bych si nepomyslel, že něco tak dra-
matického zažijeme. Naše nemocnice nemá 
infekční oddělení, museli jsme zavřít tři od-
dělení, vyhrazená pro nakažené pacienty, 
abychom to zvládli. V dobách kulminace jed-
na třetina kapacity nemocnice byla zaplněna 

Dobrovolnická iniciativa komunikačních agentur a expertů Cesta 
ven nedávno představila národní informační kampaň k očkování 
„Udělejme tečku“. Určitě jste si všimli.
Každý má pro očkování proti Covid-19 trochu jinou motivaci. Ně-
kdo chce udělat tečku za strachem, jiný za vyčerpáním, další za 
nudou. Ale všichni se shodneme na touze ukončit trápení spojená 
s pandemií. Očkování nyní představuje jedinou cestu, jak zásadně 
zlepšit současnou situaci. Spolupráci s iniciativou jsme zatím po-
tvrdily my, tzn. Orel a Junák – český skaut. Pro nás i další subjekty 
iniciativa připravila různé prvky kampaně: spoty, letáky, plakáty, 
rozhovory s odborníky či krátká vyjádření populárních osobností.

Pro Orla jsme získali jednoho z nich:

Ing. Antonín Tesařík
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
člen Výboru pro územní plánování a investice Zastupitelstva Jihomoravského kraje
člen Zastupitelstva a Rady města Hodonína 
předseda dozorčí rady Lázně Hodonín, s.r.o.
60 let, ženatý, 2 děti, 2 vnoučata

Tečka je opravdu tečka…  …a konec
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pacienty s Covid-19 se středním a těžkým 
průběhem onemocnění. Nedostávalo se per-
sonálu, protože zdravotníci se také nakazili, 
chyběly síly, byly to pro nás bezesné noci. 
Nebyl výjimkou lékař, který strávil v nemoc-
nici ve službě 48 hodin, šel se domů vyspat 
a pokračoval v práci dalších 48 hodin. Jen 
pro představu - spotřeba kapalného kyslíku 
v běžném provozu je u nás 100 kg, v do-
bách nejhorších stoupla 10x na jednu tunu. 
S těžkým průběhem onemocnění, prováze-
ným vážnými zdravotními komplikacemi, se 
u nás bohužel nepodařilo při veškerém úsilí 
zachránit 196 lidí. Nejen u nás mnoho zdra-
votníků asi nezapomene na oči umírajících 
pacientů s nasazenou kyslíkovou maskou, 
prosící o pomoc, kde již pomoci nebylo. 
Ale byly to i chvíle hrdinství, zázraků, lidské 
solidarity, pomoci, nezdolné obětavosti. Jen 
těžko bychom to bez toho zvládli.
Myslím, že si všichni tohle vypjaté ob-
dobí pamatujeme. Všem zdravotníkům, 
ale i těm, kdo se na zvládnutí pandemie 
podíleli, patří velký dík. Mezi dobrovol-
níky byla spousta Orlů. Bohužel si pan-
demie vzala svoje oběti i z našich řad. 
Je něco, co bys rád lidem v souvislosti 
s touto nemocí vzkázal?
Zásadní je si uvědomit, že každý člověk je ori-
ginál, má svoji genetickou výbavu, která jako 
jeden z faktorů předurčuje intenzitu a kvalitu 
jeho imunitní odpovědi při nákaze s tak agre-
sivním onemocněním. To, co v pohodě zvlád-
ne soused, ještě nemusí znamenat, že to 
stejně tak lehce zvládnu i já. I zdraví a spor-
tující lidé mnohdy neví, že při nepříznivé 
kombinaci nedostatečné imunitní odpovědi, 
silné náloži nákazy a třeba zanedbání rozvoje 
onemocnění jsou vystaveni možnému velké-
mu riziku. Vypozoroval jsem, že k nám občas 
přivezla záchranná zdravotnická služba i mla-
dé lidi ve stavu velkého zanedbání onemoc-
nění, se kterým se snažili bojovat doma, kdy 
již nebylo možno nasadit ani velmi účinné 
léky na bázi monoklonálních protilátek typu 
regeneron nebo bamlanivimab. Ty mají efekt 
při lehkém stadiu onemocnění a mají účin-
nost při podání v rozsahu 5 – 10 dnů od one-
mocnění. Covid-19 je zákeřný i tím, že mimo 
silné typické klinické příznaky nemoci, jako 

je vysoká teplota, celková únava, slabost, 
bolest hlavy i těla, nedonutí člověka třeba 
ostrou bolestí vyhledat bezprostředně lékař-
skou pomoc. Obecně by měla platit zásada, 
že pokud ani po 5 dnech neustupují silné 
klinické příznaky onemocnění, je nezbytné 
vyšetření a rozhodnutí lékaře. Je důležité se 
nebát a k lékaři přijít.
Ano, strach byl u mnohých příčinou 
toho, že se léčili sami. Doba pokročila, 
víme o nemoci víc, snažíme se vrátit do 
vyjetých kolejí, očkujeme…..Proč ty do-
poručuješ očkování ?
Považuji po zkušenostech a studiu mnoha 
odborných podkladů i názoru odborníků za 
jedinou možnou cestu k návratu do normál-
ního života jen dvojí možnost. Jednou je, 
že lidé získají kolektivní imunitu přirozeně 
tím, že budou čekat, až se nakazí s nejistým 
průběhem onemocnění, nebo se nechají 
očkovat. Je to složité v tom, že v populaci je 
nezanedbatelná skupina lidí s mnoha riziko-
vými faktory a chronickými onemocněními, 
a ti jsou zvlášť ohroženi. Současně platí, že 
čím větší zůstává skupina osob mimo sku-
pinu osob s imunitou po prodělané nákaze 
nebo očkování, tím větší hrozí riziko vzniku 

nových a agresivnějších mutací. Ty mohou 
dokonce znehodnotit i získanou imunitu 
u již očkovaných obyvatel. Proces očková-
ní je provázen celou řadou dezinformací 
a emocí, obecně ale lidé více negativně 
naladěni dávají najevo, že přestali věřit od-
borníkům i úřadům, garantujícím bezpeč-
nost vakcín. Nejsou ani ochotni věnovat čas 
k pročtení odborných informací například 
na stránkách Ministerstva zdravotnictví, 
Státního zdravotního ústavu, ČSAV, kterými 
jsou tyto nepravdivé informace vyvraceny. 
Jsem plně přesvědčen o smyslu očkování, 
včetně ověření bezpečnosti vakcíny před 
registrací podle platných standardů. Proto 
jsem se sám nechal očkovat a velmi si vážím 
předního chirurga profesora Pavla Pafka, 
který se jako jedna z osobností zapojil do 
kampaně „Udělejme za koronavirem tečku“ 
i všech, kteří ji podporují.
Proto říkám „Očkování zdar, koronaviru 
zmar!“, pojďme do toho a vraťme se so-
lidárně brzy zase zpět do normální doby 
i života. 
Děkuji za rozhovor, za tvůj čas i ochotu 
se s Orlem do kampaně zapojit.
 Ptala se očkovaná MÍLA MACKOVÁ

Tečka je opravdu tečka…  …a konec
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rozhovor

Ing. Antonín Tesařík
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

UDĚLEJME TEČKU 
ZA OBAVAMI

Je v pořádku se ptát
Další odpovědi na vaše otázky najdete na

www.ceskoockuje.cz

„Očkování je jediná bezpečná a spolehlivá  
cesta, jak zabránit šíření tohoto onemocnění, 
které může mít i fatální následky.“

PROČ SE NECHAT
OČKOVAT PROTI

COVID-19?
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na soutěž ve

Orel Orlice nepřerušil tradici každoroč-
ních květnových orelských běhů a dob-
ře vyznačil běžeckou trasu, která začíná 
a končí u orlovny. Nemohli jsme běžet 
společně, ale aspoň na dálku jsme bojo-
vali. Každý sám se sebou. Všichni jsme 
vyhráli a odměny jsme získali podle na-
losovaných časů. Díky všem organizáto-
rům, zejména Marku Živnému! 

Nejrychlejším ze 76 běžců byl Radek HÜBL 
z Vencl týmu, nejlepší z orlů Vojtěch Mly-
nář Orel Dolní Dobrouč. Mezi ženami 
uspěla nejlépe Nikola Goňová ze Žamber-
ka, z orelských běžkyň pak Martina Bran-
dejsová Orel Orlice.

Příště už snad poběžíme společně! 

STANDA JURÁNEK

Stále běháme!

v neděli  4. července 2021 
na fotbalovém hřišti
od 13.00 do 13.30 hod. prezence
ve 14.00 hod. zahájení

Kategorie:  dívky 2007 a mladší
 hoši 2011 a mladší
 hoši 2007–2010

Fotbalových 
dovednostech 
na Velehradě

Letos bude probíhat pouze jedno kolo • Občerstvení zajištěno přímo na hřišti 

Pro děti bude k dispozici skákací nafukovací dráha

Zveme malé i velké fotbalisty a fotbalistky
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Můj život v karanténě –  
část první (a zřejmě  
i poslední) aneb 
Můj zoufalý pokus 
o nadhled.
„Mám to!“ Čtu v SMS zprávě od manže-
la. Přiznám se, že zpočátku jsem se mu-
sela zamyslet. Dneska má totiž kdokoli 
cokoli. Hlavně koronavirus. Cože? Aha. 
Fajn. Takže po dlouhé době nonstop slu-
žeb a práce následuje neschopenka s tím-
to nevítaným hostem (teď myslím virem). 
Dětem oznámím, že tatínka budeme mít 
doma na dva týdny. V jejich očích spat-
řím ďábelské jiskry….až mám strach, že 
se vznítí a my vyhoříme. Usadím je tím, 
že my budeme doma s ním. Zavření. Ta-
hle informace však zůstala nezpracována, 

protože po tátovi skáčou jak na trampo-
líně. Bezva tedy. Nebude to izolace úplně 
vzorová a na jedničku v rámci rodiny, ale 
všechno se počítá. Třeba první pokus táty 
mít na sobě roušku, kterou mu kluci vmži-
ku strhnou. Já jsem zase naznala, že dva 
metry u jídla taky dodržovat nebudeme. 
Tak dlouhý stůl prostě nemáme. Konečně 
večer. Dětem jsem jejich rozvrkočenost 
prominula. Přece jen, táta je doma….
Ráno mi připomnělo moje období před 
mateřskou, pěkně tedy vyskládám léky 
pro našeho maroda, a kdybych ještě měla 
„fýzák“, hned by byl napojený. Aby měl 
navíc klid, vzala jsem děti a četla jsem po-
hádku „O kohoutkovi a slepičce“. Kristík 
měl jasno – ukázal na ležícího kohouta 
v knížce a pak na ležícího tátu na pohov-
ce. Vypadali podobně. Chválila jsem pro-

to Kristíka za výběr, mohlo to dopadnout 
hůř. Třeba s tou slepicí. Druhý den jedu 
s Tomem na testy. Je nadšen, že pojedeme 
autem. Marně mu vysvětluji, že je to na 
dlouhou dobu náš poslední výlet. Ačkoli 
jsem způsob testu celkem dobře pocho-
pila, v té chvíli jsem na okamžik pojala 
podezření, že mi aplikují nový typ ostnaté 
nazogastrické sondy. Tomík chtěl tyčinku 
zlikvidovat nebo si ji vzít jako suvenýr, to 
už nezjistím, naštěstí se však podařila za-
chovat bez větší újmy i s Tomášem. Tak 
zase jeden boj za námi. Bohužel jeden 
z milionu.
Zlobivost kluků sílila natolik, až probrala 
tátu z kómatu. Pak už se cítil líp. Léčba 
šokem osvědčena. Kam se hrabou moje 
medikamenty. Večer jsem si otevřela víno. 
Všechno se dnes počítá….

Ze života rodiny zdravotníků

Manžele Némethovy si zřejmě vybavíte jako rodiče Tomáška, kterému Orel pomáhá zvlá-
dat zdravotní potíže. Možná si i vzpomenete, že jsou oba lékaři. Neurolog a internistka. 
To, že COVID 19 přinesl i něco pozitivního, dokazují následující řádky. Hanka v sobě našla 
skrytý talent a dala se do psaní……
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Můj život v karanténě –  
přece jen ještě část 
druhá.

Není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. 
Moje životní krédo, občas ho však osud 
vezme jako výzvu. A že se mu to sem tam 
daří! 
U manžela pozoruji zajímavý jev. Střídají 
se u něj dvě fáze. První, kdy mu výrazně 
otrne a zajímá se, čím ho medikuji a ja-
kým množstvím. V této etapě ještě stihne 
informovat pracoviště, že je OK a hlásí co 
nejdřívější možný návrat. Léky jsem tedy 
nucena mu „vyexovat“ pro vysokou prav-
děpodobnost výrazných halucinogenních 
účinků. Aspirin a Acetylcystein budu mu-
set z důvodů vedlejších účinků nahlásit na 
SÚKL. Nedá se nic dělat. Hledám proto 
projímadlo. Nic lepšího k zastavení šílené-
ho manžela doma zkrátka nemám. Druhá 
fáze má projevy extrémní únavy a téměř 
celodenního spánku. „Téměř“ – potřeba 
zdůraznit – v rámci možností a dle men-
tálního rozpoložení dětí. Ty už totiž stačily 
rozšířit své pole působnosti svým hlukem 
i na souseda číslo jedna. Ten bušil na dve-
ře a zjišťoval, jestli nám v bytě nelítají gri-
peny, že neslyší fotbal. 
Nemůžu pít pořád víno, přece jen – jsem 
máma dvou malých dětí a zřejmě toho 
budu muset vydržet ještě hodně. Proto si 
naordinuji placebo v podobě hořčíku roz-
pustného ve vodě. To moje nervy dočasně 
uklidní. 
Protože své přátele nechceme neustále 
zatěžovat nakupováním, trvanlivé a ob-
jemnější věci objednáváme přes Košík 
s luxusní možností nesetkat se s kurýrem 
a s doručením až k zavřeným dveřím. Tuto 
službu ještě asi 10x potvrdíme přes e-mail, 
jak po nás žádají. Stejně tak skvělá je 
i doba dodání – z garantovaného jedno-
ho dne se staly dny tři. Po tomto období, 
kdy trpím akutním nedostatkem čokolády, 
telefonuje dlouho očekávaný kurýr. Před 
dveře bytu se mu prý nechce, i přestože 
opakujeme, že jsme v karanténě a máme 
to e-mailem 10x potvrzené. Často potěší, 
když někdo vyžaduje těsný osobní kon-
takt, v této době to však budí poněkud 
rozpaky.

Manžel se nyní nachází ve fázi jedna 
a plný energie, proto zhodnotím, že mu 
můžu s klidem přenechat děti a já se 
budu vzdělávat online v angličtině. Po 
této zprávě si však manžel začíná měřit 
teplotu a v očích spatřím děs. Nic naplat, 
tentokrát mu to nevěřím. V pracovně se 
zavřu a výuka může začít. Po anglickém 
pozdravu se už k většímu výkonu nejsem 
schopna vybičovat. Děti visí na klice a křičí, 
že chtějí mámu. Táta křičí, že za mámou 
nesmí. Lektorka mi vysílá soucitný pohled 
a já se snažím se aspoň anglicky tvářit.
V naší karanténě prostě vládne nuda. 
A toho se domákli sousedi číslo dva, kteří 
již druhým měsícem rekonstruují byt a na 
nástěnku v přízemí oznámili, že budou 
ještě další měsíc a půl pokračovat. Denně 
intenzivní vrtání ve mně vzbuzuje pode-
zření, že si zeď jeden den postaví a dru-
hý den zase rozvrtají, jinak to už nejsem 
schopná pochopit. A co je nejhorší, zřej-
mě implantovali do Kristíka nějaké čidlo, 
protože spustí vrtání vždy, když on usne.
Přichází večer, období relativního klidu 
a míru….. děti nespí a dle všech známek 
nebudou spát ještě dlouho.

Můj život v karanténě 
aneb Do třetice všeho 
dobrého či zlého.

Manžela už nešetřím. Po obědě pravidel-
ně zívá a dává mi tak jednoznačně najevo, 
kterou činnost, resp. nečinnost preferuje. 
Rozvoj a hra s dětmi to určitě není. Smlou-
vá o desetiminutový odpočinek, poté ho 
však naleznu podťatého u dětí hrajících si 
s vláčkodráhou. 
Pro pozitivní mysl je proto důležité si uvě-
domit několik nesporných faktů – za prvé: 
Nejsme v tom sami. Někteří naši přátelé 
si izolací prošli a přežili ji. Za druhé – už 
se nám to pomalu, ale jistě krátí. Spíše 
jistojistě pomalu. Za třetí -  člověk v izolaci 
časem otupí, takže neztratí nervy, protože 
už prakticky žádné nemá. 
Abych manželovi tolik nekřivdila, našla 
jsem v něm větší oporu: V odpadcích se 
zde topit odmítám, a tak se chystám vy-
nést koš. Povzbuzení je vskutku motivují-
cí. S klidným hlasem mi sděluje, že by to 

nedělal, jinak mě hlídka venku zastřelí. Při 
pohledu na naši domácnost mi tato vari-
anta úniku ze situace přijde jako vcelku 
ucházející. Přesto dám na jeho radu a od-
pad vynáším až v noci. Ne snad proto, 
že bych se bála zastřelení, ale jindy na to 
zkrátka nemám čas. 
Manžel mě překvapil také větší pomocí. 
Díky ztrátě jeho čichu nyní vynáší nočník 
po Kristíkovi převážně on.
Musím se však zmínit i o těch lepších mo-
mentech našeho izolačního soužití. 
Manžel se rozhodl, že naučí kluky hrát 
Člověče, nezlob se. Kristík si počátek hry 
osvojil na výbornou – házel kostkou po 
celém bytě a byl k nezastavení. První krok 
tak byl i tím posledním, který pochopil. 
Přesto hrdý táta věřil, že se z něho jednou 
stane talentovaný hráč.
Když jsem se ráno probudila z noční můry, 
kde klukům rostly tesáky a vlčí uši, k tomu 
měl manžel na hlavě červený čepec, roz-
hodla jsem se, že obměním pohádkový 
repertoár.
Nutno také říct, že jsme si s manželem 
ujasnili několik životně důležitých pojmů 
z dětských knih či her, v čemž především 
on našel zřejmě smysl života. Dle něho 
jsem na tom totiž s vědomostmi pra-
chbídně. 
Až s dětmi poznávám i tajemná zákoutí 
našeho bytu. Nyní ho teprve dobře znám, 
mnohdy ovšem k mojí smůle. Mířím tím 
ke hře na schovávanou. Často se uklidím 
tak dobře, že mě většinou kluci nenajdou. 
Manžel mě ovšem vyvede z omylu a při-
znává, že děti po cestě najdou vždy něco 
zajímavějšího. V tomto okamžiku je začne 
instruovat, že máma zůstala ukrytá někde 
v bytě, venku to totiž máme od hygieny 
zakázané.
Další světlá chvilka přichází tehdy, když 
táta zavelí, že se jde na vycházku na bal-
kon. Není se čemu divit, chápu ho. Doma 
toho musí mít už plné zuby. Nebude se 
sice jednat o pravidelný dvoukilometrový 
výšlap jako obvykle, ale s trochou dobré 
vůle by se jim to podařit mohlo. Zde vy-
cítím svou příležitost a balkonové dveře 
zavřu. A v tom to přišlo. Otřesy se nesly 
celým bytem jako při startu kosmické lodi 
z kosmodromu. Nemohla jsem riskovat, 
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že mi při odletu poničí nové horské kolo. 
Když dveře otevírám, manžel vpadne do 
obýváku, jak kdybych ho vytáhla z plynové 
komory na poslední chvíli. Ale mise splně-
na. Večer totiž kluci spali jako jehňátka.
Člověk si má vážit toho, co má, ale po 
všech zkušenostech v karanténě musím 
doplnit, že i toho, co nemá. Protože mít 
doma tátu je starost minimálně jako o dvě 
další malé děti navíc. A dohlížet na čtyři 
vejlupky není rozhodně žádný med.
V souhrnu a na závěr chci dodat, že jsme 
měli štěstí. Manžel měl totiž lehký průběh 
covidu, proto psáno s pokorou a vděčnos-
tí. Z druhé strany ironie v rámci psychohy-
gieny u mě přímo povinná.
Všem pevné zdraví!

Můj život v karanténě –  
díl čtvrtý: Venku 
z pekla – dočasně.

Nastal den D. Den, kdy jsme mohli vykro-
čit za dveře našeho bytu po dlouhých de-
seti dnech. Věřila jsem, že se toto datum 
povinně zapíše mezi naše důležitá rodinná 
výročí, možná přímo na úrovni výročí naší 
svatby. 
Pro tuto příležitost jsem se snažila upra-
vit svůj dosud bídný karanténní zevnějšek 
pomocí hydrogelových polštářků s ná-
zvem „Pohádkově odpočaté oči“. Avšak 
i kdybych použila všech třicet párů tohoto 
zázraku, nikdy nebudou vypadat tak, jak 
slibuje nejmenovaná kosmetická znač-
ka. Manželova otázka, zda se s polštář-
ky nechystám ven, byla opět pronesená 
s neotřesitelným klidem, avšak zůstala 
nezodpovězena. Ostatně – vizáž celé naší 
rodiny nemělo již nic šanci zachránit, je-
likož jsme vlivem izolace propásli jediný 
možný termín u kadeřnice. Manželovi 
jsem nabídla, že ho ostříhám já. Při po-
hledu na můj amatérský zásah u kluků, 
jehož výsledkem se stala střapatá hnízda 
na jejich hlavách, však tuto možnost rázně 
zamítnul. Nutno sebekriticky přiznat, že 
se skutečně nemám plést těmto profíkům 
do řemesla. Táta a já jsme se proto raději 
smířili se stylem á la Brežněv.
Nechávám manžela mučit oblíkáním dětí, 
jenže než budou všichni hotovi, zřejmě 

nastane jaro. Počítám netrpělivě každou 
vteřinu. Těším se na vytoužený a zaslouže-
ný klid. Děti moje tajné přání totiž vycítily. 
Oba zároveň žádali WC poté, co táta po-
dal výkon srovnatelný s vrcholovým spor-
tem. Přece jen po hodině této zimní oblé-
kací akce vylítnou z bytu jako dravé šelmy 
do divoké přírody s náležitě hlučným pro-
jevem. Uvařím si kávu a otevřu angličtinu, 
užívám si tak ticho po dobu…..dvou mi-
nut. Zvonění mobilu mě vyděsilo natolik, 
že jsem zeď pocákala kávou a zanechala 
tak nesmazatelnou stopu v pracovně pod 
oknem.
„Já jsem neviděl, protože jsem měl brý-
le,“ ozval se manžel zmateně. Takové 
množství kyslíku s ním muselo zamávat. 
„Kristíka jsem neuhlídal. Rozběhnul se do 
kaluže a má od toho úplně celé kalhoty 
mokré. Vracíme se zpět k tobě na servisní 
prohlídku.“
A bylo po dvouminutovém pocitu štěstí. 
Mimo domov se vydali ještě několikrát, 
vždy s podobným výsledkem, jednou do-
konce na vánoční trhy - se vší pompou 
a nadšením. Na místě zjistili, že vzhledem 
k situaci se jedná o trhy virtuální.
Ven jsem se tedy musela vydat i já, abych 
zamezila riziku velmi krátké chvilky čistě 

pro sebe. V prodejně s vánočním osvět-
lením mě prodavač nadchnul otázkou, 
zda si nepřeji barevná světýlka. Když jsem 
nadšeně souhlasila, ihned mě zpražil: 
„Dobrá, ale barevné nemáme!“
Nevadí, snad budu mít větší štěstí v ob-
chodě s oblečením. Manžel mi totiž za-
nechal finance s popiskem: „Na kapříka.“ 
Prodavačka vycítila moji náladu na vlně 
„urvaná ze řetězu,“ proto jsem ve zkušeb-
ní kabince přes množství oblečení, které 
mi nasbírala, nebyla vidět. U pokladny pak 
odhalila svoje know-how v lovení věrných 
zákaznic, neboť mi sdělila, že jsem štíhlá. 
Instinktivně jsem jí chtěla nabídnout žá-
danku na oční vyšetření, nakonec jsem 
naznala, že by to nebylo úplně vhodné.
Abych nepřišla domů úplně s prázdnou, 
pro své hladové krky jsem se rozhodla na-
koupit v místní masně. Zde jsme s řeznicí 
zapředly rozhovor o současné situaci, kdy 
jsem prohlásila, že manžel už to má taky 
za sebou. Nevědomky jsem ho tím slov-
ně pohřbila, neboť řeznice spráskla ruce 
a popřála mi upřímnou soustrast. 
Člověk se zkrátka po izolaci ocitne v úplně 
jiném světě.
 MUDr. HANA NÉMETHOVÁ
(pokračování příště)  Orel jednota Kuřim
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Tři sta let od blahořečení  
sv. Jana Nepomuckého 

Orlové na jubilejní 
poutní slavnosti 
v pražské katedrále

Orelští poutníci se v sobotu 15. května 
2021 zúčastnili slavné mše svaté v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
u příležitosti 300. výročí blahořečení svaté-
ho Jana Nepomuckého, hlavního patrona 
české země. Mši sv. sloužil český primas 
a pražský arcibiskup Dominik kardinál 
Duka. Po bohoslužbách poutníci vedeni ar-
cipastýřem vyšli procesím z katedrály k soše 
sv. Jana na Karlově mostě. Zde pokračoval 
duchovní a kulturní program ke cti slavné-
ho zemského patrona.  

A světe div se- orli ve Vizovicích sportu-
jí. Trochu jinak, než jsme byli zvyklí, ale 
snaží se a vymýšlejí aktivity, které dokonce 
přebrali i jiní, a ne jenom ve Vizovicích. 
Hned jak se trochu ojařilo, připravili jsme 
pro rodiny s dětmi putování ke křížům 
v našem okolí. Během Postního putování 
se vydali do vizovických kopců a cestou 
děti doplňovaly soutěžní otázky. Úspěch 
měla i Postní stopovací hra, při níž mu-
seli malí i velcí obejít 11 vizovických křížů 
a najít u nich heslo do tajenky. Do těchto 
aktivit se během měsíce února a března 
zapojilo 57 dětí se svými rodiči. Další post-
ní akcí byla Orelská běžecká míle. Přihlásit 
se mohl každý. Dle přehledu na interne-
tu, do něhož si všichni zapisovali své kilo-
metry, se zúčastnilo 18 běžců či chodců, 
kteří dohromady zdolali 1798 km. Víme 
ale, že sportovali i další, a to nejen z naší  
jednoty.
V době, kdy píšeme tento příspěvek, probí-
há Jarní putování a Jarní stopovací hra. Ro-
diny s dětmi si mohou až do konce května 
projít Cestu světla, na které pro děti opět 
čekají záludné úkoly. Během stopovací hry 
se zase vydají na mariánská místa ve Vizo-
vicích a jeho okolí.

Oblíbený Den matek, který jsme běžně 
slavili společným setkáním a obědem pro 
cca 70 hostů na orlovně, se letos stejně 
jako loni musel uskutečnit ve skromnějším 
duchu. Na nejen orelské maminky jsme 
ale nezapomněli. Do poštovních schránek 
k nim putovala ručně vyrobená přáníčka 
a při nedělní mši svaté dostaly také papíro-
vé kytičky vyrobené děvčaty a mladými ma-
minkami z naší jednoty. Pozadu nezůstali 
ani ti nejmenší. Za pomoci svých rodičů na-
točili video, jak přednášejí básničku či hrají 
na hudební nástroj. Sestříhané společné 
video pak maminky dostaly elektronickou 
poštou. Alespoň takto na dálku se snažíme 
tvořit společenství orelské rodiny.
Už se všichni ale moc těšíme, že se hned, 
jak to situace ohledně pandemie dovolí, zase  
vrátíme k naší pravidelné činnosti ke cvičení 
rodičů a dětí v Orlíčku a k florbalu v tělo-
cvičně ZŠ. Obnovíme střelecký a všeobecně 
pohybový kroužek. Věříme, že mládežníci 
brzy využijí orelské hřiště pro volejbal. Z akcí, 
které chceme uskutečnit připomeňme Orel-
ský košt slivovice, účast na poutích nejen 
v našem okolí, prázdninové soustředění dětí 
a mládeže na orlovně. A zcela určitě uspořá-
dáme již 15. tradiční Hry bez hranic.

Z činnosti žup a jednot

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti, že jsi naší 
vlasti poslal svatého kněze Jana. On pra-
coval se svatou horlivostí pro tvé království 
a tys ho posiloval v duchovním zápase, aby 
dosáhl věčného vítězství. Prosíme, dej na 
jeho přímluvu našemu národu a české zemi 
své požehnání a chraň nás od všeho zlého. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Zdař Bůh!
 Bc. PETR ŠVEC, Orel župa Svatováclavská 

Orel jednota Vizovice 
v letošním roce
Rok 2021 by se mnohým mohl zdát div-
ný a ustrašený, ba nějak nemožně složitý, 
smutný, prostě rok blbec.
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Na závěr nám dovolte poděkovat vedení 
našeho města, které naši činnost podporu-
je, a všem členům naší jednoty za obětavou 
práci v Orlu. Vám, čtenářům, přejeme zdra-
ví duše i těla, radost z malých a všedních 
věcí, na které jsme možná v minulosti často 
zapomínali.
 ZDENĚK ADAMUŠKA  

A ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ, 
Orel jednota Vizovice

Děti z jednoty Orel 
Dobříš opět v akci! 

Po neuvěřitelných 7 měsících jsme i my 
v orlovně mohli na začátku května opět 
začít cvičit. Rozvolnění se nejdříve týkalo 
pouze dětských kurzů a závodních oddí-
lů. Cvičit jsme mohli jen venku, ale nám 
to nevadilo, počasí nám přálo a naše velké 
venkovní hřiště v areálu orlovny nás zachrá-
nilo. Nadšení bylo vidět jak na dětech, tak 
i na rodičích a lektorky byly šťastné i z velké 
účasti nových tváří dětí, které si přišly lekce 
vyzkoušet. Věříme, že už se budeme zase 
všichni pravidelně setkávat.
Také naše závodní svěřenkyně naskočily do 
tréninků třikrát týdně, aby získaly zpátky 
kondičku a byly připravené na naše pravidel-
né letní sportovní soustředění, které je čeká 
v srpnu v rekreačním středisku Štědronín. 
A nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví 
a radost! 
 HEDVIKA KLOUDOVÁ

Velikonoční soutěž
Na období kolem Velikonoc vyhlásila naše 
jednota Ústí nad Orlicí soutěž o „Nápaditou 
kraslici“. Fantazii se meze nekladou, a pro-
to mohli zaslat účastníci fotografii vajíček 
z různých druhů materiálu a originálně zdo-
bené kraslice. Potěšilo nás, že se zapojilo 
celkem 14 účastníků od 7 do 57 let. Bylo 

Nezapomeneme…..
V úterý 16. března 2021 zemřel ve věku 
72 let  JAN  KOPECKÝ, dlouholetý člen jed-
noty  Vysoké Mýto. Pracoval v Ústředním 
rozhodčím sboru, jako jeho místopředseda, 
již druhé volební období. Velkou měrou se 
podílel na práci župy Orlické, tu zastupoval 
také v ústřední radě. Ve své znovuobnove-

velice těžké vybrat vítěze, jelikož se sešla 
opravdu různorodá vajíčka a kraslice (např.: 
vajíčko vypadající jako vir koronaviru, korál-
kové, různě malovaná,…). Každého účast-
níka jsme se rozhodli odměnit diplomem 
a čokoládovým zajícem. Na všechny výtvory 
je možné se podívat na našich interneto-
vých stránkách www.oreluo.webnode.cz.
 JIŘÍ KADA, starosta

né jednotě v roce 1991 se stal jejím prvním 
starostou a vytvořil skupinu nadšenců, kteří 
získali zpět Orlovnu a tu nejen opravili, ale 
ještě přístavbou sociálního zázemí doplnili. 
Při posledním rozloučení zaznělo...  „Jen-
do, pro tebe je už Boží náruč připravená 
a my na tebe budeme vždy s láskou a úctou 
vzpomínat. Zdař Bůh !“
 JAN MAŘÍK

Prapor jednoty Čs. Orla 
Předhradí u Kolína 
aneb Pečujeme  
o hmotné dědictví otců 

V roce 1920 vznikl Orel v Kolíně. V ná-
sledujících letech orelské hnutí v kraji sí-
lilo a zakládaly se další jednoty. Jednou 
z nejvýznamnějších byla jednota Čs. Orla  
v Pňově-Předhradí, kde se Orlové začali schá-
zet od roku 1921 na tamní faře, postavené 
koncem 18. století. Sepětí farnosti a Orla 
zde bylo pevné, podobně jako na většině 
míst v republice. Manifestovalo se tím, že 
farář poskytnul farní prostory pro spolkovou 
činnost orlů a sám do organizace vstoupil. 
Členové ve farní budově konali schůze a ve 



ze žup a jednot

32 OREL 2–21

farním dvoře cvičili. U kolébky organizace 
stálo šest občanů z Předhradí, Pňova, Oseč-
ka a katolický farář dp. Jan Gabrhel. 
Ustavující schůze se konala na faře. Kro-
mě fary se spolkový život soustředil také 
v hostinci Na Fišpance v Předhradí. Ve 
farním dvoře se cvičilo v létě, v restaurač-
ním sále v zimě. Je zdokumentováno, že 
jednota v Předhradí měla 85 členů a cvičily 

všechny kategorie členstva: žactvo, dorost 
i dospělí. Členové se účastnili cvičení VII. 
okrsku Pospíšilovy župy v blízkém i vzdá-
lenějším okolí. Pro současného člověka, 
který hravě překonává velké vzdálenosti, 
může být zajímavé, jak se tehdejší orlové 
přepravovali na akce do vzdálených míst, 
kam nemusely jezdit vlaky ani autobusy. 
Nutno mít také na paměti, že tehdy byla 

volná pouze neděle, během které museli 
členové stihnout cestu do místa cvičení či 
jiné orelské akce, bohoslužbu, vystoupení 
a cestu nazpátek. Orlové v Předhradí po-
užívali žebřiňák tažený koňmi, vystrojený 
březovou zelení, která skýtala příjemný 
chládek a vytvářela romantickou atmosféru. 
Na cvičení do vzdáleného Mělníka posloužil 
nákladní automobil pana Rampíra z Před-
hradí. Na okrskové úrovni mužské družstvo 
vynikalo v nářaďovém tělocviku. Začalo se 
i s lehkou atletikou, v níž v roce 1933 na 
okrskových závodech v Kolíně člen jednoty 
Předhradí vybojoval první místo. Ve stejné 
době získali předhradští orlové prvenství 
v odbíjené během okrskového mistrovství. 
Postupně se činnost rozšířila na stolní tenis. 
V těchto sportech orlové úspěšně soupeřili 
se sokoly. Ani kultura nezůstávala poza-
du. Orelský divadelní kroužek sídlil ve výše 
jmenovaném hostinci Na Fišpance a jeho 
představení navštěvovala široká veřejnost. 
Jednota pořádala každoročně svůj ples. Po 
zákazu činnosti za německé okupace přešla 
tato kulturní činnost do nově vytvořeného 
divadelního spolku K. J. Tyl v Předhradí. Po 
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17. listopadu 1989 se činnost TJ Orel Před-
hradí nepodařilo obnovit. Po desetiletích 
komunismu se však orlové na faru vrátili. 
Od roku 1993 ji totiž obývají manželé Šá-
rovcovi, kteří jsou členy Orla v Kolíně. Právě 
br. Šárovec na půdě fary nalezl historický 
prapor zdejší orelské mládeže. Prapor je 
nyní v držení Orla jednoty Kolín a byl již 
několikrát prezentován na náboženských 
poutích a orelských spolkových akcích. 
Z historických podkladů připravil 

br. PETR OLMR, starosta jednoty Kolín 
Zdař Bůh!

Ani lockdown úplně 
nepřerušil orelskou 
práci v Domašově

Protože se nám podařilo sehnat v rámci 
okresu přes třicet mladých švestkových 
stromků, uspořádali jsme dvě brigády ro-
dinných týmů k jejich výsadbě. Po konzul-
taci s panem starostou nám bylo pro letošní 
rok doporučeno poohlédnout se mimo in-
travilán obce. Vybrali jsme si meze kolem 
silnice z Domašova směrem k Javůrku. 
Vysazené stromky, které také díky našemu 
zalévání již vzešly, si můžete prohlédnout 
a doufat, že také ochutnáte z jejich plodů.
 MAGDALENA VALOVÁ,

starostka Orla jednoty Devět Křížů

Linda Záděrová, členka 
Orla Silůvky, úspěšně 
pokračuje ve své 
pingpongové kariéře

Již druhým rokem hájí barvy mistrovského 
celku SKST Hodonín. V Hodoníně i žije, 
chodí do školy a hlavně trénuje pod ve-
dením trenéra Jaroslava Mikesky, který je 
zároveň jejím reprezentačním trenérem. 
Zúčastňuje se mezinárodních turnajů, 
kempů i reprezentačních srazů v juniorské 
i seniorské kategorii. V poslední době hrála 
v Národním tréninkovém centru v Havířově 
několik kontrolních turnajů. V KT ženské 
reprezentační složky obsadila hodonínská 
hráčka a současně ještě juniorská repre-
zentantka 2. místo. V třídenním klání devíti 
vybraných hráček si počínala na výbornou, 
s celkovou bilancí 6:2 nestačila pouze na 
Kateřinu Tomanovskou. Linda a její zhodno-
cení turnaje: „ Hrálo se mi opravdu dobře, 
po celý turnaj jsem se cítila v pohodě a na-
prosto koncentrovaná. Ve třech dnech jsem 
odehrála hodně náročných zápasů, jsem 
moc ráda, že jsem tuto akci zvládla pod-
le svých představ. Chtěla jsem především 
podat kvalitní výkony, myslím, že se svou 
hrou můžu být spokojená.“ Za 14 dní se 
konal KT nejlepších českých juniorek, který 

měl sloužit ne jen jako prověrka aktuální 
formy mladých hráček, nýbrž rovněž jako 
jeden z důležitých ukazatelů, jimž se bude 
reprezentační trenér řídit při výběru hráček 
do nominace na letní MEJ v Chorvatsku. 
Linda se prezentovala suverénním výkonem 
v průběhu celé třídenní akce, neokusila 
hořkost porážky a potvrdila své postavení 
dlouhodobě nejlepší české juniorky. Skóre 
9:0 a prohrané pouze 4 sety hovoří za vše. 
„ Jsem moc ráda, že se mi turnaj herně i vý-
sledkově podařil. O proti KT žen jsem měla 
malinko jinou roli, je těžší hrát pod tlakem 
s tím, že se ode mě očekává výsledek. Sna-
žila jsem si však nepřipouštět podobné my-
šlenky, hrát jednoduše zápas od zápasu, 
a to se povedlo.“ V půli května se svým 
klubem SKST Hodonín Linda zúčastnila Ev-
ropského poháru v srbském Novém Sadu, 
kde skončily ve čtvrtfinále. Podlehly domá-
címu celku TTC Novi Sad 3:2, což bylo ma-
linkým zklamáním. Dále Lindu čeká koncem 
května turnaj WTT YOUTH SERIES v Tunisu, 
kde bude obhajovat 10. místo evropského 
žebříčku a 32. místo světového žebříčku. 
Nastoupí také ve čtyřhře se svou dlouho-
dobou chorvatskou spoluhráčkou Hanou 
Arapovic, se kterou získaly bronz na MEJ 
juniorů v rumunské Cluži. Také pokračuje 
play off ženské extraligy, kde hodonínské 
hráčky změří síly v semifinále s SK Dobré. 
Hodně štěstí k obhajobě mistrovského titu-
lu extraligy žen.
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Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2021

•  výsledky literární soutěže  
Pohádka

•  jedeme dál – rozjezd činnosti aneb  
co je nám dovoleno 

•  setkali jsme se na Hostýně

… a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Fo
to

: B
oh

us
la

v 
Čá

p


