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 Jdeme za nadejí… Jdeme za nadejí…



Mons. Jan Šrámek  6

11. srpna uplynulo 150 let od narození zakladatele Orla Mons.Jana Šrámka, politika, 
který  o 10 let později založil Československou stranu lidovou a dodnes je známa jeho 
věta: „Když jsme se nemohli hned dohodnout, tož jsme razili zásadu, že se do-
hodujeme, že se dohodnem.“ 
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Letos na Svatém Hostýně  4
S pořádáním větších akcí to v letošním roce není jen tak. Kolem poletuje koronavir, si-
tuace se po zlepšení pozvolna občas někde zhoršuje, vládní nařízení jsou průběžně po-
změňována. Také my na ústředí jsme vyčkávali, jaké to letos na Svatém Hostýně bude, 
jestli budeme muset přikročit k razantnějším opatřením, zda vůbec poutníci připutují. 
Připutovali jste. 

Nový rozměr ekonomiky
Kdo se poučí, ten se k chybě nevrací. Kdo 
se nepoučí, ten musí projít zkouškou 
znovu. Pandemie vážně poškodila eko-
nomiku. Aby se znovu rozběhla, musí se 
prý víc nakupovat. Politici říkají: přilep-
šíme lidem, aby víc utráceli. Jenže není 
to právě cesta, která už vícekrát skončila 
v krizi? Pandemie nás poučila, že si ne-
můžeme dělat, co se nám líbí, že musíme 
být opatrnější a více dbát na hygienu, že 
musíme změnit některé zvyky. 
Ekonomika má taky svá pravidla, ale 
ta mohou být falešná. Když se z peněz 
udělá bůh, stává se z ekonomiky nábo-
ženství, od něhož lidé čekají vrchol štěs-
tí a věčnou blaženost. Krize ukázala, že 
ekonomika není všemohoucí. Maličký 
virus ji dokáže úplně zastavit. A peníze 
nemohou být bohem, ale jen bůžkem, 
do kterého lidé promítají své sny a sklá-
dají naděje, ale marné.
Není to příležitost si připomenout, co 
nám radí skutečný Bůh? Ježíš říká: shro-
mažďujte si poklady v nebi. Kde bude váš 
poklad, tam bude i vaše srdce. Nestarejte 
se úzkostlivě o zítřek. Bůh, který se stará 
o polní lilie, ví, co potřebujete. Hledejte 
nejprve Boží království a jeho spravedl-
nost a ostatní vám bude přidáno. (srov. 
Mt 6) To není výzva k lehkovážnosti či ne-
zodpovědnosti, ale ke správnému nasmě-
rování nejen ve věcech velkých, ale i v ka-
ždodenních maličkostech. Zkuste posílat 
každý den drobný skutek lásky do ne-
beské pokladny a objevíte nový rozměr 
ekonomiky. A pokud získáte pro toto 
„spoření“ někoho dalšího, poznáte, že 
vaše jednota bude bohatší a krásnější.

+JAN GRAUBNER



editorial

3OREL 3–20www.orel.cz

Pohár kardinála Berana  13
v kopané je v plném proudu. Uposlechli jsme výzvu tehdy ještě arcibiskupa Berana a po-
řádáme 1. ročník jeho poháru. Osm zápasů je odehráno a čeká nás moravské semifinále 
Orel Vyškov - Orel Borač a Orel Dolní Bojanovice - Orel Vnorovy. V Čechách se těšíme na 
finále Orel Praha - Farnost Neratovice.

Letošní rok na začátku všichni označova-
li jako rok 2020. Roušky však z něj uděla-
ly 1. rok COVIDU 19. Tak jsme se jako orli 
a orlice znovu obrátili k naší pomocnici: 
„NEBOJTE SE! Jsem s vámi a pomohu 
vám!“ Říká Maria, královna orlů, králov-
na každého z nás, a dělá zázraky. 102 
roků trvalo, než se mohla vrátit zpátky 
na Staroměstské náměstí. V úžasu stojím 
před sloupem, který je obnoven právě 
teď, v těžké době. Stojím před dívkou pl-
nou energie, která neustále přijímá Boží 
plán, neustále se za nás přimlouvá, ne-
ustále nás povzbuzuje. Stojím uprostřed 
poutníků, uprostřed orelských praporů, 
uprostřed orelských praporečníků, kteří 
drží stráž, aby už nikdo tento sloup ne-
strhl. Co modliteb, co úsilí, co překona-
ných překážek, než jsme znovu vztyčili 
mariánský sloup v Praze! Díky!
Jen o týden později 
běžím z Bystřice pod 
Hostýnem náš orelský 
poutní běh na Svatý 
Hostýn. Znovu slyší-
me od Marie, která 
zadržuje blesky, aby 
na nás nedopadly: 
„NEBOJTE SE!“ Běží nás 164 a další pěší 
poutníci se přidávají. Orelští poutníci 
nezklamali, je nás 3x víc než na hlavní 
pouti. Desítky praporů, desítky prapo-
rečníků na čele odevzdává prosby, odva-
hu i strach do rukou té, která vše předá 
Nejvyššímu. Dívám se na prapory a vidím 
řady orlů, které jdou za nimi. Nemáme 
se proč bát. Na Svatém Hostýně jsme na-
brali sílu jít dál orelskou cestou. Neseme 
prapor a krok za krokem zdoláváme svou 
životní pouť. Slyšíme: „NEBOJTE SE!“  
Jdeme za nadějí. Zdař Bůh! 

STANISLAV JURÁNEK, starosta.

Časopis OREL – vydává: Orel – re dak ce: Ing. Miluše Macková  
a Martina Dudková. Kontakt na redakci: Orel ústředí, Kurská 792/3, 
Brno 625 00, tel.: 543 244 880, e-mail: redak ce@orel.cz, internet:  
www.orel.cz – vydavatel: Kurská 792/3, Brno 625 00. Příspěvky do 
časopisu zasílejte redakci. Uzávěrka pro příspěvky do čísla 4/2020 
je 20. 11. 2020. – Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat. 
Nevyžádané ma teriály se nevracejí. Čtyři čísla za rok v celkové ceně 
140,– Kč vč. poštovného. Cena jednoho čísla 35,– Kč. Informace 
o předplatném podává a předplatitelský servis zajišťuje redakce. Dis-
tribuce v ČR: Kongres–takt, Brno. Distribuce do zahraničí a osobní 
odběr: redakce – Náklad: 1100 výtisků – Sazba: Miloslav Vymazal –  
Tisk: Olprint Šlapanice, evidenční číslo: MK ČR E 5773,  
ISSN: 1210–1184 

Jak jsme šli Letohradskou pětku  19
Kdyby vše probíhalo tak jako v jiných letech, uskutečnil by se 2. 5. 2020 již 10. roč-
ník Letohradské pětky. Bohužel si ale nějaký virus usmyslel, že nám tu oslavu desátého 
výročí překazí. Mára má ale lék na všechno. Přišel s netradičním nápadem, že se závo-
dy uskuteční ve virtuální podobě. Této formy závodu se mohl zúčastnit kdokoli, kdo si  
od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 zaběhl nebo prošel 5km okruh Letohradské pětky.

Být mámou, tátou – to není jen tak  30
Znám ten pocit. Jsem jedna z nich. Nejtěžší pocit v životě. Závody. Když už opravdu  
o něco jde, máma s tátou sedí na tribunách, postávají kolem atletické dráhy a zatínají 
pěsti. Každý závod je hrou s jejich nervy. Tátovi jde o to, aby Honzíček vyhrál a mamince, 
aby se Viktorka při startu nezranila.
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Všechny cesty nejsou pro každého z nás, 

ale každý má nějakou cestu, která je ta jeho.

A v každém okamžiku si může říct:

„Tohle není ta, kterou se můj příběh bude ubírat!“
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Do běžeckého závodu „K Božímu hrobu“ 
se zapojilo 117 závodníků. Díky Jirkovi 
Třináctému za organizaci. V sobotu večer 
s námi slavil mši svatou jako každoročně  
P. Petr Dujka. Světelnou křížovou cestu 
v sobotu i nedělní křížovou cestu vedl P. Pa-
vel Kopecký. Hlavním celebrantem nedělní 
mše svaté byl mons. Josef Nuzík, pomocný 
biskup olomoucký. Letošní poutí nás dopro-
vázel místecký chrámový sbor CANTORES 
DOMINI se sbormistrem Janem Strakošem 
a dechová kapela VNOROVJANÉ s kapelní-
kem Tondou Gazárkem.

Ohlédnutí za letošní poutí
S pořádáním větších akcí to v letošním roce není jen tak. Ko-
lem poletuje koronavir, situace se po zlepšení pozvolna občas 
někde zhoršuje, vládní nařízení jsou průběžně pozměňována. 
Také my na ústředí jsme vyčkávali, jaké to letos na Svatém 
Hostýně bude, jestli budeme muset přikročit k razantnějším 
opatřením, zda vůbec poutníci připutují. Připutovali jste.

Na orelském shromáždění byla předá-
na bronzová medaile „Za zásluhy“ Marii 
Korbelové z jednoty Velké Opatovice. Vy-
znamenání bylo uděleno za dlouholetou 
obětavou práci. Jednotám Měřín, Velké 
Opatovice a Blučina byly předány stuhy 
k praporům u příležitosti jejich stoletého 
výročí.
Děkuji všem pomocníkům za organi-
zaci. Závěrem chci poděkovat té, která 
byla cílem naší pouti. Panno Maria, díky, 
že jsme mohli k Tobě putovat a nechat 
u Tvých nohou svoje starosti a bolesti, 

mohli jsme Ti projevit vděčnost za získané  
milosti. 
I já jsem letos děkovala a měla jsem za co. 
Letošní orelskou poutí jsem se rozloučila 
s prací na ústředním sekretariátu, skončila 
jsem také ve funkci generální sekretářky. 
V Orlu budu dále činná v místní jednotě. 
Těším se na setkání s vámi na orelských 
akcích. Na Hostýně jsem poděkovala za 
všechny orelské poutě, na kterých jsem se 
mohla organizačně podílet, děkovala jsem 
také za vás, poutníky, i za ty, kteří nemoh-
li přijet, ale duchovně byli s námi spojeni. 
Děkuji vám všem v jednotách i na župách 
za několikaletou spolupráci. Přeji zdar vaší 
orelské práci, aby se v jednotách dařilo pře-
dávat orelskou myšlenku dalším generacím. 
Na závěr se s vámi rozloučím přáním P. Pe-
tra Dujky ze sobotního kázání: „Ať vám to, 
orlům, dobře létá“. MARIE JUREČKOVÁ
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Jeho devizami v politické práci byly 
schopnost komunikovat a rozumět oby-
čejným lidem i dar nalézání kompromisu. 
Rok 1918 a vznik republiky byl zlomový 
i pro Šrámka. Nechtěl monarchii bourat, 
ale s politickou prozíravostí doporučil 
svým spolustraníkům „jít s národem“. 
Roku 1919 sjednotil křesťanské síly Čech 
i Moravy. Manévrovacím prostorem pro 
Československou stranu lidovou, v jejímž 
čele stanul, se stal politický střed, nabí-
zející široký koaliční potenciál. Odmítl 
socialismus i liberální individualismus, 
jako cestu vytýčil křesťanský solidaris-
mus. Křesťanskou politiku modernizoval 

Politik, který se  
uměl dohodnout
11. srpna uplynulo 150 let od narození Msgre. JANA ŠRÁMKA, 
zakladatele Československé strany lidové. Narodil se 11. 8. 1870  
v Grygově u Olomouce. Po gymnaziálních studiích se dal na du-
chovní dráhu. Hlásil se k osobnostem, jako byly František Sušil, Pla-
cid Mathon, stejně jako oni miloval svůj národ a svoji zemi. Založil 
křesťansko-sociální stranu a odhodlaně se pustil do souboje se star-
ší sociální demokracií. Roku 1909 se podílel na vzniku křesťanské 
tělovýchovné organizace Orel, která se stala oporou pro reali-
zaci křesťanské politiky a zároveň konkurencí Tyršovu Sokolu.

a nasměroval tak, aby byla vnímána jako 
prospěšná pro republiku, národ i demo-
kracii. Nikdy se mu sice nepodařilo vy-
hrát volby (výsledky končily pod hranicí 
deseti procent), ale žádná prvorepubli-
ková vláda se bez lidovců neobešla, Šrá-
mek v nich měnil jen ministerská křesla. 
Známá je jeho zásada: „Když jsme se ne-
mohli hned dohodnout, tož jsme razili 
zásadu, že se dohodujeme, že se dohod-
nem.“ Další jeho moto, „Být při tom“, 
podepíral tezí „Je velmi lehké z vlády 
odejít, ale bývá daleko těžší dostat se 
zpět.“ Šrámka však nevnímali všichni 
bezvýhradně. Narazil u slovenských luďá-

ků, jako příliš kompromisní se jevil čes-
kým i moravským radikálním katolickým 
kruhům. Málokdo byl za první republiky 
více karikován, zesměšňován a napa-
dán zleva i zprava jako právě předseda 
lidovců. Nelehké byly vztahy Šrámka 
s prezidentem a některými politickými 
konkurenty v Poslanecké sněmovně. 
Pro mnohé byl klerikálem, popem, za-
sypávali ho nelichotivými poznámkami 
a přezdívkami, jiní kritizovali jeho pra-
covní tempo. „Moc toho neudělá, tak 
toho moc nemůže pokazit“ nebrali si 
servítky někteří. Nemohli mu však upřít 
státotvornost, té si ostatně považoval 
i prezident Masaryk. Pozoruhodná byla 
Šrámkova schopnost rozpoznat osudo-
vé situace. Uvědomoval si a upozorňoval 
na nebezpečí zneužití demokratického 
řádu ve třicátých letech, stejně jako 
fatální ohrožení demokracie v únoru 
1948. Obojí se bohužel naplnilo, ani 
jednomu však ze své pozice nedokázal 
zabránit. Za druhé světové války se stal 
premiérem exilové vlády v Londýně. Díky 
svým zkušenostem a spolehlivosti obstál 
a do politiky se mohl vrátit i v osvobo-
zeném Československu. Osobně však 
doplatil na únorový komunistický puč. 
Společně s dalším významným lidovcem 
Františkem Hálou se pokusil uprchnout 
do emigrace, byl však zadržen a posled-
ní léta života prožil v internaci v klášteře 
v Nové Říši, v někdejší kartouze ve Valdi-
cích a v bývalém arcibiskupském zámeč-
ku v Roželově. V nemocnici Na Bulovce, 
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kde byl v závěru života hospitalizován, 
zemřel dokonce pod cizím jménem (Jo-
sef Císař). Jeho tělesné ostatky odpočí-
vají na hřbitově na Velehradě.
Šrámkův dlouhý život rozhodně nebyl  
procházkou růžovým sadem. Spíše 
náročnou, často trnitou cestou s dra- 
matickými, dějinnými, nezřídka tra- 
gickými okamžiky. Politik s kolárkem 
v nich obstál se ctí i když nikoli bez chyb. 
Svými postoji a dílem se však zařadil 
mezi státníky, na které po zásluze mů-
žeme vzpomínat s poděkováním a úctou 
a u kterých se i dnes můžeme inspirovat.
 JIŘÍ MIHOLA

Také letos 5. července jsme se setkali 
u hrobu našeho zakladatele Mons. Jana 
Šrámka. A zatím co hlavní mše svatá na 
Velehradě před bazilikou byla na předem 
zamluvené vstupenky, Orlům jako vstu-
penka k pokloně na velehradský hřbitov 
sloužila úcta a vděčnost. Sešlo se nás 
sice méně než v minulých letech, nic ale 
neubralo pietnímu aktu na důstojnosti, 
zvláště v roce, kdy by se Mons. Jan Šrá-
mek dožil 150 let. 
Společně se starostou župy Velehradské 
Jožkou Častulíkem jsme položili květiny 
a po té br. Jiří Strogan, sekretář župy Ve-
lehradské pronesl projev:

„Sestry a bratři, vážení a milí Orli,

setkali jsme se již tradičně u hrobu 
Mons. Jana Šrámka, zakladatele 
Orla, abychom si připomněli jeho 
osobnost a uctili jeho památku. Je 
dobře, že zůstáváme této tradici 
věrni, protože všichni Orlové by měli 
znát své kořeny. Zvláště dnes pova-
žuji za důležité ono známé motto 
Orel dává sportu smysl a to prá-
vě díky tomu, že nabízí alternativu 
sportu, nekomerčním způsobem 
založeným na radosti ze sportov-
ní a kulturní činnosti, která vychází 
z křesťanských principů. 
Jan Šrámek, byl křesťan, který byl jistě 
vnímavý na vnuknutí Ducha svatého. 
V prvním listu sv. Pavla Korinťanům 
se můžeme dočíst: „Každému je dán 
zvláštní projev Ducha ke společnému 

prospěchu.“ (1 Kor 12,7.). Mons. Jan 
Šrámek byl kněz, který si uvědomo-
val, že křesťané mají co mluvit do 
veřejného života, mají usilovat ve 
společnosti o principy a hodnoty, vy-
cházející z křesťanství a podílet se na 
formování ducha v naší společnosti 
nejen v kulturní a sportovní oblasti, 
ale i osvěty celého národa. Křesťané, 
orlové mají být těmi, kdo ctí hodno-
ty obecného dobra, které nám věr-
ně zprostředkovává církev, když nás 
učí, jak následovat Krista a to kaž-
dého z nás na místě, kde je. Mons. 
Jan Šrámek aktivně pozvedl vědo-
mí křesťanských hodnot do skutků, 
dnes bychom řekli spíše projektů, 
díky nimž dodnes křesťané promlou-
vají do veřejného života a díky kte-

rým máme dnes organizovanou 
činnost v našich jednotách, župách  
a ústředí Orla. 
Bratři a sestry, važme si toho. Není 
to samozřejmost! Neomezujme se 
ve vedení v radách jednot pouze 
na správu svěřeného majetku a pe-
čování o něj se zaměřením na jeho 
výnosnost – berme naši správu jako 
službu a hlavně podporujme spor-
tovní a kulturní činnost dětí a mlá-
deže, ve spojení s farností pomá-
hejme šíření evangelia. Snažme se 
dávat onen smysl sportu i kultuře 
svědectvím naší víry, která se pro-
jevuje činností v Orlu, která chce 
sloužit, vytvářet a pečovat o svěřené 
hodnoty. Je nutné, abychom i dnes 
správně pochopili potřeby současné 
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doby, jako je před lety pochopil Jan 
Šrámek a mohli tak být viditelným 
svědectvím toho, že sport a kulturu 
je možné uskutečňovat jako službu 
pro zušlechtění všech, kdo se jí ak-
tivně věnují na všech úrovních. Bra-
tři a sestry, nechme se vést v naší 
orelské činnosti a směrování Orla 
Duchem sv.“

Na závěr jsme společnými silami zazpí-
vali „Ó zdroji pravdy“ a píseň, která 
si vysloužila název Orelská hymna, se 
i v tom komorním podání snášela údo-
lím k bazilice, jakoby oznamovala náš 
příchod. I v době, která byla a je pro 
mnohé z nás složitá, jsme uctili památ-
ku zakladatele Orla, vzpomněli jeho vý-
ročí 150 let od narození a s hrdostí Or-
lům vlastní jsme se průvodem odebrali 
na mši svatou.

Ráda bych poděkovala všem, napříč 
našimi župami, za účast. Zvláště chci 
poděkovat praporečníkům i sestrám 
a bratrům v krojích. Díky vám jsme ne-
přehlédnutelní.

M. MACKOVÁ
Foto: V. VAHALA, M. MACKOVÁ
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Byl postaven roku 1650 jako dílo Jana Jiřího 
Bendla, známého barokního sochaře. Svě-
cení proběhlo o dva roky později, v červenci 
1652. Hlavním důvodem ke vztyčení sloupu 
bylo díkůvzdání za úspěšnou obranu Starého 
Města před Švédy na sklonku Třicetileté vál-

tábory lidu, manifestace, sílily levicové další 
politické i nepolitické proudy. Hlavním akté-
rem stržení byl žižkovský anarchista a bohém 
Franta Sauer, který pro toto „odčinění po-
roby českého národa a odstranění symbolu 
rakouské minulosti“ získal také hasiče. K to-
muto „vyrovnání se s Rakouskem“ vyzývali 
mnozí socialističtí a pozdější komunističtí 
politici. Sloup se při pádu rozbil na několik 
částí, hlava Panny Marie odpadla „jako set-
nutá“, popisoval Sauer v knize, kterou vydal. 
Méně už se připomíná, že ten stejný Franta 
Sauer činil ke konci života pokání, krátce 
po skončení 2. světové války, u františkánů 

MARIÁNSKÝ SLOUP 
na Staroměstském náměstí – 
šance na smíření
Po více než sto letech se dočkal obnovy barokní Mariánský 
sloup na Staroměstském náměstí v Praze. 

ky, roku 1648. V době, kdy po třiceti letech 
válčení a utrpení Evropa toužebně očekávala 
mír, napadli Švédové Hradčany, Malou Stranu 
a další místa, ale Staré a Nové Město se ubrá-
nilo. Téhož roku byl také uzavřen Vestfálský 
mír, který Třicetiletou – první evropskou válku 
ukončil. Časově se tak stalo v době baroka, 
které v českých zemích začíná po roce 1620. 
Mariánský sloup v Praze nebyl první v Evro-
pě (Řím, Mnichov), ale patří k nejstarším. Na 
sloupu stojí Panna Maria Immaculata (Nepo-
skvrněná). Jejími velkými ctiteli byli císařové 
Ferdinand II. Štýrský (bělohorský vítěz) i Fer-
dinand III. Jako motiv zosobnění „čistého 
náboženství“ byla součástí tzv. Pietatis Aus-
triacae a byla ztotožněna s Pannou Marií Ví-
těznou. Ke stržení mariánského sloupu došlo 
krátce po vzniku Československa, 3. listopa-
du 1918. Celý rok 1918 byl dramatický, ovliv-
něný předchozími událostmi u nás, v Evropě 
i ve světě. Končila První světová válka, o rok 
dříve proběhla bolševická revoluce v Rusku 
a také v českých zemích probíhaly různé 
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vděčnosti, kterou projevil náš lid nebeské 
Matce za její pomoc v čase krajního ohro-
žení. Stará Boleslav, Svatá Hora, Velehrad 
a nesčíslné množství dalších mariánských 
poutních míst a svatyň svědčí o hluboké 
mariánské úctě našeho lidu. Proto je logic-
ké, že čeští katolíci hned po stržení mari-
ánského sloupu r. 1918 začali pracovat na 
obnově tohoto pomníku mariánské úcty. 

Panna Maria byla vždy ctěna českým ná-
rodem jako jeho matka a ochránkyně. Ne-
poskvrněná Panna na téměř šestnáctimet-
rovém sloupu v historickém centru Prahy 
připomínala úspěšnou obranu hlavního 

města království před Švédy za třicetileté 
války. My, orlové, vítěznou Madonu ctíme 
na Svatém Hostýně jako zachránkyni Mora-
vy před Tatary. Také staroměstská Immacu-
lata je ochránkyně vlasti. Sloup je výrazem 

Orelská pouť na svěcení
Mariánského sloupu
Památné shromáždění orelstva a věřícího lidu u obnovené-
ho sloupu Neposkvrněné Panny na Staroměstském náměstí  
v Praze 15. srpna 2020

u Panny Marie Sněžné. Jestliže k obnově 
sloupu nebyla vůle za první republiky, nebyl 
prostor za německé okupace, nebylo vůbec 
pomyšlení za komunistické totality. Tato my-
šlenka se otevřela až po roce 1989. Nápis na 
místě sloupu „Tady stál a zase bude stát Ma-
riánský sloup etc.“ byl někým vyškrabán. Na-
děje pohasínala i při několikerých jednáních 
Pražského zastupitelstva. Téměř jako zázrak 
je proto možné vnímat rozhodnutí pražských 
zastupitelů z ledna tohoto roku, zejména 
poté, co obnovu Mariánského sloupu od-
mítl primátor. Z dříve vedených debat, zda 
se má postavit na Staroměstské náměstí pů-

vodní sloup (s doplněním chybějících částí), 
jeho replika nebo moderní symbol zvítězila 
nakonec replika. Na největší mariánský svá-
tek, Nanebevzetí Panny Marie, byl Mariánský 
sloup slavnostně vysvěcen českým primasem 
kardinálem Dominikem Dukou za účasti tisí-
ců poutníků z Čech, Moravy, Slezska i zahra-
ničí. Zvláštní úloha ochránců sloupu náležela 
Orlům a obranu přislíbili i hasiči. Kardinál ve 
své promluvě jasně vyzval k tomu, aby byl 
obnovený Mariánský sloup symbolem smíře-
ní. Bude také poutním místem, v jeho spodní 
části je totiž umístěn milostný obraz Panny 
Marie Rynecké.

Výstavbu i slavnost doprovázely také pro-
jevy nesouhlasu s obnovou Mariánského 
sloupu, z ekumenického hlediska těž-
ko pochopitelné. Od roku 1915 stojí na 
Staroměstském náměstí Šalounův Mistr 
Jan Hus. Ten byl, jak známo, mariánským 
ctitelem. Staroměstské náměstí bylo svěd-
kem mnoha slavným i tragických událostí 
našich dějin. Ve 21. století bychom měli 
dokázat být tolerantní, mít nadhled a v dě-
jinách hledat poučení. Obrazoborectví 
a jiné vášně, které se „mstí“ na památkách 
nesmí mít žádné místo.
 JIŘÍ MIHOLA
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V čele obnovných snah stáli od počátku 
orlové, členové lidové strany, katoličtí stu-
denti z České ligy akademické a mnozí 
další. Staroměstští orlové si za první repub-
liky svůj úkol vepsali na prapor, na kterém 
je pod zobrazeným mariánským sloupem 
slib: Pohanu tvou odčiniti chceme. Tento 
odkaz po roce 1948 aktivně udržovali naši 
orelští emigranti v USA, Kanadě, Austrálii  
a v dalších místech svobodného světa. Le-
tošní postavení sloupu ocenili ve svých po-
zdravech bratři František Šulc z USA a Václav 
Jiří Vostřez z Kanady. Veškerou obnovnou 
práci u nás po roce 1989 zastřešovala Spo-
lečnost pro obnovu mariánského sloupu. 

Na obnovu sloupu čekal český věřící lid přes 
sto let. Dočkal se 15. srpna 2020, o slav-
nosti Nanebevzetí Panny Marie, kdy český 
primas a pražský arcibiskup Dominik kar-
dinál Duka sloužil v chrámu Panny Marie 
před Týnem děkovnou mši sv. a poté sloup 
slavnostně posvětil. V sanktuáři ve střední 
části podstavce sloupu byla umístěna gotic-
ká ikona Panny Marie Rynecké. Tento obraz 
býval i v původním sloupu, postaveném v r. 

1652. Ikona v duchu barokního zemského 
vlastenectví a historické kontinuity připo-
mínala starobylost mariánské úcty v zemích 
svatováclavské koruny. Musíme mít na pa-
měti, že na sloupu oslavujeme Bohorodičku 
jako vítěznou Immaculatu a zároveň jako 
Madonu Ryneckou s Ježíškem v náručí. 
Během mše sv. v týnském chrámu drželi 
u oltáře čestnou stráž br. Božetěch Kostel-
ka s praporem exilového Orla a br. Ludvík 
Mihola s významným historickým praporem 
staroměstské orelské jednoty, na němž je 
znázorněn mariánský sloup. Před samot-
ným sloupem na náměstí drželo stráž 20 
orelských praporů. Převážná část prapo-
rečníků měla historický stejnokroj. Prapory 
a stejnokroje výrazně prezentovaly orelskou 
organizaci. Orlové byli nejpočetněji zastou-
peným spolkem na slavnosti. Orelští pout-
níci z Čech i Moravy si zaslouží upřímné 
poděkování – je vidět, že mariánskou úctu 
a vlastenectví projevují slovem i skutkem. 
Z historických spolků byli přítomni také 
skauti a baráčníci. 

S památnými prapory jsme se hrdě shro-
máždili kolem staroměstské Immaculaty, 
Matky Boží, kterou ctíme jako svou krá-
lovnu. Dej, Bože, ať se k jejímu staroměst-
skému sloupu vracíme jako orelští poutníci 
i v budoucnosti. Madono Rynecká, oroduj 
za nás! Zdař Bůh!
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.,  

místostarosta Orla ČR 

Za velmi zdařilou považuji účast Orla na 
Požehnání mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí v Praze v sobotu 15. 
8. 2020. Zcela nepřehlédnutelná byla pří-
tomnost bratří a sester v krojích s orelský-
mi prapory ve slavnostním průvodu, během 
bohoslužby v Týnském chrámu a nakonec 
i při samotném požehnání. Hlavní řečníci 
několikrát ve svých proslovech zmínili podíl 
Orla na dlouholetém, ale úspěšném úsilí 
o obnovení mariánského sloupu. Za DR na 
mši koncelebrovali P. Kopecký a P. Kodeda.
  P. ALVAREZ KODEDA OP,
  předseda duchovní rady
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OREL vás srdečně zve na 

Divadelní přehlídku do Boleradic
13.–15. listopadu 2020

Program:
Pátek 13. 11.

19.30    Oldřich Daněk: Kulhavý mezek 
Představení DS bratří Mrštíků Boleradice

Sobota 14. 11. 
9.00–15.00    workshop – divadelní dílna pro členy souborů s herci Městského divadla Brno

19.30     Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 
Scénář: Miroslav Hanuš, podle stejnojmenné knihy manželů A. a B. Peasových 

Představení DS Ochotnice Otnice

Neděle 15. 11.
13.00    představení dětských souborů
 Princeznička na bále  •  Říkali mi Leni

15.00    Šípková Růženka
Dětské soubory Blažena Blažovice, Devět křížů Domašov

Změna programu vyhrazena 

Více na 

www.orel.cz
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■  ÚR/2/17 ÚR schvaluje roční výsledek hospodaření Orla  
k 31. 12. 2019 a účetní závěrku za rok 2019

■  ÚR/2/18 ÚR schvaluje výroční zprávu Orla za rok 2019

■  ÚR/2/19 ÚR ukládá VP a EHR projednat záležitosti odprode-
je části budovy na Vranovské 61 v Brně a ukládá VP zajistit  
znalecké ocenění budovy.

■  VP/8/112 VP souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo Rekon-
strukce víceúčelového hřiště mezi Orlem jednotou Veřovice,  
IČ 65472233 a K+S STAVEBNÍ, s.r.o., IČ 26257424.

■  VP/8/113 VP schvaluje směnu pozemků mezi Orlem jednotou 
Studenec, IČ 62014846 a obcí Studenec, IČ 276162. 

■  VP/8/114 VP schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví Orla 
jednoty Telnice: budovy s č. p. 127, způsob využití stavba ob-
čanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1738, zapsaná 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, na LV č. 404 pro obec Bystřice nad Pernštejnem, 
k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, budovy bez čísla 
popisného nebo evidenčního, způsob využití jiná stavba, sto-
jící na pozemku parc. č. 1743, zapsaná u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na LV  
č. 404 pro obec Bystřice nad Pernštejnem, k. ú. Domanín u Bys-
třice nad Pernštejnem, včetně přilehlých sportovišť a zařízení 
stojící na pozemcích parc. č. 1306/4, 1740/2, 1742 za pod-
mínky uzavření darovací smlouvy mezi hlavním spolkem OREL  
IČ 00544833 a Orlem jednotou Telnice IČ 49461141 na částku 
ve výši 500.000,-Kč před podpisem kupní smlouvy.

■  ÚR/2/20 ÚR ukládá VP a EHR připravit návrh na použi-
tí zbylých prostředků, získaných z prodeje části budovy  
na Vranovské 61 v Brně.

■  ÚR/2/21 ÚR volí místopředsedu Kulturní rady Petra Brhela.

■  ÚR/2/22 ÚR ukládá VP projednat podněty br. Jůzy ke  
vzdělávání

■  VP/8/115 VP bere na vědomí výpověď z pracovního poměru 
Marie Jurečkové.

■  VP/9/119 VP schvaluje účast družstva Římskokatolické 
farnosti Neratovice ve fotbalové soutěži O pohár kardinála 
Berana.

■  VP/9/126 VP pověřuje starostu Orla br. Juránka zajiště-
ním odhadu nemovitosti Vranovská 61, projednáním s EHR  
a následně předložením na VP.

■  VP/9/127 VP bere na vědomí postup ve věci prodeje bu-
dovy na Vranovské 61: písemné připomínky k odhadu, za-
jištění odhadu nemovitosti, projednání v EHR, projednání  
na VP.

■  VP/9/129 VP uděluje Čestné uznání Orla br. Arnoš-
tu Filipovi z jednoty Pozořice, br. Tomáši Skládanému 
z jednoty Pozořice a ses. Filomeně Buchtové z jednoty  
Pozořice. 

■  VP/9/130 VP bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Jureč- 
kové, Ph.D. na funkci generální sekretářky Orla s ukon- 
čením funkce ke dni 25. 8. 2020.

Výpis z usnesení, přijatých na zasedání Ústřední rady ze dne 20. 6. 2020

Výpis z usnesení, přijatých na 8. a 9. zasedání Výkonného předsednictva

v kopané je v plném proudu. Uposlechli 
jsme výzvu tehdy ještě arcibiskupa Bera-
na a pořádáme 1. ročník jeho poháru. 
Do nebe se dostaneme jenom společně  
a fotbal, kolektivní sport,  je dobrým tré-
ninkem, abychom to dokázali. 

Na Moravě proběhlo 
čtvrtfinále s těmito 
výsledky: 

OREL Vyškov – OREL Obřany  
12:1 a 6:1, postupuje Vyškov

OREL Borač – OREL Boskovice  
5:1 a 2:3, postupuje Borač

Pohár kardinála Berana
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OREL Dolní Bojanovice - OREL Židenice  
7:2 a 0:3, postupují Dolní Bojanovice

OREL Vnorovy - OREL Drnovice  
(okr. Vsetín) 7:6 a 1:0,  
postupují Vnorovy

Čeká nás tedy moravské semifinále: 

Orel Vyškov - Orel Borač 

a Orel Dolní Bojanovice - Orel Vnorovy.
V Čechách se těšíme na finále Orel Praha - 
Farnost NERATOVICE.

Těšíme se i na diváky! Výsledky budou 
zveřejňovány průběžně na stránkách  
www.orel.cz 
  STANISLAV JURÁNEK, 
 divák na 7 z 8 zápasů

21. SRPEN POPRVÉ  
JAKO VÝZNAMNÝ DEN
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František Urbánek, 
Šitbořice,
† 2. 6. 2020 ve věku 72 let. 

Zasloužil se o znovuobnovení župy 
Sedlákovy a inicioval obnovu jed-
not.  Od r. 1998 místostarosta župy, 
později sekretář a od r. 2000 zastu-
pující starosta župy. Po té osm let 
pracoval v župním předsednictvu. 
Spoluautor knihy „Orel župa Sed-
lákova – od historie k současnosti“ 
a nositel nejvyššího orelského vy-
znamenání Zlatý odznak. 

Milý Františku,
Je toho hodně, co jsem Ti kdy chtěla říct. 
Nikdy jsi to netušil, ale v mnohém jsi mi 
připomínal mého tatínka. Pracovitý, obě-
tavý, laskavý a vstřícný. Obdivovala jsem 
Tě pro Tvůj smysl pro spravedlnost. Vi-
děla jsem v Tobě autoritu, pohodového 
chlapa, který uměl i problémy řešit s kli-
dem a nadhledem. Moc hezky se s Tebou 
povídalo.
Bohužel. Uspěchaná doba nás mele 
všechny, nestíháme, máme málo času 

 

Pohřebnictví Nostalgie, s.r.o   Křídlovická 31, 603 00 Brno   -   tel. 543331234 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
že dne 2. června 2020 ve věku 72 let překročil práh věčnosti náš 

drahý manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr, bratr a strýc 
 
 

pan 
 

František Urbánek 
 
 

Pohřeb našeho drahého zesnulého se bude konat 
v sobotu 6. června 2020 ve 14:00 hodin 

v chrámu Páně sv. Mikuláše v Šitbořicích 
a poté ho doprovodíme na místo věčného odpočinku. 

 
 

Šitbořice, Pod Svatojánkem 228 
 
 
 

Jménem pozůstalých 
manželka Růžena 

syn Tomáš s manželkou Evou 
syn Aleš s manželkou Danou 

vnoučata Anna, Terezie, Mikuláš, Alžběta a Tomáš 
sourozenci s rodinami 

 

 
…žít je tak složité 
a umřít tak prosté… 

Vzpomínáme
V pátek 21. května 2020 jsme mnozí 

prokázali službu lásky a uložili do země, 

tělo našeho bratra

Jana Příkaského
z Ratíškovic, 
významné osobnosti Orla. 

Jeho celý život byl spjat s Orlem  

a především po politických změnách se 

realizoval v řadách organizace také ve 

funkci starosty župy Šilingrovy. Spoustu 

času, úsilí i fyzické práce věnoval posta-

vení a údržbě nové Orlovny.
Ve svých 89 letech nás všechny, posílen 

sv. svátostmi, předešel na Cestě k Věč-

nosti.  
 LUDMILA ŠPÉROVÁ

na své nejbližší. Ale věřím, že ……Ne! 
Vím, že Tvoje srdce dotlouklo v lásce 
a s láskou. Byl jsi obklopen svými mi-
lovanými. 
Milý Františku, měla, mám a budu Tě 
mít stále ve svém srdíčku. Prostě pár 
takových lidí mám, kteří ve mně za-
nechali nějakou stopu. Budu si Tě pa-
matovat i s tím Tvým věčným jemným 
šibalským úsměvem.
S úctou a vděčností T i posílám  
pozdrav……..
 MÍLA MACKOVÁ

Noc z 20. na 21. srpna 1968 patří k nej-
tragičtějším datům naší moderní historie. 
Vpád vojsk Varšavské smlouvy, známý jako 
Operace Dunaj, ukončil demokratizační 
a humanistické snahy o reformu sociali-
stického systému v Československu, ale 
vyžádal si také značné oběti na životech 
nevinných civilistů. Jejich počet se až do 
odchodu sovětských vojáků vyšplhal na 
několik stovek. Další tisíce obyvatel emi-
grovalo do zahraničí.  S Pražským jarem 
skončil pokus o „socialismus s lidskou 
tváří“ a nastoupila cynická a demoralizují 
normalizace. Za své vzaly naděje na obno-
vu mládežnických i sportovních organiza-
cí, které byly předtím totalitním režimem 
zakázány, včetně křesťanské sportovní or-
ganizace OREL. Zásadním způsobem byl 
také narušen náš vztah k Rusku (Sovětské-
mu svazu). Z osvoboditelů se rázem stali 
„zachvatčiky“ – okupanti.  Sovětští vojáci 
zde zůstali, k nevoli našich obyvatel, až do 
roku 1991. 
Rány se do dnešních dnů nepodařilo zace-
lit. Hlavně proto, že ani dnešní Rusko není 
schopno srpen 1968 kriticky zhodnotit, 
naopak, je schopno dezinformací, pře-
krucování historie, oceňování těch, kteří 
se na okupaci přímo podíleli. Významný 
den jsme neprosadili proto, abychom jitřili 
tragické rány historie, ale proto, abychom 
uctili památku obětí, které přišly o život 
nejen 21. srpna 1968, ale v následujících 
dnech, týdnech a měsících. A také proto, 
abychom už nikdy nic podobného nedo-
pustili. Naše zkušenosti jsou pro nás vý-
zvou, abychom nemlčeli, ale byli aktivní 
i dnes, kdykoliv jsou potlačovány svobo-
da demokracie, lidská práva, jako např. 
v těchto dnech v Bělorusku a na dalších 
místech světa.  
Proti zákonu, který loni na podzim stanovil 
21. srpen jako významný den, protesto-
valo ruské ministerstvo zahraničí. K tomu, 
aby „český zákon“ řešili v cizí zemi a ještě 
velmoci, dochází jen výjimečně. Poslance 
KDU-ČSL, kteří  tento návrh v Poslanec-
ké sněmovně prosadili, to může jen těšit. 
Ukazuje to, jak je zákon potřebný a uži-
tečný proto, aby historie byla vykládána 
pravdivě.   JIŘÍ MIHOLA
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Je nedělní odpoledne, trochu pod mrakem 
a ve Tvarožné se na hřiště Kosmák scházejí 
první účastníci již 3. ročníku Rally závodů 
RC modelů automobilů. Ještě v sobotu se 
Tvarožnou prohnala průtrž mračen a ne-
bylo jisté, jestli závody nebudeme nuceni 
zrušit, ale počasí se umoudřilo, vítr vyfoukal 
sportovní plochu, takže bylo možné v ne-
děli brzo ráno vytyčit závodní dráhu.

Přesto, že koronavirová opatření zrušila 
původně plánovaný červnový termín, ne-
vzdali jsme se a závody jsme uspořádali 
12.07.2020. Závody zahájil tvaroženský 
místostarosta pan Pavel Šťastný, přivítal 
všechny přítomné a popřál jim hodně 
zdaru. Po té zazněla orelská modlitba 
a pravidla závodu a první účastníci od-
startovali. 

Zúčastnilo se celkem 28 jezdců ve 4 ka-
tegoriích. Utkali se v pěti rychlostních 
zkouškách. Při jízdě s modely řízenými 
rádiem je důležitý postřeh, koordinace 
a rychlost. Jezdci si mohli projet se zapůj-
čenými modely před zahájením závodů 
zkušební jízdu. Pak už se jelo naostro. 
Všichni závodili fair play a bojovali ze 
všech svých sil. Svědčí o tom skutečnost, 
že některé jezdce dělily jen setiny sekun-
dy v pořadí umístění.
Dobu, kdy závodníci čekali, až přijdou na 
řadu, si ti mladší mohli ukrátit na skákací 
nafukovací dráze. Ostatní se mohli ob-
čerstvit v místní restauraci. Počasí nám 
celou dobu přálo, spadlo jen pár kapek, 
to abychom zůstali v napětí, zda se po-
daří závody dokončit. V pozdním odpole-
dni proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, 
předání medailí, diplomů a drobných cen 
a všichni jsme se s pocitem skvěle pro-
žitého odpoledne rozcházeli do svých  
domovů. 
Děkujeme za možnost pořádat tuto již 
tradičně zdařilou ústřední orelskou akci 
a také za podporu Obce Tvarožná.
 HANA NEČASOVÁ, starostka jednoty

Ústřední orelské závody
RC modelů automobilů 
pořádané jednotou Orel Tvarožná u Brna
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Kdyby vše probíhalo tak jako v jiných 
letech, uskutečnil by se 2. 5. 2020 již  
10. ročník Letohradské pětky. Bohužel si 
ale nějaký virus usmyslel, že nám tu osla-
vu desátého výročí překazí. Do poslední 
chvíle jsem věřil v rozvolnění ochranných 
opatření, ale ty nestihly přijít dostatečně 
brzy. Bylo tedy nutné vymyslet, co bude 
dál. V úvahu připadali tři varianty. Zrušit 
bez náhrady, přeložit na jiný termín, nebo 
vymyslet jiný průběh závodu. Jako nejro-
zumnější jsem zvolil možnost číslo tři. Pře-
dem jsem napsal 20 náhodně vybraných 
časů a ty zalepil do obálky, aby byly tajné. 
Potom jsem vytýčil 5km trať hlavního zá-
vodu Letohradské pětky a běžci mohli vy-
běhnout. Závodníkům byla trať k dispozici 
po celý měsíc květen a sami si mohli zvolit 
den, hodinu a počasí, kdy se na trať vydají. 
Sami si pomocí svých aplikací v telefonech, 
nebo hodinkách zaznamenali trasu a čas, 
který mi poslali. Na konci měsíce jsem měl 
108 záznamů, což mě velmi potěšilo. Na 
trať se vydali jak elitní běžci, kteří atako-
vali traťový rekord, tak i rodiny s dětmi, 
kteří to obešli jako procházku. Zúčastnili 
se i někteří dobrovolníci, kteří jsou každý 

rok zapojeni do práce při závodě a tu-
díž nemají možnost se závodu zúčastnit. 
Všechny došlé záznamy jsem seřadil, po-
rovnal s tajnými časy a určil 20 výherců. 
Díky štědrosti sponzorů jsem mohl ještě 
dalších 8 účastníků vylosovat a taky ocenit 
jejich výkon. Chtěl bych poděkovat všem 
sponzorům, kteří závod podpořili. Velký 
dík patří také všem účastníkům závodu, 
kteří přišli zdolat trať i v této pozměně-
né variantě. Výsledky závodu najdete na  
www.letohradskapetka.cz. Těším se, až se 
všichni sejdeme na startu nějakého závo-
du, který proběhne v normálním režimu. 
Ještě víc se těším na příští rok, kdy společ-
ně oslavíme 10. ročník Letohradské pětky.
 MAREK ŽIVNÝ, ředitel závodu

Jak jsme šli 
Letohradskou pětku
Mára má lék na všechno. Přišel s netra-
dičním nápadem, že se závody uskuteční 
ve virtuální podobě. Této formy závo-
du se mohl zúčastnit kdokoli, kdo si od  
1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 zaběhl nebo 
prošel 5km okruh Letohradské pětky.  
Každý si svůj výkon zdokumentoval a na-

hlásil na stanovený email. Běžně se na start 
nedostaneme, jsme mezi pořadateli a tak 
jsme využili možnosti a trať absolvovali. 
Běželi jen ti mladší a odvážnější, my ostatní 
jsme pětku prošli procházkovým tempem. 
2. května v sobotu odpoledne jsme vyrazili 
poprvé. Měli jsme s sebou i kočárek s půl-
ročním Tomáškem, pro kterého to byl první 
závod. Prošli jsme trať za jednu hodinu čty-
řicet minut. Čas nic moc, ale procházka to 
byla pěkná. O čtrnáct dní později v sobotu 
16. května jsme se v trochu pozměněném 
složení vydali na trať závodu znovu. Na trati 
přibyly zajímavé překážky v podobě větrem 
popadaných stromů. Bylo to takové osvě-
žení. I přes tyto překážky jsme však svůj 
čas vylepšili o 10 minut, a to na 1 hodinu  
30 minut. Na tom vidíte, že ani koronavirus 
nás nemůže odradit od sportování a mů-
žeme si udělat pěkné odpoledne. Už se 
těšíme na oficiální pětku v roce 2021. Rádi 
opět přiložíme ruku k dílu jako pořadatelé 
a trať si poté projdeme procházkou někte-
rou další sobotu.
S poděkováním Márovi za uspořádání  
tohoto netradičního závodu

MARIE BRANDEJSOVÁ 

Virtuální Letohradská pětka
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V areálu jednoty Orla ve Veselí nad Mora-
vou byla dokončena výstavba nového mul-
tifunkčního sportovního sálu. Slavnostní 
otevření pro veřejnost proběhlo v sobotu 
13. června od 15 hodin. Nové sportovní 
centrum za 16 milionů korun podpořilo do-
tací Ministerstvo školství, mládeže a  tělový-
chovy, zhruba třetinou financí pak přispělo 
na výstavbu město Veselí nad Moravou. 
Veselští Orli tak učinili velmi důležitý krok 
k celkovému dokončení moderního záze-
mí, a to nejen pro svoji činnost, ale i pro 
širokou sportovní veřejnost. Důstojně tak 

navázali na odkaz svých předchůdců, kteří 
před sto lety v roce 1920 Jednotu českoslo-
venského Orla ve městě založili.
Další informace ohledně fungování nového 
sálu prozradil starosta Orla Vojtěch Koste-
lanský. 
s Na co vše se mohou návštěvníci těšit? 
V novém víceúčelovém sportovním sále si 
mohou vyzkoušet dvě squashová hřiště, 
která je možné přesunutím pohyblivé stěny 
změnit na hřiště pro badminton, popř. nohej-
bal. V  přízemí se ještě nachází místnost pro 
fitness centrum, které je potřeba ještě vyba-

vit nářadím, dále šatny a  sociální zařízení. 
V  horním patře bude mít zázemí oddíl juda. 
s Jak dlouho jste tento projekt připra-
vovali? 
Původním záměrem z  roku 2006 bylo vy-
budování fitness centra s  kulturní místnos-
tí. Poněvadž jsme ale měli problémy dofi-
nancovat tento projekt, kdy nám chyběly 
ke slíbené státní dotaci osm milionů ještě 
2 miliony korun, zůstalo v roce 2008 jen 
u realizace základů. V  roce 2016 jsme náš 
záměr přehodnotili a  začali jsme uvažovat 
o  výstavbě víceúčelového sportovního sálu. 
Příprava projektu trvala celý rok a v říjnu 
2017 jsme obdrželi rozhodnutí o změně 
stavby před jejím do končením. Obdrželi 

Otevřen nový sportovní sál Orla

Nový sportovní sál v areálu Orla Veselí nad Moravou 
byl slavnostně otevřen 13. června 
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jsme příslib města Veselí nad Moravou, že 
v případě získání dotace z MŠMT přispěje 
město částkou pět milionů korun. Poté za-
čaly přípravy pro získání státní dotace, která 
nám byla v roce 2019 přidělena. Ještě bych 
doplnil, že na stavbu nám přispěla 300 tisíci 
korun také Nadace ČEZ. 
s Multifunkční sál poslouží hned ně-
kolika místním klubům. Kdo vše zde 
nalezne útočiště? 
Předpokládáme, že víceúčelový sál budou 
využívat oddíly nohejbalu, juda, badminto-
nu, šachu, dále také školy… 

s Bude moci sál využívat i veřejnost? 
Ano, v plánu máme rezervaci dopoledních 
hodin pro školy, část odpoledních hodin 
bude využívat naše jednota a část veřej-
nost. Volné časy si budou moci zájemci 
zjistit na www stránkách, které zrovna 
vytváříme – zde si pak budou moci vy-
brané časy přímo rezervovat. V loňském 
roce zaznamenal Orel nárůst svých členů 
a počet členů se určitě zvýší, protože jsme 
domluveni, že členové juda, kteří budou 
navštěvovat víceúčelový sál, budou i našimi 
členy. Předpokládáme, že přijdou i zájemci 

z veřejnosti, kterým se bude náš víceúče-
lový sál líbit a budou ho chtít pravidelně 
navštěvovat. 
s Kdo všechno pod Orlem v součas-
nosti působí? 
V současnosti v naší jednotě působí oddíly 
nohejbalu, volejbalu, šachu a turistiky.
s Co ještě schází dobudovat?
Na posledních nevyužitých volných plo-
chách bychom chtěli realizovat dětské 
hřiště, které by bylo doplněno o moderní 
workoutové sestavy.
 Foto i text ZBYNĚK ŠIŠPERA
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Dopis od Boha osobně pro Tebe:

Milovaná, milovaný,

 ty mě možná neznáš, ale Já o tobě  
vím úplně všechno …Žalm 139, 1 

vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš …Žalm 139, 2 
dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139, 3

dokonce znám i počet vlasů  
na tvé hlavě … Matouš 10, 29-31 

stvořil jsem tě k mému obrazu …1.Mojžíšova 1, 27 
ve mně žiješ, pohybuješ se,  

prostě jsi …Skutky 17, 27-28 
protože jsi mým potomkem …Skutky 17, 28 
znal jsem tě dřív, než jsi byl(a)  

počat(a) …Jeremiáš 1, 4-5 

vybral jsem si tě, už když jsem  
plánoval stvoření … Efezským 1, 11-12 

tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny  
jsou zapsány v mé knize …Žalm 139, 15-16 

stanovil jsem přesný den tvého narození  
a taky to, kde budeš žít …Skutky 17, 26 

v lůně tvé matky jsem tě utkal …Žalm 139, 13

a přivedl na svět v den tvého narození …Žalm 71, 6 

Obtáhni podle teček postavu 
anděla strážného

Každý máme svého strážného anděla. Najdi všem postavičkám anděla se stejným obličejem:
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toru. Bratr Radim nás seznámil s novými 
dostupnými pomůckami, které se v běžné 
praxi používají a dají se koupit v lékárnách 
ČR. Ochotně také zodpověděl všechny 
dotazy a doporučil několik druhů léků, 
které by neměly chybět ve výbavě každé  
lékárničky.
Za všechny účastníky školení děkuji br. Ra-
dimu Křivákovi, který i přes velké pracovní 
vytížení provedl toto školení pro všechny 
účastníky bez nároku jakékoliv finanční 
odměny.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty St.Město

Sjezd župy Velehradské
V sobotu 20. června 2020 hostila naše jed-
nota župní sjezd. Do Starého Města se sjeli 
v náhradním termínu delegáti z celé župy 
Velehradské. Původní termín 14. března 
musel být k vůli pandemii koronaviru  
zrušen.
V 9.00 hod. byla v novém kostele Svatého 
Ducha naším duchovním rádcem P. Františ-
kem Králem a P. Miroslavem Suchomelem, 
správcem staroměstské farnosti, slavena 
mše svatá za všechny živé i zemřelé členy 
orelské rodiny a za zdárný průběh celého 
sjezdu.
Otec Miroslav na začátku mše svaté při-
vítal všechny delegáty, malé i velké členy 

dením zkušeného orla, lektora profesionála 
v této oblasti PhDr. Mgr. Radima Křiváka, 
BBA.
Letos tento kurz proběhl v sobotu  
27. června v tělocvičně Orlovny. Znovu 
jsme si oživili a doplnili své znalosti v ob-
lasti první pomoci, zjistili jsme jak funguje 
integrační systém v ČR při záchraně lidské-
ho života. V praktických ukázkách jsme si 
zkusili ošetření úrazů nejen otevřené zlo-
meniny ale i tepenného krvácení či ruční 
masáže srdce, ale i za pomoci defibrilá-

Moutnice – turnaj 
v kuželkách
V sobotu 13. června odpoledne jsme v ku-
želně naší orlovny uspořádali druhý ročník 
turnaje v kuželkách pro školní děti neboli 
dětského letního koulování. Sešlo se 18 
závodníků a je potěšitelné, že jich bylo více 
než loni. Děti si nejdřív trošku zatrénovaly, 
potom jsme je rozdělili do dvojic a každý 
měl deset hodů. V dalším kole si dvojice 
vyměnily dráhy a opět čekalo každého 
deset hodů. Ti, kteří zrovna nehráli, si 
užívali s paní Buchtovou zábavu na hřišti 
za orlovnou. Po ukončení závodu proběhlo 
společné focení, poté vyhodnocení, 
vyhlášení výsledků a předání cen. Nebylo 
však až tak důležité, kdo vyhrál, důležitější 
bylo, že se děti dobře bavily i bez počítačů, 
mobilů a jiných zařízení a vypadaly opravdu 
spokojeně. Děkuji všem, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu této akce a příště se tě-
šíme právě na vás!
 PETR NOVOTNÝ

Školení první pomoci 
2020
Každoročně pořádá naše jednota proškole-
ní svých trenérů, cvičitelů a dalších zájemců 
z řad farních táborových vedoucích pod ve-

Z činnosti žup a jednot
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a příznivce místní jednoty Orla. Kostel 
je stále na cestě a nemá ještě potřebné 
všechny atributy, aby byl vysvěcen. Před-
stavil nový bronzový svatostánek v podo-
bě archy jako symboliku starého zákona, 
nový bronzový ambon i s nápisy v latině, 
řečtině a staroslověnštině jako chrám 
jednoty, propojení byzantské a západní 
církve, obraz vděčnosti za misie sv. Cy-
rila a Metoděje. Upozornil přítomné na  
12 sloupů jako dvanáct apoštolů a vitráže 
po obou stranách kostela, znázorňující pů-
sobení Ducha svatého ve Starém i Novém  
zákoně.
Po mši svaté se delegáti přesunuli do poly-
funkčního sálu pod kostelem, kde jednání 
sjezdu pokračovalo.
Do funkce starosty župy byl v tajných vol-
bách opět zvolen br. Josef Častulík, post 
místostarosty obsadil br. Petr Brhel. Za 
členy předsednictva byli zvoleni bratři 
Ing. Antonín Gazárek a Ing. Antonín Ze-
lina a sestry Ludmila Kadlecová a Ludmila  
Sýkorová.
Do revizní komise pak br. Antonín Nosek 
jako předseda, členové br. Martin Bedrava 
a ses. Ilona Ševčíková.
Chtěla bych poděkovat všem členům sta-
roměstské jednoty, kteří se aktivně podí-
leli na přípravě sjezdu, jak při mši svaté 
čtením, přímluvami, tak i při zajišťování 
občerstvení. Dík patří i těm, kteří nás pod-
porovali morálně i v modlitbách. Velké 
poděkování „Scholičce“ za krásné písně 
při mši svaté a zvláště za „Orelskou mod-
litbu“ a pochod „Vzhůru Orle Slovanský“. 
Poděkování patří také praporečníkům  
z pěti jednot.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty St. Město

Aerobic team  
Orel Blansko sbírá 
úspěchy po celé ČR
Aerobic team Orel Blansko má v našem 
městě již dlouhou historii. Nyní působíme 
pod záštitou jednoty Orel Blansko. Věnu-
jeme se závodnímu show aerobicu a step 
aerobicu. Přinášíme dětem možnost smys-
luplně trávit volný čas a najít si i partu přá-
tel. K letošnímu roku má náš tým kolem  

80 členů od 5 do 20 let a od září se těšíme 
na nově příchozí. 
Závodní sezóna byla pro děti z Aero-
bic teamu Orel Blansko velmi úspěšnou. 
Nestalo se, že by si z nějakého závodu 
nevezli medaile. Každý rok objíždíme  
cca 15–20 závodů po celé České repub-
lice. Zlatým hřebem naší sezóny bylo 
získání zlaté medaile na Celorepublikovém 
mistrovství soutěže Česko se hýbe v Pra-
ze. Z celkově 18 týmů se nám podařil 
v kategorii 11-13 let se sestavou Volejte 
linku 155! získat tento titul. Jsem nesku-
tečně pyšná na svůj tým, že jsme tohle 
společně dokázali. Závodní sezóna nás 
čeká výjimečně na podzim. Doufám, že 
vše už proběhne bez problémů a my bu-
deme mít možnost obhájit náš titul, tré-
novat zase společně, radovat se z naší 
práce a šířit dál dobré jméno jednoty  
Orel Blansko.
 trenérka ADÉLA

Léto v jednotě Orel 
Drnovice u Vyškova 
župa Klapilova

Naše jednota pořádá každý rok o prázd-
ninách dětský tábor pro děti od 6 do  
14 let. Tyto tábory pořádáme již 25. ro-
kem.  V letošním roce se tábor uskutečnil 
na skautské základně Eliška ve Fryštáku 
u Zlína. Celotáborové téma bylo „Ať žijí ry-
tíři v roce 2020“, kdy na závěr bylo každé 
dítě pasováno na rytíře.  Tento rok se akce 
zúčastnilo 30 dětí. 
Naši tábornici uskutečnili mnoho výletů. 
Jedním z nich byla návštěva ZOO Lešná ve 
Zlíně. Spoustu aktivit probíhalo v přírodě 
a nechybělo i koupání. Naštěstí počasí přá-
lo. Hlavní táborová vedoucí byla ses. Marie 
Handlová – vedoucí rady mládeže.  
Letošní tábor byl poslední pro naši dlou-
holetou kuchařku paní Aničku Sýkorovu 
z Drnovic. Věřte nebo ne, ale o hladové 
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žaludky dětí i vedoucích se starala poctivě 
25 let. Nebylo jídlo, které by účastníkům 
nechutnalo (já dodnes vzpomínám na be-
leše s marmeládou). Nikdy jsme nehlado-
věli a nezůstávaly téměř žádné zbytky, což 
svědčí o hospodárnosti paní kuchařky.  Paní 
Sýkorová byla odměněna fotoalbem s fo-
tografiemi všech táborů. Tímto jí přejeme 
hodně zdraví a pohody v kruhu rodiny. 
 Ing. MICHAELA BOUDNÁ
 sekretář jednoty

Prázdninová 
dobrodružství
Příměstské tábory pod názvem Sport Cam-
py pořádáme v Orlu Dobříš již pěknou řád-
ku let. V letošním roce jsme pro děti zorga-
nizovali dva turnusy. První pětidenní tábor 
se nesl v duchu Celým světem se sportem. 
Během týdne jsme stihli sportovat, pozná-
vat nová místa v okolí Dobříše, seznámit 
se s novými kamarády, vytvořit si něco na 
památku. Vydali jsme se i na celodenní 
výlet na Minigolf, a dokonce nás navštívil 
i nadějný mladý, teprve dvanáctiletý moto 

trialista David Fabián, který se pyšní hned 
několika tituly, a to nejen České republiky, 
ale i Evropy. Druhý turnus Sport Campu 
jsme odstartovali o týden později. Tento-
krát jsme se zaměřili na téma Sport Film 
Fest. Pro děti byly připraveny krátké mo-
tivační sportovní filmy, např. „Jen počkej 
zajíci – Na olympiádě“, „Bob a bobek ve 
škole sportu“ nebo „Hurvínek a rozcvička“. 
V programu se našel čas nejen na cvičení, 
ale i výlet za únikovou hrou nebo tvoření 
pohlednic. Týdny nabité programem, tak 
probíhaly Sport Campy v orlovně, které by 
nejenom děti, ale i dospělí měli chuť zažít. 
A jako lektorky, jsme za to moc rády.
 KAMILA PAULOVÁ

Kloboucká kola 2020
Na tratích v areálu stadionu a pod horou 
Královec se sjelo 124 závodníků všech 
věkových kategorií. Klobučtí orli připravili 
krásné závody plné dramatických soubojů, 
ale i úsměvů a dobré nálady dokreslené slu-
nečným počasím. Klobučané díky.
 JOSEF ČASTULÍK

Ještě Karel Otčenášek
V letošním prvním čísle časopisu Orel byla 
připomínka 100. výročí narození arcibisku-
pa Karla Otčenáška, bývalého duchovního 
rádce Orla. Plánované vzpomínkové akce 
byly bohužel z důvodu karanténních opat-
ření narušeny. Dubnové akce, na kterých 
se měl podílet i Orel, byly zrušeny. První 
uskutečněnou vzpomínkou byla květno-
vá zádušní mše svatá v královéhradecké 
katedrále Svatého Ducha při příležitosti 
9. výročí Otčenáškova úmrtí. To bylo ještě 
v době omezeného počtu přítomných na 
veřejných akcích. Hlavním celebrantem byl 
kardinál Dominik Duka, který po arcibisku-
pu Otčenáškovi nastoupil v roce 1998 jako 
biskup Královéhradecké diecéze.
V uvolněnějších podmínkách počátkem 
června byla v Hradci Králové otevřena ven-
kovní výstava 12 panelů, které popisují celý 
průběh Otčenáškova života s dobovými fo-
tografiemi. Vernisáž výstavy se uskutečni-
la 2. června za účasti královéhradeckého 
biskupa mons. Jana Vokála, královéhra-
deckého hejtmana a primátora. Zúčastnilo 
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se i několik orlů královéhradecké jednoty 
s praporem jednoty. Z Moravy přijel i Otče-
náškův přítel, br. Cholewa. Výstava byla 
v Hradci Králové na terasách pod starým 
městem, které od letošního roku nesou 
Otčenáškovo jméno. Terasy přímo souse-
dí s Novým Adalbertinem a s mariánským 
kostelem. V Hradci byla výstava do konce 
června, pak se přestěhovala na zámek do 
Opočna, který je blízko Otčenáškova rodi-
ště, Českého Meziříčí. Třetí zastavení bude 
od září na pardubickém zámku, aby bylo 
zřejmé, že i Pardubický kraj patří do Králo-
véhradecké diecéze.
Do vzpomínkového sportovního kalen-
dáře k uctění památky Karla Otčenáška 
byl věnován Letohradský triatlon, který 
připravila jednota Orel Orlice 11. července. 
V září jsou zařazeny již tradiční akce, obě 
na sobotu 19. září. Jednak je to v Šono-
vě u Nového Města nad Metují-pochod 
Šonovská 20 a v České Třebové závod 
v rámci Orelské běžecké ligy v lokalitě Ho-
ry-Kros po lyžařských tratích. Plánovaný 
dubnový pochod z Týnce do Kolína se snad 
uskuteční v náhradním termínu příští rok, 
kdy si budeme připomínat 10. výročí úmrtí 
Karla Otčenáška.
 BOHUSLAV ČÁP

Letohradský triatlon
Po loňské přestávce, způsobené rekon-
strukcí koupaliště, jsme mohli letos uspo-
řádat druhý ročník Letohradského triatlo-
nu. Termín jsme stanovili na 11. července. 
V den konání už od rána pršelo, ale neod-
radilo to 37 borců a borkyň, kteří se přišli 
porvat se třemi disciplínami. Po registraci 
si mohli jít postupně odplavat svých 500 
metrů v nově zrekonstruovaném bazéně. 
Když měli všichni odplaváno, stanovilo se 
pořadí a vystartoval první závodník do cyk-
listické části. Ta vedla od koupaliště, přes 
Spořilov, Písečnou, Žampach do Libchav, 
kde byla otočka a jelo se stejnou cestou 
zpět. Hned jak závodník dojel zpátky, ulo-
žil kolo do cyklistického depa a vydal se 
na 5 kilometrů dlouhý běh po cyklostezce 
směrem na Žamberk. V cíli na závodníky 
čekala finisherská medaile a drobné ob-
čerstvení. Nejlépe si se všemi disciplínami 

poradil Pavel Pešek z SBR Tri-team Litomy-
šl v čase 1:00:03. Mezi ženami zvítězila 
Lenka Tomášová závodící za tým AC Go-
Mango Högen v čase 1:24:02. Postupně 
se do cíle dostali všichni závodníci. 
Myslím, že i přes nepřízeň počasí si to 
všichni užili a snad se svým výkonem byli 
spokojeni. Doufejme, že v příštích letech 
už bude počasí přívětivější. Na závěr 
bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří 
závod podpořili, Jaromírovi Hrubému 
z městské policie za zajištění křižovatky 
u  p růmys lovky,  p rovozova te lům 
koupaliště a Městu Letohrad. Ale hlavně 
dobrovolníkům, kteří mi s pořádáním 
pomohli a bez kterých by tento závod 
nemohl proběhnout. Poděkování si 
zaslouží: Helena, Antonín, Antonín 

a Karolína Živní; Tereza Francová; Tomáš 
Baumgartl; Martina a Marie Brandejsovi; 
Luboš Krejčí, Tomáš a Matěj Moravcovi; 
Simona Venclová; Tomáš Stejskal; Marti-
na Svobodová; Anička Halbrštátová; Jana 
Kratochvílová; Dan Syka; Martin Hubený; 
Ondřej Kaválek.
 MAREK ŽIVNÝ, ředitel závodu

Farní den  
v Ústí nad Orlicí
V neděli 16. srpna se konal v Ústí nad Orlicí 
farní den, na jehož programu se podílela 
i naše jednota Orla. Začali jsme společnou 
mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
kde se konala zároveň i pouť. Následně se 
farníci přesunuli na farní zahradu, kde byl 
společný oběd. 
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Naším hlavním úkolem bylo vymyslet pro-
gram pro děti. Největším lákadlem byl 
skákací hrad, který jsme si zapůjčili z Orla 
Třebechovice pod Orebem a děti dováděly 
až do večerních hodin. 
Dalším bodem programu byly soutěže, 
které proběhly v nedávno zrekonstruo-
vaném parku u kostela. Soutěže se nesly 
v duchu poutníka. Každé dítě dostalo na 
startu „Poutnický průkaz“ na kterém byly 
znázorněny obrázky různých předmě-
tů potřebných na putování (hůl, mošna, 
čutora, plášť,…). Na děti čekalo 8 stano-
višť, která byla tomuto tématu přizpů- 
sobena. 
Jsme rádi, že se zúčastnilo přes 70 dětí 
a my jsme mohli být nápomocni při orga-
nizaci farního dne, a že se o nás díky tomu 
dozvědělo zase o něco více lidí.
Jiří Kada, starosta jednoty

Orel jednota Domanín –  
vodácký kurz Sázava 
19. 7.–23. 7. 2020
27 osob (11 dospělých a 16 dětí)  a 2 psi, 
6 aut, 9 stanů, 11 lodí (1 raft – 5 osob, 
3 Pálavy pro 3 osoby a 7 pro 2 osoby),  

46 říčních kilometrů, 3 kempy, 4 noci, 
2 instruktoři, 2 prohlídky, hodně splavů,  
2 kajaky a 2 padleboardy,  1 jízda vlakem, …
V neděli 19.7. se naše vodácká parta se-
šla v kempu U Karla v Českém Šternber-
ku, kde měla končit naše první plavba. 
Někteří neodolali a běželi vyzkoušet vodu, 
které teklo opravdu dost. Nato jsme se šli 
projít do městečka a podívat se na splav, 
který byl kousek nad kempem a měl nám 
zakončit zítřejší plavbu. Večer se děti 
unavily sportovními i společenskými hrami 
a po společné večeři z dobrot, které nám 
maminky připravily, zalezly do stanů.
Ráno se opět dojídali buchty od maminek 
a vyrazilo se na velmi daleké nádraží, které 
bylo téměř v kempu. Vláček naši početnou 
skupinku dopravil do Kácova a zde na nás 
již čekali instruktoři Kouba a Michal s při-
praveným vybavením. Hned po rozebrání 
vest, pádel a rozdělení lodí proběhla ob-
vyklá instruktáž. Jelikož tu noc před naším 
startem zapršelo, tak vody přibylo a ze 
začátku tekla hodně rychle. Ale stejně tak 
rychle se naše posádky sehrály a začaly si 
plavbu náležitě užívat. Tento den jsme měli 
na trase 4 jezy. Vždy jsme vystoupili, Michal 

nám pověděl, co a jak a když jsme se do-
zvěděli vše, co bylo třeba, jez sjel nejprve 
on a čekal dole s připravenou házečkou, 
která nakonec ani nebyla potřeba, jelikož 
to všichni zvládli úplně perfektně. Cestou 
jsme narazili na velmi krásný a dlouhý 
jez, který jsme jeli několikrát. I poslední 
jez u kempu jsme zvládli a dorazili do cíle 
poměrně brzy, takže jsme se rozhodli ještě 
podívat na místní hrad Šternberk, kde nám 
udělali i prohlídku, která se všem moc lí-
bila. Pozdní oběd jsme si dali pod hradem 
a opět děti neodolaly a zařádily si v Sázavě 
(i když posádka Nautilu to při plavbě stih-
la 3x). Večer jsme se vydali s baterkami na 
průzkum do nedaleké stříbrné štoly ukry-
té v lese. Michal Tříska a oba instruktoři  
neodolali a vlezli dovnitř. Štola byla dlouhá 
asi 60m, ale bohužel pro nás, dno zakrývala 
ledová voda a bahno, takže jsme je raději 
čekali venku.
V noci na úterý pršelo, ale přesto vody uby-
lo, o čemž jsme se přesvědčili po snídani 
a sbalení stanů. Řidiči převezli auta do kem-
pu v Samopších a ostatní se mezitím bavili 
prozkoumáváním břehu nebo pletením co-
pánků či hlazením pejsků. I tento den jsme 
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měli v programu jezy a voda stále pěkně 
tekla. Nautilus opět dostál svému jménu, 
a pár obětavců ho v tom nenechalo sa-
motného. Kemp v Samopších nás překvapil 
svým zázemím a vybavením, a jelikož zde 
byla řeka klidná, nafoukali nám instruktoři 
kajaky a padleboardy a my se na nich bavili. 
Třetí den plavby už bylo vody podstatně 
méně a tak ne na všech jezech se svezla 
kompletní posádka. Přesto se našel jez, 
který jsme si opět užili víckrát. Tentokrát 
se v kempu v Sázavě do suchého převlékali 
téměř všichni, jelikož se po cestě několi-
krát strhla vodní bitva. I tento den jsme 
neodolali kouzlu kajaků a padleboardů. 
Odpoledne jsme se vydali na prohlídku 
známého kláštera Sázava, a protože nám 
to nestačilo, udělali jsme si procházku do 
místních kopců podívat se na „Čertovu 
brázdu“. Cestou nás mile překvapil in-
struktor Michal, který natrhal pár rostlin 
a udělal nám poznávačku, při které jsme 
se dozvěděli spoustu nových věcí. Po ve-
čeři v kempu jsme počkali, až se setmí 
a vydali se na noční procházku městem, 
na níž opět nechyběly svítící náramky  
Terezky M.
Poslední den bylo vody méně, ale i tak jsme 
žádný jez nepřenášeli. I tento den se strh-

la velká vodní bitka, které neunikla téměř 
žádná loď a na jejím konci se někteří piráti 
mohli chlubit i 8 zdařenými nájezdy, kte-
ré končili potopením lodi. Po uklizení lodí 
a závěrečném společném fotu jsme se pře-
vlékli, naobědvali, rozloučili se a poděkovali 
instruktorům za velmi krásnou a zdařenou 
plavbu a vyrazili k domovu.
Letošní ročník byl opravdu po všech strán-
kách velice vydařený a já už jsem zvědavá, 
kterou řeku budeme sjíždět příští rok.
 Orel Domanín, KOSÍKOVÁ MARKÉTA

Orlíci z Drnovic u Lysic
Letošní rok pro nás všechny je dost neob-
vyklý. Orlíci svoji činnost začali již tradičně 
Tříkrálovou sbírkou - koledovali v Drnovi-
cích již pojedenácté. Obsah tříkrálových 
pokladniček činil rekordních 63.382 Kč. Za-
čali jsme úspěšně a radostně. Během ledna 
a února jsme vyráběli dárečky pro potěchu 
do domova seniorů, do soutěže Voda 
štětcem a básní a na různé orelské akce, 
které jsme letos měli v plánu. Nacvičovali 
jsme hudební vystoupení na jarní orelské 
akce. Chystali jsme se na velikonoční 
jarmark, na benefiční koncert Děti dětem 
atd. Od začátku března bylo ale všechno 
jinak. Akce musely být zrušeny, Orlíci se 

přestali scházet ve své klubovně. Zavládlo 
smutno a očekávání, co bude dál. Covid 
19 nám překazil plány a všichni jen čekali. 
Přestože naše schůzky neprobíhaly, začali 
jsme i přesto připravovat letní tábor pro 
handicapované děti. Orel se před pár lety 
aktivně zapojil do přípravy těchto táborů, 
a tak nějak jeho organizace plynule přešla 
na nás. Tábor se pořádá pod hlavičkou 
sdružení Archa community Brno. Jednota 
Orel zajišťuje táborový pobyt nejen orga-
nizačně, ale chystáme také program. Le-
tošním tématem bylo cestování časem. Do 
poslední chvíle jsme mohli jen doufat, že 
se tábor uskuteční. Sledovali jsme zprávy 
a všechna ta omezení, která nás provázela. 
Vyšlo to! Tábor se konal.
Dětský aršácký tábor proběhl první 
červencový týden roku 2020 na Vyhlídce 
v Blansku-Češkovicích. Účastníci tábora 
po celý týden cestovali časem. Každé 
ráno jsme procházeli se zavázanými očima 
bránou času. Postupně jsme se setkali 
s významnými osobnostmi, jakými byla 
například egyptská královna Kleopatra, 
arcivévodkyně Marie Terezie a svatá Anežka 
Česká. Mezi mužské významné osobnosti, 
které jsme navštívili a se kterými jsme 
strávili den, patřil malíř Leonardo da Vinci 



ze žup a jednot

www.orel.cz 29OREL 3–20

a náš první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk.
S těmito osobnostmi jsme se ocitli v době, 
ve které žili, vyráběli jsme to, co bylo v je-
jich době typické, hráli jsme hry, které také 
oni měli rádi. Každý večer jsme se pak vra-
celi bránou času zpět do současnosti. Věřte, 
mnohdy se nám vůbec nechtělo. 
Vše, co děti vyrobily, si odvezly z tábora 
domů. Rodičům se tak mohly pochlubit 
vlastnoručně vyrobenými mýdly a mastič-
kami, samostříly, vějíři, čelenkami, náram-
ky, autíčky, ručně ušitými panenkami atd. 
Denně jsme vyráželi do přírody, kde jsme 
soutěžili a hráli hry. Tábor se opravdu velmi 
vydařil a všichni se vraceli do svým domovů 
nadšení a plní dojmů. Příprava programu 
není jednoduchá, protože tábor je určen 
především handicapovaným dětem, zvláš-
tě dětem na vozíčku a dětem s mentálním 
postižením. Díky skvělým asistentům se vše 
podařilo.
Součástí programu tábora jsou nejen hry, 
soutěže a tvoření, ale také modlitba, pro-
tože se jedná o křesťanský tábor. Každá 
modlitba se nesla v duchu příběhů z Bible 
a byla opět propojena hrou, takže se mohl 

zapojit každý. Letos s námi strávil pár dnů 
i P. Jindřich Kotvrda, takže na táboře nechy-
běla ani mše svatá.
A tak se už nyní těšíme na další aršácký 
tábor. Před tím nás ale čeká víkendový 
pobyt Orlíků a Aršáků na Zámečku v Ho-
doníně u Kunštátu, který by se měl konat 
již tradičně v polovině října. Příprava po-
bytu je v plném proudu a my opět věříme 
a doufáme, že se i tato tolik oblíbená akce 
uskuteční. 
S přáním pevného zdraví

IVANA FRÝBORTOVÁ, 
Orel jednota Drnovice

Orel Vysoké Mýto 
postoupil  
do krajské divize 
Pardubický krajský svaz stolního tenisu 
rozhodl, jak naložit se zbytkem sezóny 
2019/2020, ve které v některých případech 
stačily k ukončení pouhé dva zápasy. Jak to 
tedy dopadlo? 
Podle vzoru z ligových a extraligové sou-
těže se sezóna předčasně ukončí a pořa-
dí v tabulkách se vezme podle aktuálního 
stavu. Co to znamená pro oddíl stolního 

tenisu ve Vysokém Mýtě?  Tým A postoupil 
do divize Pardubického kraje. V soutěžích, 
které hrají pod hlavičkou Orla Vysoké Mýto, 
mají stolní tenisté kromě A týmu dalších pět 
mužstev, která si rovněž zaslouží pochvalu. 
Největší úspěch zaznamenal náš  „A“ tým, 
který za celou sezónu 2019/2020 našel 
pouze jednou přemožitele, a i když mu do 
konce sezóny zbývalo odehrát čtyři zápasy 
z celkových 22, svým bodovým náskokem 
by si i tak s největší pravděpodobností zajis-
til tolik kýžený postup z krajského přeboru 
do divize Pardubického kraje. 
V regionálním přeboru 1. třídy skončil 
„B“ tým na 4. místě a „C“ tým skončil na  
3. místě regionálního přeboru 2. třídy. 
V regionálním přeboru 4. třídy skončila vy-
sokomýtská mužstva na 7. a na krásném  
3. místě. Nejmladší hráči skončili v regionál-
ním přeboru žactva na 7. místě.  
Největší radost je ovšem z postupu do divi-
ze. Vždyť podobná soutěž ve stolním tenisu 
se ve Vysokém Mýtě hrála přibližně před 40 
lety, kdy se ještě jmenovala východočeský 
přebor. Je to pro oddíl tedy veliký úspěch 
a odměna po tvrdé práci a nastaveném re-
žimu tréninků.
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Župa Šilingrova  
v Žarošicích
Naše župa v loňském roce navázala na 
dřívější tradici Orelských župních poutí do 
Žarošic. Po několika letech se členové Orla 
s prapory a někteří i v orelských krojích 
shromáždili před  Lidovým domem „Kaťá-
kem“ a průvodem za doprovodu dechové 
hudby jsme zavítali do farního kostela sv. 
Anny v Žarošicích, kde P. Pohanka sloužil 
mši svatou za živé i zemřelé členy Orla. Při 
přímluvách poutníci prosili o požehnání pro 
orelskou činnost a za všechny své členy.  
K oběti byly přinášeny stuhy nesoucí názvy 
jednot. Tato první znovuobnovená pouť 
neměla tak velkou účast jako poutě po r. 
1990, ale ti, kteří k Matce Boží připutovali 
si odnesli krásný zážitek a Boží požehnání. 
Po mši svaté a svátostném požehnání byli 
zasloužilí členové některých jednot vyzna-
menáni. Pro velký duchovní zážitek a pro 
potřebu získat pro naši orelskou činnost 
Boží požehnání a ochranu Matky Boží, roz-
hodli se zástupci župy Šilingrovy, že v tradici 
orelských župních poutí do Žarošic budeme 
pokračovat. Bohužel v letošním roce nasta-
ly komplikace s karanténním opatřením. 
Vzhledem k tomu, že se každou chvíli naří-
zení měnila, a že až do poslední chvíle ne-
bylo jasné, za jakých podmínek a zda vůbec 
se pouť uskuteční, dojednali zástupci župy 
s P. Pohankou, že bude sloužena pout-
ní mše svatá za účasti omezeného počtu 
poutníků tak, aby byly splněny požadavky 
vládního nařízení. Možná někomu chyběla 
hudba, někomu chyběl možná i průvod. 
Ale rozhodně tam nechybělo to, proč jsme 
za Matkou Boží žarošskou připutovali - du-
chovní zážitek a povzbuzení P. Pohanky při 
jeho promluvě. Po požehnání bylo předáno 
vyznamenání zasloužilým členům Orla. Mši 
svatou spolu s námi prožíval i starosta Orla 
br. Ing. Stanislav Juránek. Jeho přítomností 
jsme byli všichni potěšení a jako poděková-
ní za jeho obětavou práci pro českého Orla, 
byl mu předán dárkový poukaz od župy  
Šilingrovy na orelský kroj.
Domů jsme se rozjížděli s předsevzetím, že 
příští rok, dá-li nám Pán zdraví, opět se se-
jdeme v Žarošicích u naší Nebeské Matky.
 LUDMILA ŠPÉROVÁ

Atletika Vyškov -  
Být mámou, tátou –  
to není jen tak
Znám ten pocit. Jsem jedna z nich. Nejtěžší 
pocit v životě. A jak je to ve sportovním ži-
votě? Závody. Když už opravdu o něco jde, 
máma s tátou sedí na tribunách, postávají 
kolem atletické dráhy a zatínají pěsti. Ka-
ždý závod je hrou s jejich nervy. Tátovi jde 
o to, aby Honzíček vyhrál a mamince, aby 
se Viktorka při startu nezranila.
Máme to různě. Ale jedno máme společné. 
Jsme pro děti oporou. I v tom sportovním 
světě.
Při sportovním rodinném závodě o mámu 
a tátu na orelském sportovním areálu ve 
Vyškově nebyla nouze. 51 skupin – táta 
a syn, máma a dcera nebo různě pomícha-
né dvojice se postavily na start v pěti dis-

ciplínách: slalomový a štafetový běh, skok 
z místa, hod raketkou a skákání přes švi-
hadlo. A pocity byly u každého jiné. Někteří 
taťkové klidně nechali maminku vyhrát ve 
štafetě, další mamka hlasitě zařvala, když 
přehodila tatínka. Pepíček vyčetl mamince, 
že hodila oštěpem 13 m s Johankou a s ním 
jenom 12 m. Neskrývanou tančící radost 
měla i maminka, která naskákala přes švi-
hadlo nejvíc z rodiny. 
Bylo vidět, že si závody všichni moc užívají. 
Všichni ze sebe vydávali vše a tak to má být. 
U mě mají poklonu. Být mámou, tátou – to 
není jen tak. Dodávají odvahu, sílu a jistotu 
vedoucí k cíli. Děkuji rodičům malých Orlí-
ků za společný zážitek a děkuji trenérům 
a všem, kdo tyto rodinné závody pomohli 
zorganizovat.
 ANNA MÁLKOVÁ
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•  stoleté jednoty

•  Národní sportovní agentura –  
dotační partner 

•  Otevření Orlovny  
v Novém Městě na Moravě

•  zprávy z ústřední rady,  
změny na ústředním sekretariátě 

… a další zajímavé čtení 
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