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Orelská florbalová liga   4
Po jedné nedohrané sezoně a po jedné zcela vynechané se OFL vrátila v plné 
síle v roce 2021/22. Do 14. ročníku se nahlásilo 111 družstev v 8 kategoriích. 
Ročník to nebyl zcela jednoduchý, covidová omezení zasahovala od října až 
do února.
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Běžecká liga pokračuje   15
Doufáme, že po útlumu sportovní činnosti se s odcházející epidemií dočká-
me zase zvýšené běžecké aktivity a že budeme moci přivítat více milovníků 
zdravého pohybu z našeho města a okolí na orelských běžeckých akcích, 
třeba srpnovém Běhu P. Václava Drboly do Babic a zejména pak na tradič-
ním listopadovém Půlmaratonu P. Václava Kosmáka.

Falešné zprávy
dnes umí rozhádat mnoho lidí. Není to 
však nic nového. Vzpomeňte třeba na 
Mojžíše, který z pouště poslal skupinu 
mužů prozkoumat Zaslíbenou zem, 
z níž přinesli obrovský hrozen. Jen 
dva z nich však říkali pravdu. Ostatní 
měli oči plné strachu a tak považovali 
domorodce za obry a jejich města za 
nedobytná. Ti, kdo je slyšeli, se bouři-
li, takže je Bůh musel nechat bloudit 
po poušti tak dlouho, než rebelové 
vymřeli. Nebo o Velikonocích vznikla 
další fake news - falešná zpráva, o níž 
je řeč v Bibli. Tehdejší velekněží dali 
vojákům peníze a nařídili jim popírat 
Kristovo vzkříšení, měli lživě říkat: když 
jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli 
jeho tělo. Ta falešná zpráva je rozšíře-
na u židů dodnes, říká evangelium sva-
tého Matouše. 
Falešné zprávy se dnes díky vyspělým 
komunikačním prostředkům šíří vel-
mi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je 
vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je v dobré 
vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují 
do informační války, podrývání autori-
ty či rozpadu církve a společnosti. Měj-
me křesťanskou odvahu k víře a důvě-

ře. Nebuďme naivní 
a informace si prově-
řujme z více zdrojů. 
Nezapomeňme, že 
církev je společen-
stvím těch, kdo uvěři-
li v Kristovo vítězství 
nad smrtí a společ-
ná víra je pro ně víc 

než soukromý názor. Služebníci ďáb-
la rádi šíří lži a zprávy o vítězství zla. 
Lidé evangelia mají být šiřiteli dobrých 
zpráv. 

+JAN GRAUBNER
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Ze žup a jednot    28
Ve východních Čechách v Podkrkonoší se v měsíci květnu koná tradiční pochod Rtyňá-
ček. Jedná se o pohádkový pochod, kde děti během pěti kilometrové trati plní různé 
úkoly. Letos nás navštívil „Krteček“.

Vážení čtenáři, sestry a bratři,
dostává se vám do rukou letošní druhé 
číslo našeho zpravodaje. Konečně. Těm, 
co jej odebírají jako jeden povinný výtisk 
do jednoty a netají se tím, že jim v klu-
bovně zabírá místo, je to asi stejně jed-
no a vám všem ostatním bych se za náš 
kolektiv (já a Martina) ráda omluvila za 
zpoždění. Hlavně všem těm, co už vám 
věk nedovoluje se orelské činnosti aktiv-
ně účastnit, a rádi si přečtete, co se kde 
děje.
Jak už to tak někdy bývá, sešlo se víc dů-
vodů, proč to zpoždění. Martina odvedla 
svoji práci včas a nachystala mi podklady 
pro toto číslo. A já bohužel byla postave-
na před rozhodnutí, seřadit priority. Ter-
mín vydání čtvrtletníku, nahlášená kon-
trola z Jihomoravského kraje na použití 
dotací z roku 2016 a 2017, další nahláše-
ná kontrola z Magistrátu města Brna na 
investiční dotaci z roku 2019, plánované 
oslavy 100 let od sletu v Brně a navíc mě 
zradilo zdraví. Doběhl mě Covid, já zkola-
bovala a musela podstoupit sérii vyšetře-
ní…….A potom přišly na řadu ty priority. 
Je dobré se občas 
zastavit a uvědomit 
si, CO pro mě je a co 
není důležité, KDO 
pro mě je a kdo 
není důležitý. Nejen 
v práci ale i v životě. 
Kam investuji svůj 
ČAS. Nacházím zna-
mení, která mi po-
máhají najít cestu. Mám srovnáno.
Vrátím se ale na začátek. Dostává se vám 
do rukou letošní druhé číslo našeho zpra-
vodaje. Konečně.
P.S. Obě finanční kontroly dopadly dob-
ře, bez závad. 

Rozloučili jsme se s Jaromírou Matýskovou   21
Mirku jsem znala jen zběžně. Věděla jsem jen, že je učitelka a dcera pana Matý-
ska – přítele mého otce. Její otec byl starostou Orla před rokem 1938 a můj otec 
místostarostou (i jednatelem). I proto jsem se s Mirkou více sblížila. 

Setkání seniorů   23
Na poutní místo Vranov se dostavilo 64 seniorů, což lze považovat za úspěch. 
Chyběly ale tradiční opory těchto setkání, například sestra Marie Pachtová 
z Vyškova a František Pavka ze Vnorov, kteří se letos ze zdravotních důvodů 
nemohli zúčastnit. 
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Pět nejlepších družstev z divizí západ, střed a východ se sešlo  
9. 4. 2022 v Nezamyslicích (pořadatel Orel Vyškov) na finálovém 
turnaji elévů.

východ – Orel Uherský Brod, Florbal SVČ Luhačovice

západ – Orel Vyškov

střed – Orel Šlapanice, Orel Brno-Řečkovice

Orel Vyškov během celého turnaje předváděl nejvyrovna-
nější výkony. Připsal si výhry nad Luhačovicemi, Šlapanicemi, 
zdolal i velmi silný Uherský Brod 4:2. V bitvě o první místo 
proti Řečkovicím dotáhl dvoubrankové manko a díky remíze 
4:4 slavili vyškovští titul mistra OFL pro rok 2021/2022. 
Druhé místo si v předposledním zápase celého turnaje díky 
remíze 3:3 s Uherským Brodem zajistil Orel Brno-Řečkovi-
ce. Bronzové medaile si na krk pověsili hráči Orla Uherský 
Brod. Čtvrtý se ziskem tří bodů skončil Orel Šlapanice, když 

porazil těsně 4:3 Florbal SVČ Luhačovice, který obsadil  
pátou příčku.

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhodnoceni:
útočník: Oliver Šimek (Orel Šlapanice)
obránce: Matěj Staš (Orel Uherský Brod)
brankář: Jan Herálecký (Orel Brno-Řečkovice)

Výsledky zápasů 
Zápas Výsledek

Orel Vyškov : Orel Šlapanice 8:1
Florbal SVČ Luhačovice : Orel Uherský Brod 1:9
Orel Brno-Řečkovice : Florbal SVČ Luhačovice 9:4
Orel Uherský Brod : Orel Vyškov 2:4
Orel Šlapanice : Orel Uherský Brod 5:8
Orel Vyškov : Orel Brno-Řečkovice 4:4
Florbal SVČ Luhačovice : Orel Vyškov 1:8
Orel Brno–Řečkovice : Orel Šlapanice 9:6
Orel Uherský Brod : Orel Brno-Řečkovice 3:3
Orel Šlapanice : Florbal SVČ Luhačovice 4:3

Výsledky OFL 2021/22

Titul v elévech  
putuje do Orla Vyškov

Po jedné nedohrané sezoně a po jedné zcela vynechané se Orelská flor-
balová liga vrátila v plné síle v roce 2021/22. Do 14. ročníku se na-
hlásilo 111 družstev v 8 kategoriích. Ročník to nebyl zcela jednodu-
chý, covidová omezení zasahovala od října až do února skoro do 
každého hracího víkendu. I přes mnohé přesuny turnajů, zápasů 
se nakonec soutěž kompletně dohrála a nejlepší po tříleté odmlce 
mohli zabojovat o mistrovský titul. V kategorii pro nejmenší (před-
přípravka) se o žádné tituly nehraje, přesto mají možná tu největší 
radost ze hry. Setkali se během ročníku na čtyřech turnajích, mnozí 
prožili své první sportovní zážitky a já doufám, že v dalším ročníku 
bude o kategorii opět zájem a děti si užijí čistou radost ze hry.

1. místo Orel Vyškov 2. místo Brno-Řečkovice
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3. místo Uherský Brod

Konečná tabulka

Pořadí Tým Skóre Body

1. Orel Vyškov  24:8 10

2. Orel Brno-Řečkovice 25:17 8

3. Orel Uherský Brod 22:13 7

4. Orel Šlapanice 16:28 3

5. Florbal SVČ Luhačovice 9:30 0

Orel Uherský Brod  
získal mistrovský titul 
v mladších žácích
2. 4. 2022 se po tříleté odmlce mohlo sejít 8 nejlepších družstev 
z jednotlivých divizí na finálový turnaj mladších žáků v Bánově, 
který pořádala jednota Orla Uherského Brodu. 

Skupina A Skupina B

Orel Uherský Brod Florbal Rosice

Orel Koryčany Orel Brno-Bohunice

Orel Šlapanice Pittbuls Ivančice

BOMAR 1. FBC Sokol Husovice FBO Orel Boskovice

Skupinu A vyhráli bez ztráty bodu „domácí“ Orli z Uherské-
ho Brodu. Druhé skončily Husovice, když si připsaly prohru 
pouze s vítězem. Třetí příčku obsadily Šlapanice s třemi body, 
čtvrté zůstaly bez bodu Koryčany.

Skupina B stoprocentní družstvo neměla. První příčka 
díky lepšímu celkovému skóre patřila Boskovicím, dru-
há Pittbuls Ivančice. Jejich vzájemný zápas skončil 2:2. 
Obě družstva získala sedm bodů. Třetí příčku si vybojo-
valy Rosice po těsné výhře 2:1 nad Bohunicemi, které  
zůstaly čtvrté.

1. místo Uherský Brod

Výsledky skupin 

Zápas Výsledek
Orel Uherský Brod : Orel Koryčany 5:1
BOMAR 1. FBC Sokol Husovice : Orel Šlapanice 4:0
Florbal Rosice : Orel Brno-Bohunice 2:1
Pittbuls Ivančice : FBO Orel Boskovice 3:2
Orel Uherský Brod : Orel Šlapanice 6:1
Orel Koryčany : BOMAR 1. FBC Sokol Husovice 0:3
Florbal Rosice : Pittbuls Ivančice 2:5
FBO Orel Boskovice : Orel Brno-Bohunice 6:0
BOMAR 1. FBC Sokol Husovice : Orel Uh. Brod 4:8
Orel Šlapanice : Orel Koryčany 6:1
Florbal Rosice : FBO Orel Boskovice 1:5
Pittbuls Ivančice : Orel Brno-Bohunice 6:1

V prvním čtvrtfinále si vítěz skupiny B z Boskovic poradil 6:1 
s Koryčany. Ani druhé setkání prvního a čtvrtého týmu nemělo 
dramatický průběh. Uherský Brod po výsledku 6:0 postoupil do 
semifinále a poslal domů Brno-Bohunice. Jako další do semifi-
nále postoupily Šlapanice díky povedenému druhému poločasu 
a celkové výhře 7:3 nad Ivančicemi. Semifinalisty doplnily brněn-
ské Husovice, které zdolaly Florbal Rosice 4:0, když všechny své 
branky nastřílely ve druhém poločase.

2. místo Boskovice
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3. místo Šlapanice

1. místo FBC Orel Uherský Brod

Obě semifinále přinesly velmi vyrovnané bitvy. V prvním se 
střetly Boskovice s Husovicemi. Skóre bylo po devatenáct minut 
vyrovnané, již vše směřovalo k nájezdům, ale jedna vydařená 
akce poslala Boskovice po výhře 3:2 do finále, velmi zklamané 
Husovice mířily pouze do boje o bronz. Uherský Brod ve druhém 
semifinále zlomil nadšeně bojující šestici hráčů v poli ze Šlapanic 
až ve druhém poločase a po výhře 3:0 postoupil do finále.
V souboji poražených semifinalistů si lépe vedly Šlapanice. 
Smutné Husovice musely zkousnout další hořkou pilulku, když 
medailovou naději ztratily opět v posledních okamžicích zápasu. 
Po výhře 4:3 si bronzové medaile na krk pověsili hráči Šlapa-
nic, Husovicím zůstalo nepopulární, i když krásné, čtvrté místo. 
Start finále se lépe povedl Brodu. Vybojované vedení 2:0 ale 
vzalo za své na konci první a na začátku druhé půle, kde Bosko-
vice rychle srovnaly. Uherský Brod srovnání ovšem neodradilo 
od dalších útočných výpadů a po výsledku 6:4 získal mistrov-
ský titul OFL v kategorii mladších žáků pro rok 2021/2022. 
Orli z Boskovic obsadili druhou příčku. Páté místo Pittbuls 
Ivančice, šesté Florbal Rosice, o sedmé se podělily Koryčany 
a Brno-Bohunice.

Pořadí Tým
1. Fbc Orel Uherský Brod
2. FBO Orel Boskovice
3. Orel Šlapanice
4. BOMAR 1. FBC Sokol Husovice
5. Pittbuls Ivančice
6. Florbal Rosice
7. Orel Koryčany
7. Orel Brno-Bohunice

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

Nejlepší brankář – Jiří Adam Honsa (BOMAR 1. FBC Sokol  
Husovice)
Nejlepší obránce – Tomáš Doležálek (Fbc Orel Uherský Brod)
Nejlepší útočník – Jonáš Oujeský (FBO Orel Boskovice)

Orel Uherský Brod po 
mladších žácích ovládl i starší
Nejlepších osm družstev se utkalo 30. 4. 2022 v Kuřimi na finá-
lovém turnaji o mistrovský titul ve starších žácích.

Skupina A Skupina B
Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí SK Snipers Slavičín
Pitbulls Ivančice Orel Brno-Řečkovice
Orel Šlapanice Orel Nivnice
Orel Uherský Brod FBO Orel Boskovice

Skupinu A ovládl Uherský Brod. Vyhrál všechny tři zápasy a při-
psal si 9 bodů a jasné skóre 12:3. Druhé místo se 4 body pro Pit-
bully z Ivančic, třetí se ziskem 3 bodů Šlapanicím. Čtvrtá pozice 
s jedním bodem připadla Rájci Jestřebí.
Skupina B byla vyrovnanější. Tři družstva se seřadila na 6 bodech 
a o umístění rozhodla minitabulka. Z ní nejlépe vyšly Boskovice 
a vyhrály skupinu, druhé skončily Řečkovice a třetí Nivnice. Po-
slední příčka patřila Slavičínu.

Výsledky zápasů – skupiny 

Zápas Výsledek

Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí : Pitbulls Ivančice 3:3

Orel Šlapanice : Orel Uherský Brod 0:4

Orel Brno-Řečkovice : FBO Orel Boskovice 1:0

Orel Nivnice : SK Sniper Slavičín 8:1

Orel Šlapanice : Pitbulls Ivančice 1:4

Orel Uherský Brod : Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí 2:0

Orel Brno-Řečkovice : Orel Nivnice 2:4

FBO Orel Boskovice : SK Snipers Slavičín 3:0

Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí : Orel Šlapanice 2:5

Pitbulls Ivančice : Orel Uherský Brod 3:6

Orel Nivnice : FBO Orel Boskovice 1:5

Orel Brno-Řečkovice : SK Snipers Slavičín 3:0
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2. místo Orel Bořitov-Relax Rájec-Jestřebí

3. místo Orel Brno-Řečkovice

1. místo FBC  Slovácko  

První čtvrtfinále mezi Boskovicemi a Rájcem a hned šok na úkor 
favorita z Boskovic. Vítěz skupiny se přizpůsobil tempu šesti 
hráčů z Relaxu a v relaxačním tempu dovedly týmy zápas do 
prodloužení. V něm jedna povedená akce poslala dál Orel Boři-
tov – Relax Rájec Jestřebí. Druhý vítěz skupiny překvapení nedo-
pustil, Uherský Brod přejel SK Snipers Slavičín 10:0. Vyrovnanou 
bitvu svedly Ivančice s Nivnicí. Šťastnější byli nakonec starší žáci 
Pitbulls Ivančice a po výhře 5:3 postoupili do semifinále. Posled-
ním semifinalistou byly brněnské Řečkovice, když porazily 5:0 
Šlapanice.
Rájec překvapoval i nadále, stejně jako Boskovice ukolébal 
i Ivančice a po výsledku 3:1 postoupil do finále. Druhým fi-
nalistou se stal Uherský Brod, který přesvědčivě porazil 6:1  
Brno-Řečkovice.
Zápas zklamaných znamenal vyrovnanou bitvu a skvělé výko-
ny brankářů na obou stranách. Nakonec v zápase o třetí místo 
padla pouze jedna branka, kterou vstřelili Orli z Brna-Řečkovic 
a mohli se radovat z bronzových medailí. Pitbulls Ivančice se 
museli smířit se čtvrtým místem. Překvapení se Rájci do zlaté 
tečky dotáhnout nepovedlo. Finále mělo i přes vedoucí branku 
Rájce jasný průběh. Orel Uherský Brod dalším jistým výkonem 
vyhrál finále 7:1 a získal mistrovský titul OFL ve starších žácích 
pro rok 2021/2022. Druhé místo přesto znamenalo výborný 

výsledek pro Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí. Pátý skončil 
FBO Orel Boskovice, šestý Orel Nivnice, sedmý Orel Šlapa-
nice, osmý SK Snipers Slavičín.

Konečné pořadí turnaje 

Pořadí Tým
1. Orel Uherský Brod
2. Orel Bořitov – Relax Rájec Jestřebí
3. Orel Brno-Řečkovice
4. Pitbulls Ivančice
5. FBO Orel Boskovice
6. Orel Nivnice
7. Orel Šlapanice
8. SK Snipers Slavičín

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

Nejlepší brankář – Štěpán Chabiča (Orel Bořitov – Relax Rájec 
Jestřebí)
Nejlepší obránce – Filip Hegr (Orel Uherský Brod)
Nejlepší útočník – Jan Vrašťák (Orel Brno-Řečkovice)

Titul v kategorii dorostenců 
vyhrálo FBC Slovácko
Šest nejlepších družstev z divizí západ, jih a východ (Orel Vyš-
kov, Orel Olešnice, Pitbulls Ivančice, SK Sivice, FBC Slovácko, ŠSK 
Očov Hodonín) se sešlo 23. 4. 2022 ve Vyškově k finálovému 
turnaji dorostenců.
Titul mistra OFL pro rok 2021/2022 si v posledním zápase 
turnaje proti SK Sivice vybojovalo výhrou 4:1 FBC Slovác-
ko (12 bodů). Jediná prohra se Slováckem znamenala pro 
SK Sivice zisk 10 bodů a druhého místa. O třetí se „rvaly“ 
orelské jednoty Vyškova a Olešnice. Obě družstva získala 
9 bodů, ale výhra Olešnice nad Vyškovem 3:2 brankou čtyři 
vteřiny před koncem přisoudila bronz Orlu Olešnice. Orel 
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Vyškov i přes výhru nad mistry ze Slovácka bral pouze čtvr-
té místo. Pátý skončil ŠSK Očov Hodonín, šestý Pitbulls 
Ivančice.

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:

útočník: Kryštof Drápal (SK Sivice)
obránce: David Španěl (Orel Vyškov)
brankářka: Ema Čechová (FBC Slovácko)

Výsledky zápasů – skupiny 

Čas Zápas Výsledek
09:30 SK Sivice : Vyškov 4:2
10:00 Orel Olešnice : FBC Slovácko 2:3
10:30 ŠSK Očov Hodonín : Pitbulls Ivančice 5:1
11:15 Vyškov : FBC Slovácko 3:1
11:45 SK Sivice : Pitbulls Ivančice 7:5
12:15 ŠSK Očov Hodonín : Orel Olešnice 2:3
12:45 FBC Slovácko : Pitbulls Ivančice 7:0
13:15 Vyškov : Orel Olešnice 2:3
13:45 SK Sivice : ŠSK Očov Hodonín 3:3
14:15 Vyškov : Pitbulls Ivančice 2:1
14:45 FBC Slovácko : ŠSK Očov Hodonín 4:3
15:15 SK Sivice : Orel Olešnice 3:1
15:45 Vyškov : ŠSK Očov Hodonín 3:1
16:15 Orel Olešnice : Pitbulls Ivančice 6:1
16:45 SK Sivice : FBC Slovácko 1:4

Konečná tabulka  

Pořadí Tým Skóre Body
1. FBC Slovácko 19:10 12
2. SK Sivice 18:15 10
3. Orel Olešnice 16:11 9
4. Orel Vyškov 12:10 9
5. ŠSK Očov Hodonín 14:14 4
6. Pitbulls Ivančice 8:27 0

Titul v kategorii juniorů 
získalo FBC Slovácko
Šest nejlepších družstev z divizí východ (Orel Vizovice, Orel 
Havířov, FBC Slovácko) a západ (Orel Nové Město na Moravě, 
Orel Vyškov, Orel Hustopeče nad Bečvou) se utkalo 7. 5. 2022 
o mistrovský titul v kategorii juniorů v Hustopečích nad Bečvou. 
Nejlépe si vedli junioři FBC Slovácka, kteří za celý turnaj nepo-
znali hořkost porážky (5 zápasů, 5 výher při skóre 15:6) a po 
zásluze získali mistrovský titul OFL pro rok 2021/22. Dru-
hou pozici obsadil Orel Nové Město na Moravě se ziskem 12 
bodů. Jediné body ztratil s vítězi ze Slovácka při prohře 3:5. Boj 
o bronz byl podstatně dramatičtější. O držiteli třetího místa se 
rozhodlo ve vzájemném zápase Vizovic s Havířovem, který byl 
zároveň jejich posledním na turnaji. Remíza 3:3 přiřkla bron-
zové medaile Orlu Vizovice, na Orel Havířov díky horšímu 
celkovému skóre zbylo pouze čtvrté místo. Páté místo patřilo 
Orlu Vyškov se ziskem jednoho bodu, šesté s taktéž jedním 
bodem ale horším skóre pořadatelské jednotě Orla Hustopeče  
nad Bečvou.

2. místo SK Sivice

3. místo Orel Olešnice 

1. místo FBC  Slovácko  
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Nejlepšími hráči turnaje byli vyhodnoceni:

útočník: Martin Kršek (Orel Nové Město na Moravě)
obránce: Radim Pecháček (Orel Havířov)
brankářka: Tomáš Jakeš (Orel Hustopeče nad Bečvou)

Výsledky zápasů – skupiny 

Zápas Výsledek
Orel Hustopeče nad Bečvou : Orel Vizovice 1:8
Orel Vyškov : FBC Slovácko 1:2
Orel Havířov : Orel Nové Město na Moravě 5:6
Orel Vizovice : FBC Slovácko 1:2
Orel Hustopeče nad Bečvou : Orel Nové Město n. M. 2:4
Orel Havířov : Orel Vyškov 5:2
FBC Slovácko : Orel Nové Město na Moravě 5:3
Orel Vizovice : Orel Vyškov 4:3
Orel Hustopeče nad Bečvou : Orel Havířov 1:4
Orel Vizovice : Orel Nové Město na Moravě 1:4
FBC Slovácko : Orel Havířov 4:0
Orel Hustopeče nad Bečvou : Orel Vyškov 0:0
Orel Vizovice : Orel Havířov 3:3
Orel Vyškov : Orel Nové Město na Moravě 0:3
Orel Hustopeče nad Bečvou : FBC Slovácko 1:2

Finálový turnaj mužů  
vyhrál Saros Olomouc
Poslední turnaj OFL patřil o víkendu 14.–15. 5. 2022 mužům 
v Blansku.  

Skupina A Skupina B

Angry Orel Blansko Orel Vizovice
Orel Kuřim FBO Orel Boskovice
Saros Olomouc Black Bears Veselí n. Moravou
Orel Dolní Bojanovice Orel Hranice

Skupinu A vyhrál Saros Olomouc se ziskem 7 bodů za dvě vý-
hry a remízu s Kuřimí. Druzí byli domácí Agry Orel Blansko se 
6 body. Třetí Orel Kuřim se 4 body, poslední Orel Dolní Bojano-
vice nezískal žádný bod. 
Orli z Boskovic vyhráli odpolední skupinu B bez ztráty bodu. 
Druhá příčka patřila Orlu Vizovice se 6 body. Třetí díky lep-
šímu skóre Orlu Hranice a čtvrtá Black Bears Veselí nad 
Moravou. Obě družstva získala jeden bod za vzájemnou  
remízu 3:3.

Výsledky prvního hracího dne – skupiny  

Zápas Výsledek

Orel Kuřim : Angry Orel Blansko 4:8

Saros Olomouc : Orel Dolní Bojanovice 2:1

Orel Dolní Bojanovice : Orel Kuřim 2:6

Angry Orel Blansko : Saros Olomouc 4:5

Saros Olomouc : Orel Kuřim 7:7

Orel Dolní Bojanovice : Angry Orel Blansko 3:7

FBO Orel Boskovice: Orel Vizovice 9:1

Orel Hranice : Black Bears Veselí nad Moravou 3:3

Orel Vizovice : Orel Hranice 6:5

FBO Orel Boskovice : Black Bears Veselí nad Mor. 5:3

FBO Orel Boskovice : Orel Hranice 4:2

Orel Vizovice : Black Bears Veselí nad Moravou 7:1

2. místo Orel Nové Město na Moravě

3. místo Orel Vizovice

Konečná tabulka  

Pořadí Tým Skóre Body
1. FBC Slovácko 15:6 15
2. Orel Nové Město na Moravě 20:13 12
3. Orel Vizovice 17:13 7
4. Orel Havířov 17:16 7
5. Orel Vyškov 6:14 1
6. Orel Hustopeče nad Bečvou 5:18 1
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Konečná tabulka skupiny A  

Pořadí Tým Skóre Body
1. Saros Olomouc 14:12 7
2. Angry Orel Blansko 19:12 6
3. Orel Kuřim 17:17 4
4. Orel Dolní Bojanovice 6:15 0

Konečná tabulka skupiny B  

Pořadí Tým Skóre Body
1. FBO Orel Boskovice 22:7 9
2. Orel Vizovice 14:15 6
3. Orel Hranice 10:14 1
4. Black Bears Veselí n. Moravou 7:15 1

V prvním čtvrtfinále se vítěz skupiny A z Olomouce nad-
řel na postup nad bojujícím Veselím. Veselí drželo krok 
po celý zápas, několik velkých šancí zůstalo nevyužito 
a v poslední minutě Saros rozhodl brankou na 4:3 o svém 
postupu. Druhý zápas mezi Vizovicemi a Kuřimí byl také 
vyrovnaný. Vizovice o vítězství rozhodly v poslední třeti-
ně a po výsledku 5:3 prošly do semifinále. Vítěz skupi-
ny B z Boskovic měl velmi těžkou práci s Orly z Dolních 
Bojanovic. Třetí čtvrtfinále a třetí těsný zápas, ve kterém 
se nakonec po výsledku 2:1 radovaly Boskovice. Po-
sledním semifinalistou se stalo Blansko, když přetlačilo  
Hranice 8:5.
Další napínavou podívanou přineslo první semifinále. Saros 
Olomouc vždy tahal za o něco delší provázek a po výsledku 
4:3 postoupil do finále. Vizovicím nepomohl ani drtivý tlak 
na závěr zápasu a muži Vizovic se museli spokojit s bojem 
o třetí místo. Druhé semifinále již tak napínavé nebylo. 
Boskovice po výsledku 5:1 mohly stále doufat v obhajobu 
titulu. Blansko naopak na domácím turnaji na finále ne-
dosáhlo.
Zápas o bronzovou medaili nabral hned od začátku směr 
Blansko. Angry Orel Blansko navyšoval skóre a po výsled-
ku 8:1 získali domácí zaslouženě třetí místo, Orel Vizovice 
obsadil čtvrtou příčku. Titul mistra OFL pro rok 2021/22 
možná trošku překvapivě, ale zaslouženě putoval po vý-
sledku 6:3 do Sarosu Olomouc. Olomouc poctivým  vý-
konem, skvělým přeměňováním šancí v 7 hráčích do pole 
přetlačil možná trošku zaskočené Boskovice. FBO Orel 
Boskovice neobhájil titul a musel se spokojit s druhým 
místem. Pátý skončil Orel Kuřim, šestý Orel Hranice, 
sedmý Black Bears Veselí nad Moravou a osmý Orel 
Dolní Bojanovice.

Nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:

Nejlepší brankář – Vojtěch Ott (FBO Orel Boskovice)
Nejlepší obránce – Václav Venkrbec (Saros Olomouc)
Nejlepší útočník – Jakub Fedra (Angry Orel Blansko)

1. místo Saros Olomouc

2. místo FBO Orel Boskovice

3. místo Angry Orel Blansko
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15. ročník OFL bude odstartován během října. Žádné převratné změny se nechystají. Přihlášky 
a veškeré informace budou dostupné na webu soutěže www.orelskafl.cz začátkem června. 
Družstva se budou moci přihlašovat do poloviny července.

Na závěr bych rád poděkoval hráčům, trenérům, dobrovolníkům, rozhodčím, prostě všem, 
kteří se do Orelské florbalové ligy zapojují, bez vás by soutěž nemohla fungovat. Přece jen 
rozhodčím si dovolím poděkovat i vícekrát, protože zastávají důležitou roli, bohužel často ne-
vděčnou. Věřím, že jejich malý počet se nám v dalších letech podaří zvýšit, ale to je především 
na vás, abyste měli mezi sebou hráče, vedoucí, kohokoliv, kdo se této těžké role ujme. Budu 
rád za každého nového rozhodčího, který bude mít zájem o pískání a stane se členem OFL. Na 
závěr patří poděkování sponzoru a partneru soutěže Eflorbalu, který připravoval během roku 
pro členy OFL slevové akce a odměny pro nejlepší hráče a družstva na finálových turnajích. 
Moc děkujeme.  MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL

 

Titul v kategorii žen opět do TJ Sokola Třebíč
Až na posledním turnaji se rozhodlo o mis-
trovském titulu v kategorii žen. Po covidové 
pauze si zlaté medaile na krk opět pověsily 
ženy TJ Sokola Třebíč a se 30 body získaly 
titul OFL pro rok 2021/22. Druhou pozici si 
po výhře nad Aligators Orel Moutnice zajistily 
hráčky Rockets Znojmo (28 bodů). O pouhý 
bod za Znojmem skončily bronzové Aliga-
tors Orel Moutnice. Čtvrté místo patřilo že-
nám z Orla Uherský Brod (15 bodů), páté 
FBO Orel Boskovice (14 bodů), šesté Orel 
Těšany (9 bodů) a sedmé SK FBC Slavkov 
(3 body). Vítězkou kanadského bodování 
se stala Jitka Helebrandová z Uherského 
Brodu. 1. místo TJ Sokol Třebíč

2. místo Rockets Znojmo 3. místo Aligators Orel Moutnice
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Poděkování patří všem pořadatelům 
z naší jednoty, za pomoc i boskovickým 
a obřanským, rodičům, trenérům i sa-
motným závodníkům. Je dobře, že zno-
vu nacházíme cestu ke sportu, v tomto 
případě k plavání. Věřím, že příští rok se 
ve vodě opět setkáme. 
 PETR MACEK, 
 jednota Kuřim

Když jsem zjistila, že letošní závody bu-
deme organizovat v Boskovicích, ihned 
jsem se rozhodla, že pojedu pomáhat. 
Kuřimská jednota pořádá závody v pla-

vání od roku 
2004, ale od 
té doby, co 
nám bazén 
předělal i  na 
wellness, není 
to technicky ani 
finančně v Kuřimi 
možné. Dva roky jsme ne-
plavali, neb Covid zakázal a již třetí rok 
„hostujeme“. Dvakrát v Blansku a letos 
v Boskovicích. Právě sem mě přivedla 
nejen touha pomoci, ale hlavně vzpo-
mínky. 

Bylo mi 6 let, co jsme se sestrou pravidel-
ně jezdily po mnoho sobot spolu s dal-
šími dětmi na plavecký výcvik. Už první 
hodiny mě utvrdily v tom, že se plavat 
nenaučím. Začínali jsme splýváním „z rož-
ku do rožku“ a potápěním se. Nevím jak 
nyní, doba značně pokročila, ale tehdy 
jsme se na hraně bazénu chytli dřevěné 
tyče a trenér s námi probrázdil okraje ba-
zénu v hluboké vodě a vytáhl ven. Zřejmě 
to mělo odbourat strach z hluboké vody. 

Jenže u mě to vyvolávalo pocity 
přesně opačné. Vytáhli 

mě z vody a já se stá-
le křečovitě drže-

la tyče i na su-
chu, protože 
jsem cítila, že 
je to moje je-
diná záchra-
na. Víc než 

plavání jsem 
se věnovala to- 

mu, jak se vodě 
vyhnout a vzhledem 

k početnému dětskému 
kolektivu a několika trenérům jsem si 

vymakala systém, jak se vodě zdárně vy-
hýbat. Bezpečně jsem se cítila jen ve spr-
chách. Sestra, jako dobrá parťačka doma 
nic neříkala, jenže……

Ústřední závody 
v plavání Boskovice
V sobotu 2. 4. 2022 jednota Orla z Kuřimi uspořádala v bosko-
vickém bazénu Ústřední závody v plavání. Účastníci z jednot 
Brno Obřany, Brno Židenice, Kuřim, Vyškov, Domanín, Česká 
Třebová a Boskovice poměřili síly ve dvou plaveckých stylech.  
Ti nejmenší zdolali trať 25 m způsobem – plav, jak umíš. 
Nejmladší žactvo volný způsob a prsa v délkách  
50 m, všichni ostatní délky 100 m. Všech 52 plav-
ců si rozdělilo diplomy, medaile a hezké ceny. 
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VÝSLEDKY PLAVÁNÍ

Benjamínci hoši 25 m
1 Havlíček Štěpán, Obřany 50,21

Elévové hoši 25 m
1 Huťa Václav, Obřany 26,84
2 Halas Matěj, Vyškov 33,61
3 Čajka Lukáš, Domanín 41,31

Elévové dívky 25 m
1 Burgetová Barbora, Obřany 26,03
2 Věrná Klára, Boskovice 37,35
3 Dorazilová Veronika, Vyškov 01:18.8

Nejmladší žáci 25 m
1 Huťa Antonín, Obřany 23,09

Nejmladší žákyně 25 m
1 Věrná Adéla, Boskovice 17,09
2 Halasová Anežka, Vyškov 18,78
3 Burianová Eliška, Obřany 20,36

Mladší žákyně 50 m volný způsob
1 Věrná Adéla, Boskovice 48,31
2 Dorazilová Kristýna, Vyškov 01:15.1

Mladší žákyně 50 m prsa
1 Věrná Adéla, Boskovice 51,06
2 Havlíčková Natálie, Obřany 59,92
3 Burgetová Tereza, Obřany 01:04.6

Mladší žáci 50 m volný způsob
1 Němeček Filip, Česká Třebová 34,15
2 Duraja Vojtěch, Obřany 35,43
3 Čajka Petr, Domanín 44,96

Mladší žáci 50 m prsa
1 Němeček Filip, Česká Třebová 44,09
2 Duraja Vojtěch, Obřany 46,25
3 Čajka Petr, Domanín 01:08.3

Starší žákyně 50 m volný způsob
1 Schmidtová Hana, Židenice 01:19.1

Starší žákyně 50 m prsa
1 Schmidtová Hana, Židenice 01:27.6
2 Dorazilová Kristýna, Vyškov 01:46.8

Starší žáci 50 m volný způsob
1 Kuchař Adam, Domanín 36,95

Starší žáci 50 m prsa
1 Kuchař Adam, Domanín 57,65

Dorostenky 100 m volný způsob
1 Kosíková Michaela, Domanín 02:11.3

Dorostenky 100 m prsa
1 Kosíková Michaela, Domanín 02:11.1

Junioři 100 m volný způsob
1 Klusák Vít, Židenice 01:55.5

Junioři 100 m prsa
1 Klusák Vít, Židenice 02:17.8

Ženy 100 m volný způsob
1 Dudková Martina, Kuřim 01:29.4
2 Huťová Tereza, Obřany 01:43.8
3 Havlíčková Petra, Obřany 01:48.4

Ženy 100 m prsa
1 Kuchařová Lucie, Domanín 01:53.0
2 Havlíčková Petra, Obřany 02:01.5
3 Huťová Tereza, Obřany 02:04.6

Muži 100 m volný způsob
1 Macek Petr, Kuřim 01:10.8
2 Duraja Lukáš, Obřany 01:16.3
3 Till Přemysl, Obřany 01:16.8

Muži 100 m prsa
1 Macek Petr, Kuřim 01:30.6
2 Duraja Lukáš, Obřany 01:46.7
3 Till Přemysl, Obřany 01:52.4

Veteránky 50 m volný způsob
1 Olivová Alena, Obřany 01:05.3
2 Tillová Zdeňka, Obřany 01:05.5
3 Fučíková Hana, Obřany 01:14.5

Veteránky 50 m prsa
1 Olivová Alena, Obřany 01:06.1
2 Tillová Zdeňka, Obřany 01:08.4
3 Fučíková Hana, Obřany 01:16.2

Veteráni 50 m volný způsob
1 Burget Radek, Obřany 30,68
2 Tříska Michal, Domanín 34,37
3 Klusák Jan, Židenice 46,14

Veteráni 50 m prsa
1 Burget Radek, Obřany 44,59
2 Tříska Michal, Domanín 46,63
3 Klusák Jiří, Židenice 51,34

 MÍLA MACKOVÁ

Jednou jsme v sobotu zaspali a ujel nám 
autobus s budoucími nadějnými plavci 
a tatínek se rozhodl, že nás do Bosko-
vic odveze. Není to daleko a alespoň se 
podívá. A viděl. Když jsme se vrátili, cel-
kem v klidu oznámil mamince, že peněz, 
investovaných do mého plaveckého 
výcviku, je škoda a tím bylo ukončeno 
moje trápení. Plavat jsem se naučila až 
v pubertě a sama. 
Po 53 letech jsem se vypravila do Bosko-
vic na bazén znovu. Nepřivítal mě smrad 
chlóru a zatuchlé šatny, ale moderně zre-
konstruovaný areál s dalšími atrakcemi, 
průzračná voda ….jen ten koutek, kde 
jsem se tehdy schovávala tu stále je…..
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Závody se konaly v samotném srdci 
Chřibů, v Buchlovských horách v lyžař-
ském středisku Stupava, kde se letos 
pořádal již šestý ročník. Počasí nám 
přálo a na trať vyrazili závodníci všech 
věkových kategorií v celkovém počtu 35 
lyžařů, z toho 13 Orlů. Největší výprava 
přijela z Vyškova, Vizovic a Huslenek. 

Velké díky patří správci areálu panu 
Orlovi za umožnění závodů, panu Bu-
tulovi za postavení tratě i všem dalším 
organizátorům. 
Výsledky na https://www.orel.cz/sou-
bory/Stupava-2022-vysledky.pdf.

EDUARD MAŇÁK 
člen tělovýchovné rady

Ústřední závody ve slalomu
V těchto horkých letních dnech si připomeneme ryze zimní 
sport. V sobotu 5. března pořádala jednota Halenkov-Huslenky  
ústřední závody ve slalomu pro členy Orla z blízka i z daleka  
a samozřejmě i pro širokou veřejnost.
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Maraton Jana Buly 
načal druhou desítku 
Po roční pauze zaviněné epidemickou 
situací se Moravské Budějovice mohly  
26. února 2022 opět stát dějištěm řád-
ného, již jedenáctého ročníku Maratonu 
Jana Buly. Trať vede mezi orlovnou na 
Chelčického ulici a Lukovem. V ní je obrát-
ka tradičně umístěna u sochy anděla, pár 
desítek metrů pod rodným domem kně-
ze, jehož jméno závod nese a jehož smrt 
v roce 1952 má na svědomí komunistický 
režim. Vzhledem k situaci, kdy druhým 
dnem probíhal zbabělý útok „Stalino-
vých pohrobků“ na Ukrajinu, byly u pre-
zence připraveny stužky v modrožlutých 
barvách, které si běžci mohli připnout ke 
startovnímu číslu jako výraz podpory na-
padené zemi.
Tradiční součástí běžeckého programu 
byly závody dětí na tratích od 50 do 
600 metrů, které absolvovalo 97 dívek 
a chlapců. Z tohoto potěšujícího počtu 
se na start postavilo 36 mladých nadějí 
z našeho města. Budiž to důkazem, že 
zdejší orelské závody mohou sehrávat dů-
ležitou roli při motivaci dětí k pohybu, tak 
oslabené dvěma covidovými roky. Dalších 
20 běžkyň a běžců soupeřilo v kategori-
ích staršího žactva, dorostu a juniorů, a to 
na tratích 1 000, 2000 a 5275 m. Vedle 
hlavního závodu bývá nejsledovanějším 
lidový běh bez rozdílu věkových kategorií, 
a to na trati 5275 m. Mezi 29 muži vítěz-
ství obhájil opět ve skvostném čase repre-
zentant budějovických orlů Lukáš Nevařil 
před židenickými orli Lukášem Souralem 
a Stanislavem Juránkem ml. V poli běž-
ců se jako obvykle neztratili ani orelští 
funkcionáři, starosta celostátního Orla 
Stanislav Juránek v barvách jednoty Starý 
Lískovec a starosta Kubišovy župy David 
Kovář z Telče. Ani tentokrát nechyběl 
mnohonásobný účastník, osmdesátiletý 
Josef Holý. Šestnáctičlennou startovní lis-
tinu žen ovládla Lenka Jančaříková z Orla 
Židenice před Radkou Grec z vyškovské-
ho Orla, bronzovým umístěním a tradičně 

výborným časem se prezentovala morav-
skobudějovická sokolka Pavla Bartošová. 
Dvaačtyřicetikilometrová vzdálenost, po-
skládaná z osmi návštěv Lukova, čekala na 
maratonce. Vybaveni požehnáním budě-
jovického faráře Miloše Mičánka byli na 
trať posláni výstřelem ze startovní pistole 
v rukách starosty zdejší orelské jednoty 
Petra Žáka. S narůstající únavou zápoli-
lo 22 mužů a tři odvážné ženy. Poměrně 
nízká teplota okolo 5 °C běžce ani tak 
netrápila, jako spíše nepříjemný severo-
západní vítr. Ten maratoncům síly ubíral, 
povzbuzování lukovského masopustního 
průvodu s nadšenými dětmi, jímž opako-
vaně v jednotlivých kolech probíhali, jim 
naopak energii dodávalo. Také letos to 
byl závod s mezinárodní účastí, když ná-
strahy trati překonávalo rovněž pět běžců 
z Rakouska a dva ze Slovenska. Vítězství 
moravskobudějovického maratonu však 
zůstalo v České republice, neboť nataže-
ní cílové pásky si časem 3:11:29 zasloužil 
Michael Vaněček z Vlachova Březí, star-
tující ve čtyřicátnické kategorii. Po něm 
cíle dosáhl vítěz padesátnické kategorie 
Ondřej Pouč z Vyškova (3:13:52) a nej-
rychlejší třicátník Michal Tůma ze Vsetína 
(3:18:16), jen pár vteřin před nejrychlej-

ším šedesátníkem Romanem Tománkem 
ze Slavičína (3:18:48), neobsazena nezů-
stala ani kategorie sedmdesátiletých vy-
trvalců zásluhou Jana Dolejše ze Sokola 
Unhošť (6:24:42). Mezi ženami se z vítěz-
ství radovala Kateřina Kamenická z Orla 
Židenice ve výborném čase 3:49:20 před 
Hanou Breburdovou z Maraton klubu 
Kladno (4:36:56), která se do Moravských 
Budějovic vrací opakovaně a i v 60 letech 
podává pozoruhodné výkony. Třetí z troj-
lístku žen, které si vysloužily obdiv diváků, 
úspěšně královskou trať završila Irena Ze-
lená z domácího Orla. Závod se zároveň 
běžel jako mistrovství Orla v maratonu  
a i v tomto srovnání byli domácí mara-
tonci úspěšní, když nejvyšší a bronzový 
stupeň obsadili Petr Jičínský a Jaroslav 
Scherrer, mezi něž se vklínil Martin Šerák 
z Orla Obřany, o zlato a stříbro mezi že-
nami se pak podělily Kateřina Kamenická 
a Irena Zelená.
Celou akci tradičně podpořili Město Mo-
ravské Budějovice, Kraj Vysočina a Jiho-
moravský kraj a rozrostl se rovněž počet 
sponzorských firem. Kompletní výsled-
ky a fotografie lze nalézt na stránkách 
www.orelmb.cz. Doufáme, že po útlu-
mu sportovní činnosti se s odcházející 

Orelská běžecká liga pokračuje
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epidemií dočkáme zase zvýšené běžecké 
aktivity a že budeme moci přivítat více 
milovníků zdravého pohybu z našeho 
města a okolí na orelských běžeckých 
akcích, třeba srpnovém Běhu P. Václa-
va Drboly do Babic a zejména pak na 
tradičním listopadovém Půlmaratonu  
P. Václava Kosmáka.
 PETR JIČÍNSKÝ

Obřanský kros 2022
V sobotu 9. dubna 2022 uspořádala jedno-
ta Orla Brno – Obřany již tradiční běžecký 
závod pro všechny věkové kategorie – Ob-

řanský kros. Počasí bylo tentokrát chladné, 
přesto se dostavily téměř dvě stovky běž-
kyň a běžců – od nejmladších benjamínků 
narozených v roce 2019 až po nejstaršího 
účastníka hlavního závodu pana Josefa Ho-
lého z Orla Židenice – ročník 1941. S vel-
kým potěšením jsme mezi startujícími při-
vítali i hosty z Ukrajiny, dvě ženy startující 
v kategorii lidový běh na 1100 m a jednoho 
dorostence. Závody započaly na hřišti za 
Orlovnou tratěmi pro nejmenší a hendike-
pované. Starší děti běhaly od Orlovny po 
Hlaváčově ulici směrem k Cihelní, delší tra-
tě vedly na Cacovický ostrov. Děti sváděly 
urputné, ale férové souboje o každé místo.
Hlavní závod začal zahřívacím kolem po 
Cacovickém ostrově proti proudu Svitavy 
zpět k Orlovně a druhé kolo pokračovalo 
trhákem do kopce na Lesnou a dolů loka-
litou zvanou Písky do cíle. Všichni si užili 
nejen závod samotný, ale i setkání s ka-
marády a příjemnou atmosféru umocně-
nou moderátorem z Rádia Krokodýl.
Ředitelem závodu byl jako obvykle Jaro-
slav Hronek starší, jemuž také vděčíme za 
hlavní podíl na přípravě celé akce. Velké 
poděkování patří odboru sportu Ma-
gistrátu města Brna za sady medailí pro 
všechny kategorie.
 HANA FUČÍKOVÁ,  
 sekretář jednoty Brno-Obřany

21. ročník Memoriálu  
P. Leopolda Benáčka  
v Olešnici
V sobotu 21. května uspořádala míst-
ní orelská jednota pod záštitou zastu-
pitelstva města a ústředí Orla závody 
v přespolním běhu. Za příznivého po-
časí jsme se setkali v lesoparku Skal-
ky. Závodníky přivítal starosta jednoty 
Josef Soukal, starosta města Olešnice 
Zdeněk Peša, starosta Orla Stanislav 
Juránek, P. Tomáš Šíma a senátorka 
Jaromíra Vítková. Po slavnostním za-
hájení vyběhly jako první na trať před-
školní děti. Celkem je závod vypsán pro 
27 kategorií. Průběhem celého závodu 
nás příjemným slovem a hudbou pro-
vázel Jaroslav Ostrý. Letošního ročníku 
se zúčastnilo celkem 144 závodníků, 
z toho 30 příchozích běžců a běžkyň 
a 9 z Ukrajiny. Soutěž jednot vyhráli 
účastníci z Vyškova.
Jednota Orla touto cestou děkuje měst-
skému zastupitelstvu v Olešnici za pomoc 
při uspořádání tohoto závodu, ústředí 
Orla, které věnovalo poháry a diplomy, 
všem pořadatelům, členům místního 
SDH a sponzorům za hodnotné ceny pro 
závodníky. 
 Rada jednoty Orla Olešnice
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Ústřední turnaj Orla ve florbale dospě-
lých Loukov u Semil se konal 26. 3. 2022. 
Turnaj byl vypsán pro smíšená družstva 
roč. 2007 a starší. Hrálo se nejprve dva-
krát každý s každým. Za výhru byl zisk 
2 bodů, za remízu 1 bod a pořadí pod-
le počtu takto získaných bodů a podílu 
skóre vzájemných zápasů určilo, kdo 
nakonec hrál o 1. místo.  To si vybojovali 
florbalisté z Brna Židenic, druhou příčku 
vybojoval Loukov u Semil B a třetí skončil 
tým Loukov u Semil A.    VÍT JŮZA

Téměř všichni v Orlu ví, že do Polné se 
jezdí za stolním tenisem. 30. dubna 
2022 zde domácí opět zorganizova-
li  Ústřední turnaj jednotlivců. Děkuji 
všem, kdo pomohl s organizací, všem 

Ústřední turnaj 
ve stolním tenisu

Turnaj Orla ve florbale

Výsledky:

Žákyně registrované    
1. Rotreklová Jana – Brno-Bohunice
Žákyně neregistrované 
1. Stehlíková Anna – Mramotice
Žáci registrovaní    
1. Keňo Petr – Zlín
2. Adamíra Šimon – Lomnice n. Popelkou
3. Pařízek Kristián – Zlín
Žáci neregistrovaní 
1. Černoch Štěpán – Brno-Král. Pole
 2. Janko Václav – Brno-Židenice
 3. Poláček Jiří – Brno-Židenice
Ženy registrované     
1. Telecká Jana – Šlapanice
2. Straková Dana – Ostr. N. Ves
Ženy neregistrované
1. Kuncová Michaela – Polná
2. Kličková Marie – Ústí n. Orlicí
Juniorky registrované  
1. Kořínková Lucie – Lomnice n. Popelkou 
Muži neregistrovaní  
1. Kopecký Rostislav – Rozsochy
2. Ondra Daniel – Rozsochy
3. Hampl Josef – Brno-Židenice
Muži registrovaní 
1. Vybíral Marek – Únanov
2. Novák Michal – Paskov
3. Lavický Pavel – Měřín
Junioři registrovaní
1. Michna Viktor – Paskov
2. Mlejnek Jakub – Lomnice n. Popelkou
3. Ilčík Teodor – Brno-Židenice
Junioři neregistrovaní
1. Matušek Lukáš – Brno-Židenice
2. Bár Matěj – Brno-Král. Pole 

sponzorům i městu Polná za podporu. 
Věřím, že se nám podaří opět vás, nad-
šence stolního tenisu, přivítat i v příštím 
roce.
 BEDŘICH KOPECKÝ



Svatováclavská réva
31. ročník

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

 sobota 15. října 2022 
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. 2022. 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 7. 10. 2022.
Bližší informace a přihláška na stránkách 
www.soutez-reva.katolicky-dum-lubina.cz, 
nebo e-mailu 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 (nejbliž- 
ší vlaková zastávka Kopřivnice zastávka). 
 
 Pořádá Kulturní rada Orla a Jednota Lubina

Orelská pout’  
na Svatý Hostýn

Sobota 20. srpna 2022 Neděle 21. srpna 2022
l  16.00 hod. běh k Božímu hrobu l  10.00 hod. hlavní mše svatá
l  18.00 hod. mše svatá l  11 .30 hod. orelské shromáždění
l  20.30 hod. Světelná křížová cesta l  14.00 hod. orelská křížová cesta
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■  VP/17/ 229 VP bere na vědomí  plán oslav a zapojení 
DR, TVR a KR do organizace programu.   

■  VP/17/ 232 VP schvaluje 12 člennou delegaci do Po-
luvsi, rodiště Jozefa Gabčíka,  v termínu  2. – 4.  září 2022 
včetně finančního zajištění.

■  VP/17/ 234 VP souhlasí s uzavřením smlouvy o spolu-
práci s  Českou unií cestovního ruchu.  

■  VP/17/ 235 VP souhlasí se zdravicí za Orla na sjezdu  
KDU-ČSL v termínu 23. 4. 2022, kterou přednese Pavel  
Bělobrádek. 

■  VP/17/ 237 VP schvaluje prodej pozemku  p. č. 
823/1, o výměře 1275 m2, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
okres Ostrava-město, zapsáno u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Ostrava, na LV č. 3011.  jehož vlastníkem je Orel jed-
nota Ostrava – Polanka, pobočný spolek se sídlem 1. 
května 517/89, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava   
IČO: 65468830 zastoupen statutárním orgánem: 
starostou jednoty Janem Prokopem a místosta-
rostou jednoty Janem Fešarem. Kupujícím je Sta-
tutární město Ostrava se sídlem Prokešovo ná-
městí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ: 0084545  Doporučujeme jednat o navýšení  
ceny za pozemek.

■  VP/17/ 238 VP pověřuje ses. Mackovou podepsáním 
smlouvy na zajištění povinné evidence BOZP na praco-
višti s firmou UNIFAST spol.s.r.o IČ 27660478.

■  VP/17/ 240 VP doporučuje jednotám, aby přijímaly 
nové členy z Ukrajiny a děkuje jim za vstřícnost v této 
těžké situaci. 

■  VP/17/ 241 VP schvaluje úvazek  ses. Kristiny Horáko-
vé  na  40 hodin týdně.  

■  VP/17/ 242 VP pověřuje ústřední sekretariát vytvo-
řením jednoduchého formuláře pro evidenci poutníků 
a rozeslat jej organizátorům se žádostí, aby jej po pro-
běhlé akci vyplněný zaslali zpět na sekretariát včetně 
několika fotografií.  

■  ÚR5/10 ÚR schvaluje čerpání 200.000.- Kč navíc z re-
zervy rozpočtu na hry FICEP.

■  ÚR5/11 ÚR schvaluje čerpání 50.000,- Kč navíc z re-
zervy rozpočtu na cestu vedení Orla do rodiště Jozefa 
Gabčíka Poluvsie na Slovensku.

■  ÚR5/13 ÚR bere na vědomí podporu kandidatury 
Mgr. Jana Mikuláštíka do Rady České televize.

■  ÚR5/21 ÚR ukládá všem odborným radám ze všech 
jejich zasedání pořizovat zápisy a s podpisem je archi-
vovat na ústředním sekretariátu.

■  ÚR5/22 ÚR schvaluje  roční výsledek hospodaření 
Orla k 31. 12. 2021, účetní uzávěrku za rok  2021 a vý-
roční zprávu za rok 2021.

■  ÚR5/23 ÚR schvaluje úpravu směrnice S 4 o cestov-
ních náhradách – náhrada za použití soukromého 
vozidla ve výši 5,00 Kč/km a 0,30 Kč/km za každého 
dalšího spolucestujícího.

■  ÚR5/24 ÚR schvaluje úpravu směrnice S 10 o přeroz-
dělování prostředků dle předloženého návrhu. 

■  ÚR5/25 ÚR bere na vědomí informaci o přípravách 
oslav 100 let od orelského sletu v Brně.

■  ÚR5/27 ÚR schvaluje  uvolnění částky 1 milion Kč 
z rezervního fondu pro 1. etapu rekonstrukce a oprav 
sociálního zařízení v Krouně.

Výpis z usnesení Výkonného předsednictva 

Výpis z usnesení Ústřední rady

Praha dne 16. 6. 2022

Vážený pan premiér
PROF. PHDR. PETR FIALA, PH.D., LL.M.
Parlament ČR
Sněmovní 176/4
118 26   Praha 1 - Malá Strana

Vážený pane premiére,

dovolujeme si, obrátit se na Vás v souvislosti s problematikou financování spor-
tu, zejména sportu pro všechny. 

Přesto, že sféra sportu pro všechny tvoři tu největší část z celkového objemu 
sportu jako takového, zůstává stále až na konci zájmu včetně pořadí při vyplá-
cení podpory od Národní sportovní agentury. 

Všesportovní spolky a organizace jsou významnými a pevnými základnami jak 
pro zájemce o organizované, všestranné a zdraví prospěšné pohybové aktivity 
napříč společností a celým věkovým spektrem, tak pro nadané mladé sportovce 
směřující ke sportovním vrcholům. 

Již dlouhodobě se, nejen v rámci Komise sportu pro všechny ČOV, ale i s dalšími, 
kdo tuto problematiku vnímají, pozastavujeme nad tím, že navzdory předvo-
lebním slibům s akcentem na důležitost zdravých pohybových aktivit a nutnost 
jejich podpory, zůstává skutečností pravý opak. Pokud už míří nějaká podpora 
směrem ke sportu, preferuje sport vrcholový a vybrané, specializované sporty. 

Nyní, po „covidovém“ období, jehož důsledkem je, mimo jiné, dramatický po-
kles fyzické zdatnosti obyvatel, bychom se více než kdy jindy měli zaměřit právě 
na co největší rozvoj organizovaných všestranných pohybových aktivit, na jejich 
nabídku a propagaci, na osvětovou činnost a mezioborovou spolupráci. To se 
však neobejde bez skutečné a průběžné podpory ze strany vlády a dalších zod-
povědných subjektů.

Je třeba, abychom tuto komplikovanou situaci začali neprodleně řešit. 

Proto si Vás, vážený pane premiére, dovolujeme požádat o schůzku s jejím 
uskutečněním v nejbližší možné době, kde bychom Vám zprostředkovali ně-
které zkušenosti z naší praxe a představili konkrétní návrhy k dílčímu řešení 
celé problematiky.

Děkujeme, s úctou a přáním příjemného dne

Ing. Hana Moučková, starostka České obce sokolské
Radka Mothejzíková, místopředsedkyně České asociace Sport pro všechny
Jindřich Stádník, prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR
Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR
Ing. Miluše Macková, 1. místostarostka Orla
RNDr. Jiří Homolka, předseda Klubu českých turistů
Ing. Dan Jiránek, ředitel sekce, Svaz měst a obcí České republiky
. 

Sport se v naší zemi začíná stávat okrajovou záležitostí. 
Hlavně ten náš. Pro všechny, pro radost, bez dopingů  
a bez kauz. My všichni, členové Výboru sportu pro 
všechny při Českém olympijském výboru jsme spojili 
síly a se situací se nechceme smířit.

Dopis premiérovi

      

Praha dne 16. 6. 2022

Vážený pan premiér

PROF. PHDR. PETR FIALA, PH.D., LL.M.

Parlament ČR

Sněmovní 176/4
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Vážený pane premiére,

dovolujeme si, obrátit se na Vás v souvislosti s problematikou financování sportu, zejména sportu pro všechny. 

Přesto, že sféra  sportu pro všechny tvoři tu největší část z celkového objemu sportu jako takového, zůstává

stále až na konci zájmu včetně pořadí při vyplácení podpory od Národní sportovní agentury. 

Všesportovní spolky a organizace jsou významnými a pevnými základnami jak pro zájemce o organizované,

všestranné  a  zdraví  prospěšné  pohybové  aktivity  napříč  společností  a  celým  věkovým  spektrem,  tak  pro

nadané mladé sportovce směřující ke sportovním vrcholům. 

Již  dlouhodobě se,  nejen  v rámci  Komise  sportu  pro  všechny  ČOV,  ale  i  s dalšími,  kdo  tuto  problematiku

vnímají,  pozastavujeme  nad  tím,  že  navzdory  předvolebním  slibům  s akcentem  na  důležitost  zdravých

pohybových aktivit a nutnost jejich podpory, zůstává skutečností pravý opak. Pokud už míří nějaká podpora

směrem ke sportu, preferuje sport vrcholový a vybrané, specializované sporty. 

Nyní, po „covidovém“ období, jehož důsledkem je, mimo jiné, dramatický pokles fyzické zdatnosti obyvatel,

bychom  se  více  než  kdy  jindy  měli  zaměřit  právě  na  co  největší  rozvoj  organizovaných  všestranných

pohybových aktivit, na jejich nabídku a propagaci, na osvětovou činnost a mezioborovou spolupráci. To se však

neobejde bez skutečné a průběžné podpory ze strany vlády a dalších zodpovědných subjektů.

Je třeba, abychom tuto komplikovanou situaci začali neprodleně řešit. 

Proto si Vás, vážený pane premiére, dovolujeme požádat o schůzku s jejím uskutečněním v nejbližší  možné

době, kde bychom Vám zprostředkovali některé zkušenosti z naší praxe a představili konkrétní návrhy k dílčímu

řešení celé problematiky.

Děkujeme, s úctou a přáním příjemného dne

Ing. Hana Moučková, starostka České obce sokolské

Radka Mothejzíková, místopředsedkyně České asociace Sport pro všechny

Jindřich Stádník, prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR

Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR

Ing. Miluše Macková, 1. místostarostka Orla

RNDr. Jiří Homolka, předseda Klubu českých turistů

Ing. Dan Jiránek, ředitel sekce, Svaz měst a obcí České republiky
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Ihned po sametové revoluci v roce 1989 
se nadchla pro obnovu Orla v Opavě. 
Začala organizovat obnovení činnos-
ti své domovské jednoty Opava i celé 
župy. Podařilo se jí vzbudit nadšení 
a obnovit činnost v 9-ti jednotách naší 
župy. Byly to těžké časy, kdy součástí 
procesu obnovení činnosti byly také 
vleklé spory o navrácení orelského ma-
jetku, zabaveného za minulého režimu. 
Pracovala také ve výkonném předsed-
nictvu Orla v Brně, což obnášelo řešení 
podobných starostí na celorepublikové 
úrovni. Nejdůležitější však byla obnova 
sportovní, kulturní a duchovní činnosti 
v našich jednotách. Jako mladí jsme sko-
ro každou sobotu jezdili na župní nebo 
ústřední sportovní akce, kde jsme se se-
tkávali s orelskou myšlenkou sportu jako  
cesty k víře.
Sestro, děkuji jménem orelské rodiny 
za Vaši houževnatost, neoblomnost 
a nadšení, které jste Orlu za svého života 

věnovala. Děkuji za všechny obnovené 
jednoty Orla, za všechny uspořádané 
sportovní akce, za všechny namazané 
rohlíky a upečené buchty na tyto akce, 
za všechny objednané a naplněné au-
tobusy na orelské poutě, za to, že jste 
naučila orly kolem sebe se nevzdávat 
a pracovat svědomitě s velkým nasaze-
ním a při tom zadarmo.
Loučím se s Vámi orelským Zdař Bůh!                                       
 VICHEREK PAVEL

Vzpomínka na Mirku
Mirku jsem znala jen zběžně. Věděla 
jsem jen, že je učitelka a dcera pana Ma-
týska – přítele mého otce. Její otec byl 
starostou Orla před rokem 1938 a můj 
otec místostarostou (i jednatelem). 
I proto  jsem se s Mirkou více sblížila. 
V roce 1990 se obnovoval Orel v Opa-
vě. Někteří bývalí členové se sešli v sa-
kristii kostela sv. Vojtěcha. Potřebovali 
kroniku a zápisy z předválečné činnosti 
Orla. Pozvali mě, abych tyto doklady do-
nesla. Mirka mě poprosila, zda bych se 
nestala členkou Orla. Tak se stalo, že mi 
připadla funkce zapisovatelky. Na začát-
ku nás bylo asi 10 členů. Mirka se ujala 
vedení a svou nenásilnou přesvědčivostí 
se přidávali další a další. Dobře věděla, 
co lidi bude zajímat, a proto zamířila na 
sport, kulturu, různé zájmy a hlavně na 
mládež a děti. Vedením těchto oddílů 
pověřila členy Orla, kteří měli odbornou 
zkušenost. Tak vznikly oddíly – šachový, 
cvičení žen, cvičení dětí s rodiči, stolní 
tenis a míčové hry. Měli jsme pronajaté 
tělocvičny ve školách. Pro děti byly při-
pravené turistické výlety do okolí Opavy. 
V té době také vznikl „Běh o opavský ko-
láč“ v Sadech svobody pro širší veřejnost 

a děti z dětského domova. Velmi úspěš-
né byly župní plavecké přebory, později 
ústřední.
Organizovali jsme poutní zájezdy nejen 
u nás, ale i do Polska, Rakouska, Říma 
apod. Zájezdy byly velmi oblíbené. Mir-
ka nám je zpestřila humorem a zna-
lostmi. Vždy byla pečlivě připravena. 
Konala se každoroční orelská pouť do 
Hrabyně, na Svatý Hostýn, Svatý Ko-
peček, Zlaté Hory, Cvilín, Velehrad. Za-
jistila představení pana Částka v kapli 
Svatého kříže s názvem „Citadela“ 
od Antoine de Saint-Exupéryho. Pro 
velký zájem bylo předvedeno pásmo 
„Pražská legenda“. Nevím jistě, ale i 
„Popelka Nazaretská“. Bylo toho víc. 
Zajistila vystoupení bratří Nedvědů na 
„Liďáku“ a to opakovaně. Mirka měla 
plno nápadů, netuším, odkud brala  
takovou energii.
Nejdůležitější etapou Mirčina působení 
v Orlu byla snaha o navrácení orelského 
majetku – „Orelský stadion“ na Otické 
ul. S právníkem Dr. Mlčochem začala 
připravovat dokumenty k podání spo-
ru o navrácení majetku. Tak od roku 
1991 začal nekonečný boj. Podnikala 
všechno možné, abychom orelský ma-
jetek dostali zpět. Dokonce pozvala Čes-
kou televizi v rámci pořadu „Případy pro  
ombudsmana“, který vedl redaktor Břeti-
slav Rychlík. Každé prohrané soudní přelí-
čení se na jejím zdravotním stavu projevilo. 
Životním cílem Mirky bylo uvést Orla 
do širšího veřejného života. Nesnášela 
nespravedlnost. 
Při našich schůzkách, kdy jsme připra-
vovaly program, si ráda vychutnala deci 
dobrého vína. A nápady se rodily. Nená-
silně mě vedla k přemýšlení o tom, co by 
se dalo ještě udělat a podniknout v rám-
ci našich možností. Ráda spolupracova-
la s mládeží a dětmi. Dovedla podchy-
tit to, co by je zaujalo a bavilo. Hodně 
jsem se od Mirky naučila a jsem jí za to  
vděčná.
 MARIE ALEŠOVÁ, Tábor  

Rozloučili jsme se …
Při vzpomínce na život naší sestry Jaromíry Matýskové se 
nám mohou vybavit slova proroka Izaiáše: „Ti, kdo, doufa-
jí v Hospodina, obnovují svou sílu, rozpínají křídla jako orli, 
běží, aniž se vysílí, kráčí, aniž se unaví“. Byla to právě ona, 
která svoji životní cestu v síle víry zasvětila neúnavné službě 
bližním a zejména Orlu. 
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„Děti, pojedeme zase na Lomeček“. 
„Jé,  super.  A budeme zase bydlet 
v tom hotelu?“ 
„Jasně. Ale tentokrát nás čekají jiné zážitky 
než minule!“ 
A tak jsme v pátek 6. května společně 
s dalšími rodinami z Moravy vyrazili na 
poutní víkend do Čech. Večer jsme se 
potkali ve známém hotelu naproti faře 
v Netolicích, kde bydlí O. Hardy. Jinak tedy  
o. Pavel Liška, ale všichni mu říkáme Hardy, 
podle přezdívky z Tábora Radost. 
V sobotu dopoledne nás čekali v orlovně 
v Českých Budějovicích, kde mají parádní 
horolezecké centrum přímo v centru měs-
ta v krásné historické budově. 

„Kdo všechno poleze?“ ptá se usměvavá 
instruktorka. 
„Já, já, já, já…“ volali nejen děti, ale i do-
spělí. 
Sedáky, lezečky, základní instrukce a hurá 
na stěnu. Od malých až po velké jsme po-
stupně absolvovali různé lezecké trasy dle 
náročnosti a kdo zrovna nebyl na laně, 
mohl vyzkoušet bouldering. Součástí le-
zeckého centra je i kavárna s dětským 
koutkem, samozřejmě včetně lezecké 
stěny a skluzavky pro nejmenší. Babičky 
a dědové, kteří byli součástí naší výpravy, 
si mezitím vyslechli něco o historii orlovny 
a přestavbě lezeckého centra z původní-
ho kina. A taky bedlivě sledovali, jak mají 
šikovná vnoučata. 
Po dobrém obědě jsme se přesunuli na 
sraz s dalšími orelskými poutníky a vyrazi-
li na pěší pouť z Libějovic na Lomec. Bylo 
po dešti, cesta byla trochu blátivá, slunce 
schované za mraky, ale naštěstí cesta ne-
byla dlouhá. Na kopci u kostela už nás če-
kal teplý čaj, výborná káva, dortíky a kolá-
če. Děti sice cestou tvrdily, jak je bolí nohy 
a že ten kopec nahoru nevyšlapou, ale 
jakmile spatřili mobilní horolezeckou stě-
nu se skluzavkou, bolest byla rázem pryč! 
Během celého odpoledne se na Lomci 
sjížděli další rodiny a areál se plnil pobí-
hajícími dětmi. Všichni si mohli vyzkoušet 

akrobatické šály a akrobatické předměty, 
mnohokrát vylézt lezeckou stěnu anebo 
se vypravit na „ dobrodružnou“ cestu a za-
chránit zvířátka z Noemovy archy. Každé 
zachráněné zvířátko posadily děti jako vla-
ječku s razítkem na vyrobenou loďku a než 
začalo divadlo, ve vodní nádrži pluli barev-
né loďky se jmény dětí. O půl 4 se zaplnil 
amfiteátr téměř 60 poutníky před kulisa-
mi a zvědavé oči dětí se nemohly dočkat. 
Když se spustil Kolotoč pohádek v podání 
divadla Já to jsem (Víťa Marčík ml.) zpívali 
a smáli se od srdce úplně všichni. A kdo se 
nesmál, na toho si divadelníci pěkně do-
šlápli: „ Ale paní v červené bundě, to jako 
myslíte vážně, že tak málo tleskáte?“
V podvečer pozval P. Josef Prokeš z Vod-
ňan, který přijel na kole, poutníky do ro-
tundového kostela na mši svatou a svým 
mladým duchem rozdával Boží slovo a po-
vzbuzení. 
Myslím, že jsme si všichni užili báječné od-
poledne v malebném prostředí Lomce. 
Velké díky patří jednotě České Budějovi-
ce, která připravila skvělý program. Děti 
dodnes vzpomínají na lezecké zážitky. 
A hlavně chtějí mít takovou lezeckou stě-
nu doma na zahradě! 
Těšíme se na příští setkání českých a mo-
ravských Orlů! 
 Za RM KRISTINA HORÁKOVÁ 

Pouť rodin na Lomec
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proběhlo ve dnech 25.–27. dubna. Dva 
roky se nekonalo, i letos byly obavy, ale 
nakonec se k velké radosti účastníků 
uskutečnilo. S obavami jsme očekáva-
li, kolik zájemců se přihlásí. V minulosti 
účast přesahovala 90 účastníků, letos byl 
očekáván prudký pokles. Nakonec se do-
stavilo 64 seniorů, což lze považovat za 
úspěch. Chyběly ale tradiční opory těchto 
setkání, například sestra Marie Pachtová 
z Vyškova a František Pavka ze Vnorov, 
kteří se letos ze zdravotních důvodů ne-
mohli zúčastnit. Navíc se objevily nové 
tváře, kteří se vzhledem k svému věku po-
sunuli do seniorské kategorie. Duchovní 
program zajišťovali osvědčení a oblíbení 
duchovní P. Petr Dujka a P. Pavel Kopec-
ký. Milým překvapením byli i bratr trvalý 

jáhen, který byl k dispozici duchovním při 
oltáři i sestra, která zajišťovala zpěv žalmu 
a organizovala lidový zpěv při bohosluž-
bách.
Překvapilo nás dokončení severního kří-
dla, které bylo za naší poslední návštěvy 
pouze v hrubé stavbě. Potěšila nás ná-
vštěva sestry Mackové a bratra Juránka, 
kteří mezi nás přišli a seznámili nás s plá-
nem oslav letošního výročí  „Brněnského  
sletu Orla v roce 1922“. Rovněž zajímavé 

byly i promítnuté historické diapozitivy 
z této akce, které dokumentovaly maso-
vou účast. Velice zajímavá byla i prezen-
tace bratra Jana Maříka z Dolní Dobrou-
če, který předvedl některé svoje intarzie  
a obrazy, zajímavá byla i přednáška sest-
ry Hladké o obnovené činnosti poutních 
zájezdů jejich cestovní kanceláře. Po le-
tech „covidového“ půstu to byl příjemně 
prožitý čas ve společenství přátel.
 JAROSLAV KOČÍ

Dvacáté druhé setkání orlů seniorů, 
tentokrát ve Vranově u Brna
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z poutí

Křtiny patřily odedávna k významným 
evropským mariánským poutním mís-
tům. Již od středověku zde stály dva 
kostely. Menší z nich ukrýval ve svých 

Ke cti svatého Jana Nepomuckého, 
hlavního patrona Čech, se v předvečer 
jeho svátku, 15. května, konaly v Praze 
významná pouť a slavnosti Navalis. Orlo-
vé z Čech i Moravy rozvinuli své prapory 
ve svatovítské katedrále, kde sloužil mši 
svatou odstupující pražský arcibiskup 
Dominik kardinál Duka. Naši praporeč-
níci zaujali místo u mřížky, blízko oltáře. 
Svatému Janovi se přišli poklonit také 
skauti, baráčníci, členové mysliveckého 
řádu sv. Huberta, horníci, členové spolku 
Vltavan a další, všichni ve svých stejno-
krojích. Také my jsme demonstrovali pří-
slušnost k naší orelské organizaci - svým 
stejnokrojem a prapory. Je naším trvalým 
přáním, aby orelských stejnokrojů nebo 
alespoň svérázů (modrá košile s nášiv-
kou a odznakem, bílá vázanka) bylo na 
těchto duchovních slavnostech co nejví-
ce. Ale to už je výzva pro každého člena. 
Na letošní pouti jsme zažili milé setkání. 
V řadách baráčníků šla v pěkném lido-
vém kroji paní Maria Marešová, dcera 
orelského básníka a spisovatele Vítězsla-
va Horyny (1912 – 1996). Když v katedrá-
le zjistila, že jsme orlové, představila se 
nám a projevila zájem o naši činnost. Po-
těšilo ji, že odkaz jejího otce v Orlu stále 
žije. V. Horyna patřil k mladé orelské ge-
neraci aktivní ještě před rokem 1948. Je 
autorem textů orelských pochodů a pís-
ní: Hoj, Orle bílý, Naše barva modrobílá, 
Orlí den, Slunci vstříc nebo Šardičtí orlíci. 
Chrámovými vraty jsme po bohoslužbě 
vyšli procesím na hradní nádvoří a došli 
k památné světcově soše na Karlově mos-

útrobách tak zvaný “zázračný obraz”, 
gotickou sochu Panny Marie Křtinské, 
která prý již od roku 1210 láká do Křtin 
zástupy věřících. Stoupající zájem pout-

tě, vedeni otcem kardinálem. V poutním 
průvodu kráčeli orelští praporečníci a naši 
členové nesli také nosítka s mostem, atri-
butem světce. Po duchovním programu 
jsme sledovali krásný koncert barok-
ní hudby. Vltavu kolem křižovnického 
kláštera a Karlova mostu brázdily čluny 
a gondoly, odtud se vžil název Pražské 
Benátky. Součástí programu byla regata 
gondol z Chorvatska, od řeky Neretvy.  
Jedna z nejstarších a historicky nejvý-
znamnějších náboženských poutí a vlas-
teneckých slavností se zrodila v požeh-
naném barokním čase, dlouho před 
duchovními zmatky moderní doby. Od 
této doby putovaly zástupy českého lidu 
ke světcovu hrobu v katedrále a na Kar-
lův most, ze kterého bylo roku 1393 tělo 
mučedníka svrženo do Vltavy. Ačkoliv 
byl sv. Jan kanonizován až roku 1729, lid 
jej jako svatého ctil mnohem dříve. Kult 

níků přiměl zábrdovické premonstráty 
v roce 1718 k úplné přestavbě areálu 
podle návrhu nejvýznamnějšího čes-
kého barokního architekta Jana Blaže-

svatého Jana byl jedním ze základních 
kvádrů barokního národního obrození, 
toho pravého, postaveného na zákla-
dech katolické víry a svatováclavského 
českého vlastenectví. Mučedníkovým 
znakem byla věrnost, tichost, zbožnost, 
trpělivost – ne revolta, rozkol, novotář-
ství, egoismus. 
Světec došel záhy věhlasu doma i v cizině. 
Byl a je ctěn i mimo Evropu. Bez nadsázky 
lze tvrdit, že je nejznámějším Čechem na 
světě. Hlavní ochránce Čech je patronem 
zpovědního tajemství, dobré pověsti, 
mostů, je ochráncem před povodněmi, 
pomocníkem vorařů a všech lidí od vody. 
Ve své době byl neohroženým obhájcem 
svobody církve proti státní svévoli a vzor-
ným služebníkem oltáře. Svatý Jene, před 
cizími svody uchovej náš národ! 
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 

místostarosta Orla 

Pouť Sedlákovy župy

Svatý Jene Nepomucký,  
tys nám příklad kněze statečného
Orelští poutníci na svatojánské pouti, která se koná přes 300 let
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je Santiniho Aichla. Jeho ambicí bylo 
vytvořit monumentální chrám a citlivě 
jej včlenit do Křtinského údolí. Navrhl 
důmyslnou symetrickou kompozici, 
vystavěnou na půdorysu řeckého kříže. 
I když stavba nebyla z finančních důvo-
dů nikdy v plném rozsahu dokončena 
a projekt byl po Santiniho smrti čás-
tečně upraven, patří i v nynější podobě 
tento barokní skvost, označovaný jako 
„Perla Moravy”, k Santiniho vrcholným 
dílům.
Orel župa Sedlákova má na Křtiny pev-
nou vazbu, jednak proto, že od roku 
1994 byl duchovním rádcem župy  
P. Tomáš Prnka, který zde sloužil a jed-
nak proto, že právě on daroval župě 
plaketku Panny Marie Křtinské a k ní 
přistupují každoročně zástupci jednot 
s přímluvami. Letos jsme se setkali 22. 
května, tradičně u hrobu P. Prnky, zde 
jsme se společně pomodlili, položili kvě-
tiny a průvodem jsme se vydali do kos-
tela. Mši sv. celebroval nový brněnský 

biskup Pavel Konzbul. Svojí návštěvou 
nás poctil starosta Orla Stanislav Jurá-
nek a senátorka Mirka Vítková. Po mši 
zástupci jednot přistupovali před oltář 
a vázali k plaketě stužky s přímluvami. 

Velké poděkování patří Markétě Mareč-
kové z jednoty Bukovina za organizační 
zajištění i všem, kdo jakkoliv pomohl vy-
tvořit nádhernou atmosféru.
 VÍŤA NOVÁČEK, jednota Kuřim

14. května uspořádala holešovská jed-
nota Orla již 6. ročník Sarkandrovské 
pouti smíření, letos obětované za mír 
pro Ukrajinu. Proběhla v tradičním, 
historizujícím stylu za účasti krojo-
vaných, s jezdci na koních, koňmi ta-

ženým povozem i hudebním dopro-
vodem. V čele procesí nechyběl kříž 
a historické prapory. Jeho součástí 
byly ostatky Sv. Jana Sarkandera, které 
nesli kněží P. Marek Výleta z Tvarožné 
Lhoty, holešovský kaplan P. Dominik 

Kovář a P. Antonín Ptáček z Velkého 
Ořechova.  Poutníkům na cestu po-
žehnal holešovský děkan P. Jerzy Wal-
czak. U památníku Smíření na náměstí 
Sv. Anny v Holešově jsme se společně 
pomodlili za vzájemné usmíření s ka-
zatelem jednoty bratrské Milanem 
Svobodou. V obcích, kterými jsme 
procházeli, vždy u místní kapličky, se 
pomodlili desátek. V bazilice nás vítali 
vlachovický farář P. František Cinciala 
a žeranovský P. Radek Němeček, kteří 
sloužili mši svatou.
Jednota Holešov také v květnu pořádá 
každoročně stavění a kácení máje, zapo-
jila se do oslav 700let města a připravuje 
příměstský tábor se zaměřením na judo. 
Orel jednota Holešov získala ocenění za 
čin roku udělený městem Holešov za Fit-
ness centrum.

LENKA KARHANOVÁ
starostka Orel jednota Holešov

Sarkandrovská pouť smíření 
Holešov – Svatý Hostýn
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Členové jednoty Orla Zašová se v sobo-
tu 30. dubna zúčastnili orelské pouti na 
Radhošť. 
Na Pustevny jsme se dopravili autem 
a odtud jsme vyrazili ke kapli. Počasí bylo 
příjemné a cesta nám ubíhala rychle. Zde 
v horské přírodě jaro ještě nepropuklo, 
zbytky sněhu byly kolem celé cesty. 

Tento rok jsme naši orelskou pouť za-
hájili mší svatou vedenou P. Mariuszem 
v 11 hodin v kostele sv. Jiří v Býšti (po-
staveném a posvěceném v roce 1811) 
společně s místními farníky. Na cestu 
jsme se vydali podpořeni orly z Hrad-
ce Králové, vedenými jejich starostou 
atletem a našim kamarádem Slávkem 
Čápem. Putovali jsme ke kapličce v Bě-
lečku svěží přírodou s mírným stoupá-
ním. Zhruba v polovině pochodu jsme 
občerstvili duši modlitbou u „křížku“ 
a tělo v nedaleké hospůdce . Slunce 
hřálo a dobrá nálada nás neopustila až 
do cíle.
Krásným závěrem naší pouti byla Mari-
ánská pobožnost s P. Tomášem v kaplič-
ce v Bělečku. Díky!

Když jsme dorazili k soše Radegasta, ob-
čerstvili jsme se dobrou kávou. Po krátké 
pauze jsme vyšli ke kapli, kde nás už čekali 
členové z dalších orelských jednot. Mši od-
sloužil P. Petr Dujka. Přímluvy byly směřová-
ny za mír ve světě a pokoj. Po mši byli všich-
ni účastníci pozváni P. Dujkou do místnosti 
před vstupem do chrámu na občerstvení, 

Naše poděkování náleží i místní paní 
starostce Romaně Petříkové za zpří-
stupnění „obecní“ kapličky. Těšíme 
se na další ročník, když P. Bůh dá … 

zajištěné župou Bauerovou. Panovala zde 
dobrá nálada, vařil se horký čaj a také za-
voněla trnková slivovička. Nakonec jsme se 
společně vyfotili před kaplí a rozloučili se. 
Zpáteční cesta na Pustevny byla příjemná, 
sluníčko nás hřálo celou dobu. Byl to pěk-
ný zážitek a doporučuji všem. 
 T. DANĚK

Naši jednotu podporuje Město Dašice 
a župa Orlická. Děkujeme.
 FRANTIŠEK VLASÁK,
 starosta jednoty Dašice   

Orelská pouť na Radhošť

Pěší pouť z Býště do Bělečka 2022
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PUTOVÁNÍ 
NA 
MORAVU
Když moravský kníže Rastislav 
žádal byzantského císaře  
o misionáře, odešli s jeho 
poselstvem dva učení a nadaní 
bratři – Konstantin (později 
Cyril) a Metoděj. Bratři věděli,  
že je čeká těžký úkol, ale byli rádi, 
že mohou na Moravě hlástat…

Doprovoď oba bratry na cestě 
do Rastislavova sídla, posbírej 
písmenka a získáš tajenku!
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Run Eagle Run 2022
V únoru proběhl již pátý ročník Run Ea-
gle Run pod záštitou jednoty Orla Dolní 
a Horní Loučky. Dvě trasy vedoucí krásami 
Louček a okolí zavedli účastníky na místní 
nejvyšší body a na hranu sil každého pře-
živšího. Všichni šampioni prvních míst se 
dobrovolně vzdali finanční výhry ve pro-
spěch charity, za což jim velmi děkujeme. 
Sportovního zážitku se zúčastnila skupi-
na dobrovolníku, podpora ze strany BBP 
a Tišnovské televize. 
 MARTIN MIDRLA

Jaro v dobříšské 
jednotě
Závodní oddíl aerobiku Orla Dobříš se již 
nemohl dočkat, až se po dvouleté nuce-
né pauze opět vrhne do závodního víru. 

V současné době trénuje v dobříšské or-
lovně sedm závodních týmů.  Nejmenší 
oddíl přípravky aerobiku má letos na zá-
vodech premiéru. Děti ještě stále v cho-
reografii na motivy muzikálu Čarodějka 
dolaďují poslední detaily a těší se na prv-
ní závody. Dva mladší týmy dětí a kadetů 
závodí v kategorii  5-10 členných týmů 
na stepech a už mají od března za sebou 
úspěšné závody. Tým dětí má velmi pěk-
nou taneční choreografii s tématem břiš-
ních tanců- Belly Dance. Ve své kategorii 
je velmi úspěšný a děvčata si tak doma do 
sbírky přidaly čtyři zlaté medaile a jednu 
stříbrnou. Tým kadetů, který má krásnou 
skladbu s názvem Stepy v běhu ze závodů 
zatím dovezl jednu zlatou, dvě stříbrné 
a dvě bronzové medaile. Další dva závod-
ní týmy ve step aerobiku jsou týmy junio-

rek. Mladší tým s tématem choreografie 
Jin Jang vybojoval v obrovské konkurenci 
na čtyřech závodech Mistry s Mistry a Žij 
pohybem – liga A zlato, stříbro a bronz. 
Tým starších juniorek má v letošní sezóně 
smůlu na zranění a celkem velkou nemoc-
nost v týmu. Některá z děvčat již dojíždí 
do školy do Prahy a tak je trénování syn-
chronizace obtížné. I tak ale dívky absol-
vovaly dvoje závody Žij pohybem, kde se 
jim podařilo vyhrát ligu B. a v lize A obsa-
dili třetí místo. I na závodech Mistry s Mi-
stry se jim dařilo a obsadily krásnou třetí 
příčku. Pražské závody Žij pohybem byly 
premiérovým startem našeho nejstaršího 
stepového týmu, který je složený z lekto-
rek studia a bývalých závodnic s průměr-
ným věkem 32 let. Na tomto prvním závo-
du se jim hned podařilo vyhrát ligu B a na 

Z činnosti žup a jednot
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dalším již získaly bronzovou medaili v lize 
A. Kromě aerobikových týmů máme také 
taneční tým závodící v kategorii street 
dance, který byl již na třech závodech, 
ze kterých si přivezl nejprve bronzovou 
a pak zlatou medaili. Teď je čeká republi-
kové finále v Mladé Boleslavi. 
Mimo závodění organizujeme v orlovně 
různé akce pro děti i dospělé. Poslední 
víkend v březnu jsme pořádali fitness 
víkend pro ženy v krásném resortu Kní-
žecí rybník u Tábora. První týden v dub-
nu jsme měli pro rodiče dětí, které u nás 
navštěvují sportovní  kurzy, týden otevře-
ných dveří. Děti tak mohly ukázat, co se již 
od září všechno naučily a byly rády, že na 
lekci mají diváky. První dubnová sobota 
patřila opět dětem, kdy jsme uspořádali 
taneční den s Orlem. Děti měly od devíti 
hodin od rána až do čtyř hodin odpole-
dne program plný tance a zábavy uvnitř 
v tělocvičně i venku. Na své si u nás při-
jdou i maminky s malými dětmi, pro ně 
jsme zorganizovali na konci dubna již 
tradiční víkendový pobyt v Autocampu 
Sedmihorky v Českém Ráji. Děti plnily 
různé, nejen sportovní úkoly pod vede-
ním našich lektorek a maminky se moh-
ly věnovat cvičení, józe nebo tréninkům 
v přírodě. Přálo nám i počasí a my jsme 
mohli celý víkend strávit venku. Již teď se 
těšíme na další ročník.
Přejeme všem krásné léto a zase se bude-
me těšit na těchto stránkách na viděnou. 
Nezapomeňte, že cvičení způsobuje zdra-
ví a radost!
 Tým lektorů Orla Dobříš

Jarní putování – 
Vizovice
V sobotu 9.4. se skupinka orlů ze Staré-
ho Města vypravila do Vizovic na tradiční 
putování jarní přírodou. Na Orlovně jsme 
se zaregistrovali a s dětmi jsme putovali 
Kašpárkovou cestičkou pohádek. Na trase 
byla připravena stanoviště - lístečky s há-
dankami, odpovědi si děti zapisovaly do 
pracovního listu. Po 4,8 km trase jsem do-
stali v cíli párek v rohlíku a teplý čaj, který 
přišel vhod. Děti plnily různé úkoly. U Po-
pelky přebíraly hrách a fazole, ježibabě 
pomáhaly naloupané perníčky připevnit 

na chaloupku, vodníkovi chytaly rybičky 
z rybníčku, u loupežníka házely kroužky 
na kuželku, u prince projely na koni sla-
lomovou dráhu, nakrmily draka a Paleč-
kovi přenesly na lžíci míček. Za splnění 
všech úkolů a vyluštění křížovky dostaly 
děti odměnu v podobě diplomu, sladkosti 
a kašpárkovi rolničky. Za absolvování tra-
sy jsme všichni dostali památeční medai-
li. Děkujeme jednotě Vizovice za krásně 
připravenou trasu s úkoly. Rádi na toto 
putování jezdíme a už nyní se těšíme na 
příští ročník!
 Mgr. JANA FERDOVÁ, 
 cvičitelka Staré Město

Ekumenická 
bohoslužba 2022
Spolek MEMORIA, předsedkyně Anna 
Stránská, oslovila ORLY, zda by podpo-
řili svou účastí ekumenickou bohoslužbu 
za oběti komunistického režimu. Na bo-
hoslužbě se v sobotu 23. 4. v nechvalně 
známé uherskohradišťské věznici sešli 
zástupci z řad rodin pamětníků, města, 
spolků a dalších institucí. Svou účastí 
celou akci podpořil i ministr kultury ČR 
Martin Baxa. Bohoslužbu v bývalé věznici 
v kapli vedli zástupci čtyř církví. Z Bratrské 
jednoty baptistické v Česku Tomáš Zetel, 
z Československé církve husitské Iva Po-
spíšilová, z Československé církve evange-
lické Jitka Voglová a za Římskokatolickou 
církev duchovní správce staroměstské far-
nosti otec Miroslav Suchomel. Čestnou 

stráž drželi ORLI z župy Velehradské se 
svými prapory a členové Skauta i Sokola. 
Duchovní písně zahrála Horňácká cimbá-
lová muzika Petra Mičky. Věznice je také 
známá tvrdými vyšetřovacími metodami 
soudruhů Ludvíka Hlavačky, Aloise Gre-
beníčka a Vladimíra Zavadilíka. Byli zde 
zavřeni a odsouzeni naši Orli bratr Jan 
Haluza a sestra Věra Haluzová.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty Staré Město

Den matek 2022
V neděli 8. května se po dvouleté odmlce 
opět uskutečnila ve Starém Městě oslava 
svátku maminek. Ve zcela zaplněném sále 
Společenského kulturního centra v boha-
tém a pestrém programu vystoupily děti, 
aby potěšily nejen maminky, ale také ba-
bičky a všechny přítomné ženy. Program 
zahájil starosta města Ing. Kamil Psotka 
spolu s místostarostou Mgr. Martinem 
Zábranským, který krátkým slovem ke 
každému vystoupení program uváděl. 
Představily se děti ze ZUŠ z tanečního 
a hudebního oboru, děti z KMŠ Za Radni-
cí, SVČ Klubko, MŠ Rastislavova a MŠ Ko-
menského. Po té se představily naše děti 
z ORLA a to oddíl Cvičení rodičů s dětmi 
s vystoupením „Sluníčko“, kde děti na 
básničky a písničky cvičily a to i s padá-
kem. Další orelský oddíl Moderní tance 
předvedl sestavu na písničku „Magia“. 
Celý program pro maminky ukončilo SVČ 
Klubko – Klubíčko, rodiče s dětmi s fol-
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klórními tanečky a říkankami. Všechna 
vystoupení byla po zásluze odměněna 
velkým potleskem. Maminky si tak odná-
šely domů nejen krásná přáníčka, ale také 
hezké zážitky.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty Staré Město

Pohádkový pochod 
Rtyňáček
Ve východních Čechách v Podkrkonoší 
se tradičně v měsíci květnu koná tradiční 
pochod Rtyňáček. Jedná se o pohádkový 
pochod, kde děti během pěti kilometro-

Orelské kolečko 
v Českém Krumlově
Jednota pod záštitou Jirsíkovy župy pořá-
dala na Den matek v neděli 8. 5. 2022 ve 
vodáckém kempu Nové Spolí již 17. ročník 
veřejných závodů horských kol „Orelské 
kolečko“ pro děti a mládež. Závodilo se od 
nejmenších předškoláků až po juniory. Pro 
rodiče a další již dříve narozené fanoušky 
cyklistiky byly vypsány i dvě „dospělé“ ka-
tegorie mužů a žen a závody byly zakon-
čeny již tradičním štafetovým závodem, 
ve kterém startovaly děti se svými tatínky.
Všichni závodníci v dětských kategoriích 
obdrželi medaile a diplomy a vítězové „na 
bedně“ ve všech kategoriích navíc i pohá-
ry a věcné ceny. 
Nakonec nám přálo i počasí (věříme, 
že byly vyslyšeny naše modlitby ze 
sobotní Orelské pouti na Lomci) a po 
celotýdenních deštích konečně během 

nedělního dopoledne přeháňky ustaly 
a před startem prvních závodníků vy-
svitlo sluníčko. 
Akce se pořádala za finanční podpory 
společnosti PRO-Sport ČK o.p.s. a firmy 
HM-SPORT rodiny Modlitbových. Místní 
organizace KDU-ČSL navíc zdarma zapůj-
čila dětský nafukovací skákací hrad, který 
se těšil velkému zájmu všech přítomných 
dětí. 
Pořadatelům, sponzorům a všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na úspěš-
ném průběhu sportovního odpoledne, 
patří velké poděkování.  PETR MIKEŠ

Zlatá réva
V sobotu 12. března se konala recitační 
soutěž Zlatá réva. Kunovický Orel se již 
tradičně stal organizátorem této pře-
hlídky. Na farním domečku v Kunovicích 
se sešlo 12 recitátorů. Do poroty usedly 

vé trati plní různé úkoly, za úkol dosta-
nou žeton, který si v cíli potom mohou 
směnit za něco dobrého nebo nějakou 
upomínkovou věc. Sešlo se 284 dětí za 
doprovodu rodičů, babiček nebo starších 
sourozenců. Letos 21. května 2022 nás 
v Podkrkonoší navštívil „Krteček“, který 
nás doprovázel na trati. Děti měly za úkol 
na stanovišti Krtek a autíčko vybrat ve vel-
ké bedně plné harampádí věci, se kterými 
by zvládly Krtečkovo autíčko opravit. Kr-
tek a lízátko – zde děti dostaly velké lízát-
ko a měly za úkol namotat provázek. Pro 
rodiče byl připraven kvíz na téma krtek. 
Otázky jak krtek žije, čím se živí, co dělá, 
… Kdo odpověděl na všechny otázky 
správně, mohl se účastnit losování o kr-
tečkův dort. V cíli byly pro děti připraveny 
aktivity jako skákací hrad, slack line, opé-
kaní buřtů, soutěže o balonky.
 HEJNOVÁ LUCIE
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tradičně Mgr. Eva Pěchová a Mgr. Andrea 
Olbertová, ale také nová členka, absol-
ventka dramatického oboru ZUŠ a letitá 
účastnice této recitační soutěže Nelly 
Olbertová. Po hlasové rozcvičce vystou-
pili všichni recitátoři se svou básní a za 
svůj výkon obdrželi diplom a drobnou 
odměnu. Paní Habartíková, která celou 
soutěž zorganizovala, připravila s další-
mi členkami Orla Kunovice pro všechny 
zúčastněné občerstvení. Patří jí velký dík! 
Celé odpoledne se neslo v duchu rodin-
né atmosféry, porota se rozhodla ocenit 
všechny recitátory.

OLBERTOVÁ ANDREA

Atletika Semily
V sobotu 14. 5. 2022  se konaly na hřišti 
u školy v Semilech orelské atletické zá-
vody. U benjamínků byl běh na 60 me-
trů, hod kriketovým míčkem a skok do 
dálky z místa. Nejmladším závodníkem 
byl ještě ani ne dvouletý Damián Kraus, 
který krásně zvládl všechny disciplíny, jen 
závěrečné předání cen už zcela zmožen, 
zaspal. V dalších kategoriích byl sprint, 
vytrvalostní běh, hod kriketem nebo vrh 
koulí (podle věku) a skok daleký (kromě 
veteránek). Všichni statečně bojovali o co 
nejlepší výsledky i tehdy, když věděli, že 
jsou ve své kategorii sami a mají tedy 
vítězství jisté. Panovala opravdu dobrá 
a přátelské nálada. Velké teplo se vůbec 
na výkonech nepodepsalo a žízeň uhasila 
minerálka. Výkony byly hodně vyrovna-
né, takže ve dvou kategoriích jsme udě-

lili první místo hned dvěma soutěžícím. 
Potěšilo nás, že se přidala k soutěžení 
i maminka, která to neplánovala a přišla 
jako doprovod. Nakonec odcházela s po-
hárem za vítězství. 

BOHDANA TICHÁ, 
starostka jednoty Semily

Dění na Orlovně
V měsíci březnu se rozběhl na Orlovně čilý 
ruch. Po třech letech proběhl bowlingo-
vý turnaj pro dospělé pod názvem „Me-
moriál Václava Zvoníčka“. Turnaje se zú-
častnilo 10 družstev v rámci orelské župy 
Bauerovy, jednoty Orel Vysoké Mýto, 
Farní společenství a ministranti ze Zašové 
a sportovci ze Stříteže nad Bečvou. Prven-

ství vybojovala jednota Orel Vysoké Mýto, 
na druhém místě skončilo družstvo Orla 
z Hranic a na třetím místní jednota ze Za-
šové. Po skončení turnaje v bowlingu se 
konal tradiční bazar dětského oblečení, 
sportovních pomůcek, hraček a dalšího 
vybavení. O bazar byl zájem z řad obča-
nů Zašové a okolí. První sobotu v měsíci 
dubnu se uskutečnil dětský turnaj v bow-
lingu za účasti 32 dětí ze Zašové a okolí, 
Nového Jičína, Huslenek. Počasí nepřálo 
pobytu v přírodě, a proto byl turnaj dob-
rou příležitostí pro zábavu. Vítězem byl 
každý, kdo se turnaje zúčastnil. Věcné 
dárky si odnesli všichni v podobě medaile, 
sladké odměny a láhve na pití. 
 MIROSLAV OPÁLKA, jednota Zašová
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Pouť za třemi 
pozoruhodnými faráři 
Přeloučska  
z 19. a 20. století
V neděli 24. července 2022 se od 14:00 
uskuteční v rámci Svatojakubského dne 
pěší pouť za třemi pozoruhodnými fa-
ráři Přeloučska v 19. a 20. století. Sraz 
účastníků je u kostela sv. Jakuba v Pře-
louči. Trasa vede z Přelouče do Lohenic 
a zpět kolem rybníka Buňkov do Břehů, 
následně jde cesta přes Slavíkovy ostrovy 
nazpět do Přelouče. Celková délka je asi 
7,5 km, převážně se jde rovinatým teré-
nem. Pouť je pořádána turistickým od-
dílem přeloučského Orla, průvodcem je 
jeho člen a zároveň místní historik Matěj 
Pešta. Celkem jsou na trase tři, resp. čtyři, 
zastávky.
V Lohenicích u domu čp. 45 si připo-
meneme faráře, pedagoga, člena Orla 
a hudebního skladatele ThDr. Rudolfa 
Šetinu. Ten se narodil 11. dubna 1878 
právě v tomto domě. Gymnázium studo-
val v Kolíně a ve Vysokém Mýtě. Pokra-
čoval ve studiu teologie v Hradci Králové 
a Římě. V letech 1901-1919 působil na 
různých místech (Hradec Králové, Jičín, 
Česká Třebová) jako kněz a profesor ná-
boženství, od roku 1919 byl zpět ve Vy-
sokém Mýtu. Je označován za schopného 
filologa, filozofa, teologa a hudebníka. 
Psal nejprve skladby s církevní témati-
kou (v tzv. cyrilském směru), později pří-
mo pro orelskou organizaci. Jmenujme 
např. pochody Pod Vyšehradem, Vesele 
vpřed, Orlům zdar, Prapor náš a podob-
ně (ve sbírkách Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtu se nachází také notový 
materiál na jeho polku Štěbetavá, valčík 
V říši vzpomínek a mazurku Jarmilka). 
Zejména se ale proslavil svými hudební-
mi doprovody k orelským cvičením a sle-
tům, konkrétně pro brněnský slet (1922) 
a pražský slet (1929). Pro brněnský slet 
složil i Sletové fanfáry, které se užívaly 
pro slavnostní události této akce. Jeho 
pochod Vzhůru, Orle slovanský (1922) 
na slova Vladimíra Hornofa je označován 
jako nejznámější orelská píseň a dokonce 
jako novodobá hymna Orla po obnově 

po roce 1989. Je také autorem několika 
operet, zejména je třeba uvést Píseň mlá-
dí. Souborný katalog Národní knihovny 
České republiky mu přisuzuje na čtyři de-
sítky děl. Zemřel 23. prosince 1929 v Pra-
ze v 51 letech, pochován je ve Velimi. Fo-
tografii dr. Šetiny se autorovi nepodařilo 
i přes snahu získat, Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě ale poskytlo snímek vý-
stavy Šetinových hudebních prací, který 
vznikl v roce 1929 u příležitosti oslav 50. 
výročí místního gymnázia.
Ve Břehách u domu čp. 26 v ulici Pod Li-
pami se zastavíme u rodného domu fará-
ře, děkana a arciděkana Vincence Šetiny 
(nebyl to bratr Rudolfa Šetiny, zřejmě 
ani bratranec). Narodil se zde 6. května 
1876. Měl částečně podobnou cestu, 
jako jeho mladší jmenovec, i on studoval 
na gymnáziu ve Vysokém Mýtu. Od roku 
1899 působil jako kněz na různých mís-
tech převážně ve východních Čechách 
(Kněžice, Žlunice, Nový Bydžov, Jeřice, 
Záboří nad Labem). V roce 1929 se stal ve 
svých 53 letech děkanem v Pardubicích, 
po povýšení na arciděkanství v roce 1934 
dokonce i  arciděkanem. Podle literatury 
byl roku 1951 internován v Želivi (tehdy 
mu bylo 75 let). Koncem 50. let 20. sto-
letí se do Pardubic vrátil, ale 3. listopadu 
1961 zde ve svých 85 letech zemřel, po-
chován je v Přelouči. Roku 1914 věnoval 
rodné obci kříž, který je dodnes ve Vever-
kově ulici (nedaleko jeho rodného domu, 
i tam při pouti zajdeme). V roce 1946 
učinil poněkud kontroverzní čin, když ne-
chal pardubický oltářní obraz s motivem 
umučení sv. Bartoloměje od barokního 
malíře Michala Willmanna z konce 17. 
století nahradit moderním obrazem na 
stejné téma. Autorem obrazu se stal ma-
líř František Zuska (1887-1955) a extrava-
gantní a barevný obraz skutečně v koste-
le sv. Bartoloměje visel asi do roku 1950 
či 1951, kdy odešel Šetina do důchodu. 
Koncem roku 1951 obraz věnoval do sbí-
rek přeloučského muzea, kde je dodnes. 
Fotografii Vincence Šetiny se z dostup-
ných zdrojů opět nepodařilo získat, v kos-
tele sv. Bartoloměje (v jeho západní části) 
se však nachází velký mosazný medailon 

s reliéfním portrétem V. Šetiny vsazený 
do staršího náhrobníku a textem „LÉTA 
PÁNĚ 1934 NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
1. DUBNA POVÝŠIL J. E. NEJDŮSTOJNĚJ-
ŠÍ PAN BISKUP KRÁL. HRAD. DR. MOŘIC 
PÍCHA TENTO DĚKANSKÝ CHRÁM PÁNĚ 
NA ARCIDĚKANSKÝ A DOSAVADNÍ DĚ-
KAN P. VINCENC ŠETINA JMENOVÁN 
PRVNÍM ARCIDĚKANEM“ (autorem foto-
grafie je současný pardubický arciděkan 
Mgr. Antonín Forbelský).
Poslední zastávku učiníme u domu čp. 
52 ve Zborovské ulici v Přelouči. Zde se 7. 
února 1801 narodil Josef Pardus. V mládí 
v Přelouči pořádal divadelní představení. 
Po studiích v Hradci Králové a Praze pů-
sobil jako katolický kněz, resp. kaplan (vy-
svěcen byl roku 1827 v Hradci Králové) ve 
Svinčanech, Hněvčevsi u Hořic, Cerekvici 
u Litomyšle, Borové u Poličky a Čáslavi. 
V letech 1850-1855 byl lokalista a poslé-
ze až do své smrti kněz v Kameničkách 
u Hlinska. Zřejmě roku 1882 jej zde jako 
více jak osmdesátiletého starce poznal 
tehdy třiadvacetiletý Karel Václav Rais, 
pozdější slavný spisovatel. V roce 1895 
začal psát román Západ, který se věnuje 
odcházení dlouholetého faráře Antoní-
na Kalouse z dlouholetého působiště. 
Předobrazem Kalouse se stal právě Josef 
Pardus, který zemřel 26. července 1892 
v 91 letech. Pohřben je u kostela Nejsvě-
tější Trojice v Kameničkách. Uvádíme zde 
Pardusovo vyobrazení ze sbírek přelouč-
ského muzea.
 MATĚJ PEŠTA, Městské muzeum 
 v Přelouči/Orel Přelouč

Dr. Ing. Rostislav 
Sochorec, poslanec  
ze Starého Města,  
oběť komunistů
Již uplynulo 74 let od smrti Dr. Ing. Ros-
tislava Sochorce, který byl umučen v ko-
munistické věznici v roce 1948 v Brně. 
Připomeňme si důležité mezníky života 
tohoto významného staroměstského ro-
dáka, po němž je pojmenována i ulice, ve 
které se narodil.
Rostislav Sochorec se narodil 2.července 
1900 ve Starém Městě. Absolvoval Arci-
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biskupské gymnázium v Kroměříži a VŠ 
zemědělskou v Brně (1924). Od poloviny 
20. let podnikal v zemědělství a hospoda-
řil na velkém statku na Hodonínsku. V le-
tech 1935–1939 působil jako člen zem-
ského zastupitelstva v Brně a redaktor 
Hospodářského obzoru v Brně. Za druhé 
světové války byl aktivní v domácím odbo-
ji. V parlamentních volbách v roce 1946 
byl zvolen poslancem Ústavodárného Ná-
rodního shromáždění za ČSL. Angažoval 
se v Jednotném svazu českých zemědělců 
a spolu s dalšími podobně orientovaný-
mi kolegy bránil v provedení pozemkové 
reformy podle komunistických představ. 
StB jej 23. února 1948, tedy těsně před 
únorovým převratem, odvlekla z jednání 
Jednotného svazu českých zemědělců, 
zatkla a uvěznila. Teprve koncem března 
1948 na něho byla vypracována obžaloba 
a 13. května 1948 za nejasných okolností 
zemřel. Rodině nebylo dovoleno ani ote-
vřít rakev. Jeho pohřeb 17. května 1948 
ve Starém Městě přerostl ve spontánní 
demonstraci mnoha set lidí proti komu-
nistickému režimu. 28. října 1991 mu byl 
udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. 
třídy in memoriam.
Sochorcův odkaz je stále živý. Ve svém ži-
votě bil na poplach proti nedemokratic-
kým praktikám. Jeho jednání je pro nás 
i dnes výzvou správně rozlišovat postoje 
a jednání současných politických stran. 

Ing. KAMIL PSOTKA,
 jednota Staré Město

Kolem orlovny 
v Bořitově to burácí 
a voní benzínem!
Je asi běžné, že v každé orelské jednotě 
hrají florbal, stolní tenis a v každé druhé 
naopak provozují stiga hokej, či plavání. 
V Bořitově však kromě těchto tradičních 
zájmů máme i jiné aktivity a „zájmové 
kroužky“. orelská kapela NaLiTo! už zde 
byla v některém z minulých čísel zmíněna, 
ale orelské motorkáře, tak to jsme tu asi 
ještě neměli. Ve zkratce vám je představím. 

Od dvou členů  
k desetičlenné bandě
Jak už to tak bývá, začátky jsou pozvolné 
a prazáklad bořitovských orlích jezdců tak 
tvořili pouze 2 členové. Starosta jednoty 
Jirka Sedláček a místostarosta Aleš Pa-
chlopník. Jejich nedělní vyjížďky, určené 
jak k pročistění hlavy, tak k návštěvám 
některých míst z orelské poutní knížky, 
jim však závidělo stále více členů, a tak 
se postupně připojily nové tváře i stro-
je! Během pár let je skromné motoduo 
nahrazeno pořádným „motogangem“, 
čítajícího přes 10 členů.

Staré Jawy, naháče, i velká 
cestovní endura
V této skupině nejsou žádné kategorizace 
a vítáni jsou všichni, co mají odvahu used-
nout na jakýkoliv jednostopý motorový 
stroj, otočit klíčkem, přidat plyn a vydat 
se na cestu. Jezdí se poklidné cestovní 

tempo, převážně po vedlejších a nefrek-
ventovaných komunikacích, takzvaně „na 
kochačku“. Jedeme tam, kam nás cesta 
vede, občas si naplánujeme i konkrétní 
cíl či bod zájmu a poznáváme tak krásy 
naší země. 

Ženský unikát 
Už dávno neplatí přežitek a tvrzení, že 
motorky jsou výhradně pánskou záleži-
tostí. Ostatně to dokazuje i naše jediná 
aktivní motorkářka, která začínala coby 
spolujezdec „batůžek“. Následně si po-
řídila malou motorku s omezeným výko-
nem na rozježdění a poslední rok už sedlá 
menší cestovní enduro o kubatuře 500 
ccm a hravě s námi zvládá všechny moto-
výlety. Když už dojde na nějaký složitější 
terén či manévrování, vždy je celá moto-
parta na blízku a rádi jí pomůžeme.  

Kolem hranic i dál…..
Kromě občasných nedělních vyjížděk již 
třetím rokem pořádáme orelskou moto-
dovolenou. 
Trvá týden a v sedlech běžně zvládneme 
přes 3 tisíce kilometrů. Máme již projetu 
cestu okolo hranic ČR, slovenské a polské 
Tatry, Julské Alpy ve Slovinsku i část ra-
kouských Alp. V tomto roce se chystáme 
do Italských Dolomit a odjíždíme začát-
kem července. Z důvodu pohodlnější or-
ganizace i pružnějšího a hbitějšího cesto-
vání jezdí na tuto akci okolo 8 členů, kteří 
mají přece jenom silnější a spolehlivější 
stroje. Byť stále udržujeme pohodové 
„kochací“  tempo, musíme být schopni 
během dne ujet i 500 kilometrů a to už je 
nápor na techniku i jezdce. Naplánovánu 
máme vždy orientační trasu se zajímavý-
mi průjezdnými body, přespání řešíme 
operativně – kemp, booking i divočina 
pod širákem.

Motoburácení
Je akce pro motorkáře z vesnice i širokého 
okolí. Před začátkem koronaviru proběhl 
první ročník, kterého se i přes velkou ne-
přízeň počasí, zúčastnilo úctyhodných 30 
strojů. Akce se vždy snažíme spojit s kratší 
spanilou jízdou. Například cílem první vy-
jížďky byla Vodní nádrž Vír, kde si zájemci 
mohli prohlédnout i nitro obří betonové 
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hráze přehrady, včetně zajímavého výkla-
du pana hrázného. Druhý ročník musel 
kvůli restrikcím proběhnout velmi komor-
ně, a tak se odehrál víceméně pouze mezi 
členy naší jednoty. Cílem této vyjížďky byla 
televizní věž SÝKOŘ, včetně komentované 
prohlídky a možnosti vstupu až na samot-
ný vrchol této pozoruhodné stavby. Tento 
rok bychom si rádi vynahradili zrušené, či 
omezené ročníky a plánujeme tak uspo-
řádat velkou, celorepublikovou orelskou 
moto akci s bohatým programem. Termín 
ORELSKÉHO MOTOBURÁCENÍ je sobota  
6. srpna 2022. Srdečně tedy zveme všech-
ny motorkáře a motorkářky z orelských 
jednot, kteří vlastní jakýkoliv motocykl, 
aby neváhali a přijeli k nám do Bořitova! 
Těšit se mohou na společnou vyjížďku, 
žehnání motorek, skvělé lokální kapely, 
včetně orelské kapely NaLiTo! Kromě bo-
hatého kulturního programu se také sna-
žíme zajistit i doprovodný program v po-
době školení o bezpečnosti provozu pod 
záštitou BESIPU, či testovací jízdy nových 
strojů od místních distributorů motocyklů. 
Samozřejmostí je dostatek občerstvení 
a nápojů jak pro řidiče, tak i ty, kdo se 
rozhodnou na orlovně přenocovat a užijí 
si tak akci naplno. Těšíme se na hojnou 
účast! Kolama dolů a ZDAŘ BŮH! 
 SEDLÁČEK JIŘÍ ml., jednota Bořitov

Župní atletické závody 
v Nivnici 30. 4. 2022
V areálu Jiřího Stojana při místní ZŠ 
v Nivnici dne 30.4.2022 pořádala župa 
Velehradská atletické závody. Byly slav-
nostně zahájeny modlitbou vedenou 
místním farářem P. Mgr. Zdeňkem Ger-
hardem Klimešem. Následně poděkoval 
všem účastníkům, rodičům, pořadate-
lům a dobrovolníkům starosta jednoty 
bratr Štěpán Smetana, poté přednesl 
zdravici starosta obce Nivnice Ing. Mi-
roslav Vykydal, jež vyzdvihl skvělou 
sportovní atmosféru a zdravou soutě-
živost. Mimo jiné také připomněl, že se 
atletických závodů pravidelně účast-
ní a nebýt drobného zranění, tak by  
závodil i letos.
Atletické disciplíny zahrnovaly sprint, 
dálkové běhy, skok vysoký a daleký, vrh 
koulí nebo hod kriketovým míčkem. 
Soutěžící změřili síly v kategoriích: ben-
jamínci, atletická školka, mladší žáci 
a žákyně, starší žáci a žákyně, mladší 
a starší přípravka, dorostenci, doros-
tenky,  muži a ženy. Nejobsazenější 
kategorií byla mladší a starší přípravka 
a mladší a starší žáci a žákyně. O me-
daile se rozdělily téměř všechny jedno-
ty. Místní jednota Nivnice, Domanín, 
Staré Město, Uherský Brod a Bánov. 

Při vyhodnocování výsledků zde byl 
nabídnut doprovodný program v po-
době skákacího hradu KDU-ČSL a tan-
ců za doprovodu hudby. Po ukončení 
všech předem avizovaných disciplín se 
přidala samostatná smíšená disciplína 
běhu na 3 km, které se zúčastnilo 12 
závodníků. Orel jednota Nivnice dě-
kuje všem zúčastněným závodníkům 
i dobrovolníkům za příjemně prožitý 
sportovní den a těšíme se na příští rok!!  
Zdař Bůh!

ŠTĚPÁN SMETANA, jednota Nivnice

Mölkky a Pohádkový 
les ve Studenci
Po 3 letech jsme se konečně mohli zase 
vrátit k naší celodenní akci, kdy v do-
poledních hodinách soutěží dvojice 
ve hře mölkky a odpoledne patří pak 
skautskému pohádkovému lesu, na 
jehož pořádání se naše jednota podílí. 
V předchozích letech jsme ještě dopl-
ňovali tyto akce celodenní zabíjačkou. 
Od té jsme již letos ale upustili. Letos 
vše proběhlo v sobotu 21. května. Do 
dopoledního turnaje ve hře mölkky 
se přihlásilo celkem 10 dvojic, které se 
utkaly každá s každou. Krátce po ukon-
čení turnaje se už začaly scházet děti, 
aby si prošly pohádkový les. V průbě-
hu procházky na děti čekala Ježibaba, 
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v přítomnosti vodníků si děti vyzkoušely 
lovení v rybníčku, nechyběl ani Maxipes 
Fík, Mach a Šebestová, ale ani sedm 
trpaslíků. O velkém zájmu svědčí více 
než 130 účastníků, z nichž každý ob-
držel buřta, kterého si mohl opéct na 
ohýnku, který připravili naši skauti. Do 
Studence bychom vás velice rádi pozvali 
na závěr letních prázdnin, kdy v sobotu 
27. srpna pořádáme amatérský volej-
balový turnaj smíšených družstev (4+2) 
a v neděli se uskuteční dětské soutěž-
ní odpoledne. Následně v sobotu 17. 
září završíme oslavy 110 let založení 
naší jednoty. Odpoledne vystoupí mo-
ravská cimbálovka Varmužovci a večer 
vše zakončíme letním bálem, který 
hudebně doprovodí skupina Levou ru-
kou band. Pro více informací sledujte  
www.orel.studenec.cz.

  VÁCLAV URBAN, starosta

Příběh orelského 
dárce krve, který se 
stal nositelem zlaté 
Jánského plakety
Dárcem krve jsem se stal po studiích 
v 90. letech. Tehdy začínal internet a já 
budoval a spravoval počítačovou síť na 
Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy. Inspiroval mě případ chlapce na 
Slovensku, pro kterého sháněli krev. Byl 
to vlastně jeden z prvních spamů a byl 
na tehdejší dobu velmi častý, až mi to 
nedalo a ověřil jsem si, zda je pravdivý. 

Zjistil jsem, že krev pro tento případ už 
dávno nebyla potřeba, jen to lidi bohu-
žel automaticky přeposílali dál. Došlo 
mi ale, že takových potřebných osob je 
určitě mnoho i u nás. 
Začal jsem uvažovat, jestli i já bych ne-
mohl přeci jen darovat krev. A nenechal 
jsem to pouze v teoretické rovině a za-
šel na transfuzní stanici, kde mne přijali 
mezi dárce a začal jsem pravidelně cho-
dit darovat krev.
Mezitím jeden kolega, který učil na fa-
kultě, onemocněl leukémií. A dověděl 
jsem se, že pro konkrétního člověka 
není vůbec jednoduché nalézt vhod-
ného dárce kostní dřeně, k tomu je 
zapotřebí dostatečně velký registr lidí 
ochotných k dárcovství. A tak jsem se 
nechal zapsat i do registru dárců kostní  
dřeně.  
Po prvních deseti odběrech krve jsem 
obdržel bronzovou Jánského plaketu, 
odhodlal jsem se tehdy i k darování 
krevních destiček. Je to náročnější na 
čas, ale pomáhá to zvláště onkologic-
ky nemocným.  Darování krve mi na 
čas přerušila delší léčba boreliózy, ale 
i tu se mi podařilo vyléčit, a tak jsem 
se dostal pomalými krůčky až ke zlaté 
Jánského plaketě, což je 40 odběrů. 
A na svůj jubilejní 40. odběr krve jsem 
šel v orelském tričku, na kterém je znak 
naší Orelské župy Svatováclavské - orel 
s činkou v drápech, s křížem na prsou 
a trikolórou v pozadí. 

A co mi darování krve přináší? I když se 
musím den před odběrem omezit v ně-
kterých potravinách a po darování krve 
si odpustit své oblíbené lezení po ská-
le nebo jinou náročnou činnost, mám 
dobrý pocit, že jsem udělal něco dob-
rého pro své blízké, protože krev nebo 
její složky jsou ve své kvalitě nenahradi-
telné. V neposlední řadě také podle zá-
kona dostanu den volna na odpočinek, 
benefity od pojišťovny, možnost snížení 
daní a různé další výhody. Ale hlavní je 
ta vnitřní radost, že krev pomáhá kon-
krétním lidem. V jednom případě jsem 
zahlédl i jméno a rok narození člověka, 
jemuž byla má krev určena. Doufal jsem, 
že moje krev snad pomůže konkrétnímu 
malému klukovi.
Rád bych tímto svým svědectvím inspi-
roval orelské sestry a bratry k této bo-
hulibé činnosti. Kdo může krev darovat, 
ať to učiní. A těm, kteří chodí darovat 
krev pravidelně nebo jen jednorázově, 
a mnozí mají jistě i více odběrů než já, 
chci na stránkách Orla poděkovat. Nás 
všechny bych rád vyzval k akci: Daruj 
krev s Orlem! Vždyť pomáhat druhým je 
veliký dar a orlové vždy pomáhali svým 
bližním slovem i skutkem.
 Mgr. IVO KYLAR, 
 Orel jednota Dobříš 
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 V příštím čísle najdete: 

•  duchovní rádce Orla  
uveden na svatovojtěšský stolec

•  výročí 100 let sletu Orla v Brně 
•  futsalisté na hrách FICEP v Rakousku
• fotbalové dovednosti na Velehradě 

… a další zajímavé čtení


