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Výsledky literární soutěže POHÁDKA  11
Pohádek se nám sešlo nečekané množství. Porota vybírala z 46 různě dlouhých textů. 
Děkujeme všem za účast, říká se, že vyhrát může jen jeden, ale porota se rozhodla ocenit 
více autorů. Původním záměrem bylo publikovat pohádky v časopise, ale svým množstvím 
a rozsahem to není možné. Rozhodli jsme se proto svěřit vaše dílka profesionálům. 
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Uctění památky  4
„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ To byla poslední slova pa-
rašutistů, která zazněla z krypty pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje  
v pražské Resslově ulici. Psal se 18. červen 1942 a v podzemí kostela se bránilo 
sedm československých parašutistů osmi stům nacistických vojáků.

Orel – synodální cesta
Papež František nás zve na synodální cestu. Oč jde? 
O obnovu, která má být společným dílem. 
Proč společným? Jsme nemocní individualismem. 
Žijeme a myslíme příliš sami a neumožňujeme 
Duchu Svatému, aby z nás budoval společenství. 
Společné hledání nekončí překřičením druhých, 
ani hlasováním. Jde o společné naslouchání Duchu 
Svatému. Prvním krokem je ztišení a naslouchání. 
Miluji toho, kdo mluví, proto mu neskáču do řeči 
a nechám ho domluvit. Když mluví, nepřipravuji si 
odpověď, ale i když má jiný názor, hledám v jeho 
názoru semena pravdy. Nechci ho ubýt argumenty, 
ale spolu s ním chci dojít k pravdě. 
Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto je 
upřímný a laskavý. Láska je podmínkou plodného 
dialogu, je znamením otevřenosti Duchu Svatému, 
který je láska. Když ho necháme v sobě milovat, 
může nás vést a dávat moudrost. 
Abychom bezpečně poznávali Boží vůli, je třeba 
odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nepři-
způsobujte se tomuto světu, ale změňte se, ob-
novte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, 
co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a do-
konalé, píše sv. Pavel Římanům. Musíme na-
slouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, 
ne touhám těla. Galaťanům Pavel radí: Žijte 
duchovně a nepropadnete žádostem těla. 

Důležitý je taky postoj 
lásky, která hledá dobro 
druhého. Filipanům píše: 
Za to se modlím: Ať stále 
víc a více roste vaše láska 
a s ní i poznání a všestranný 
úsudek, abyste dovedli volit 
to lepší. A Kolosanům píše, 
že o poznání Boží vůle je 

třeba se modlit, protože poznání Boží vůle je dar. 
Důležitá je i zkušenost starozákonního proroka Da-
niela. Když se modlí o dar poznání, dostane ho až 
po třech týdnech postu. Zjeví se mu anděl a říká: 
Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení 
a pokořit před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena. 
Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Musel 
v modlitbě a postu dozrát.
Obnova církve začne v rodině a v jednotě Orla, 
když takto začneme. 

+Jan Graubner
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Report z Moravy  27
„Celá nemocnice připomínala bojiště. Všude plno krve, lidé v šoku, pláč a beznaděj. 
Moji hlubokou úctu a obdiv mají všichni zdravotníci. Každému poskytli včas péči, kte-
rou potřeboval“……. říká Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice TGM v Hodoníně o večeru  
24. června, kdy se Moravou prohnalo tornádo.

Sestry a bratři,
znáte to. Přijde období, kdy citlivěji vní-
máme, že se v životě nedaří, že se nám 
smůla lepí na paty, že se nám to prostě 
všechno tak nějak zvrtlo. Psychologové 
mají takové lidské krize rozděleny do 
několika fází a pro tu první mají nádher-
ný výraz „jájismus“. Proč zrovna mně se 
přihodilo tohle, proč já mám řešit takový 
problém, proč já ……A propadáme se níž 
a níž. Na samé dno. A když si myslíme, 
že už to níž nejde, že nám síly došly a že 
už není nikdo, kdo by podal pomocnou 
ruku, že to prostě nejsme schopni ustát, 
přijde další životní rána….
Vím, o čem píši. Já to prožila. Pán Bůh mě 
má rád. Poslal mi před čtyřiceti lety skvě-
lou kamarádku. „To dáš, dýcháš, bydlíš, 
jíš, máš skvělý děcka, vnuky, přátele, Boží 
náruč….žiješ! Všechno, co se ti teď děje 
má nějaký účel, jen ještě nevíš jaký. Má to 
tak být a potřebuješ čas. Neboj, to přejde, 
pochopíš a najdeš ten důvod i odpověď 
na to – proč?“ 
Měla pravdu. Všichni něco ztrácíme, ale 
spoustu toho nacházíme. Stačí se roz-
hlédnout a vnímat. 
Maličkosti, detaily, 
závany dobra, empa-
tie, vidět ty natažené 
ruce a přijmout jejich 
pomoc. Podařilo se 
a našla jsem. Našla 
jsem opravdové přá-
tele, kterých si moc 
vážím, našla jsem znovu sílu rodiny, našla 
jsem víru v sebe sama a chuť znovu pomá-
hat druhým. Dýchám, bydlím … … žiju! 
Díky mnohým z vás, díky Jitce a všem mým 
opravdovým přátelům.
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Letos se cyklisté vydali do Belgie  18
Stejně jako loni bylo do poslední chvíle nejisté, zda cykloputování po Slovensku bude-
me moci realizovat, i nad letošní naplánovanou Belgií stále visel otazník. V pátek 23. 
července se ale skupina 53 cyklistů vydala autobusem směrem k Belgii.

1000 Miles Adventure – 10 dnů, 4 hodiny a 11 minut  
Davida Rezka  31
Letošní ročník tohoto extrémního závodu měl být jiný, výjimečný a vlastně i nakonec 
byl, ale vše bylo jinak než se plánovalo. Na letošní ročník jsme se s manželkou při-
hlásili spolu. Jenže člověk míní a pán Bůh mění. Manželka i přesto, že lékaři nedávali 
šanci otěhotněla a na start jsem se tedy postavil sám. Tři týdny před startem se nám 
narodil syn Ferdinand.
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pod velkým tlakem a nakonec ve snaze se 
zachránit vypovídal na gestapu … .
V den výročí se před pravoslavným chrá-
mem sv. Cyrila a Metoděje sešli starosta 
Orla br. Stanislav Juránek a poslanec PS ČR 
za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, aby uctili je-
jich památku.  M. MACKOVÁ

Blahopřání k narozeninám 

Uctění 
památky 
„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? 
Nikdy!“ To byla poslední slova parašutis-
tů, která zazněla z krypty pravoslavného 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské 
Resslově ulici. Psal se 18. červen 1942 
a v podzemí kostela se bránilo sedm čes-
koslovenských parašutistů osmi stům na-
cistických vojáků. Byli to právě ti stateční 
výsadkáři v čele s Janem Kubišem a Joze-
fem Gabčíkem, kteří provedli 27. května 
úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. 
Němci se je pokoušeli vypudit slzným ply-
nem a vyplavit pomocí hadic s vodou, které 
zastrkovali do krypty. Esesáci rozbili starou 
náhrobní desku zakrývající vchod do krypty 
a sestoupili dolů. Dvě hodiny se na kůru 
dokázali tři muži bránit, pak Opálkovi, 
Kubišovi a Bublíkovi došlo střelivo. Kubiš 

byl smrtelně zraněn, ostatní dva si nechali 
poslední náboje pro sebe. Zbylí čtyři pa-
rašutisté se ještě přes čtyři hodiny bránili 
v kryptě kostela. Neúspěšně…..Po sed-
mihodinovém boji byli všichni parašutisté 
mrtví. Mohli děkovat zradě jednoho z nich. 
Karel Čurda ztratil s parašutisty spojení, byl 

Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský diecé-
zní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle  
75. narozeniny. V roce 2020 slavil 30. výročí 
své biskupské služby a stal se nejdéle půso-
bícím brněnským sídelním biskupem v his-
torii diecéze od jejího založení v roce 1777. 
V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně 
Svatého otce Benedikta XVI., prvního pa-
peže, který navštívil brněnskou diecézi. Za 
všechny naše členy předali biskupovi drob-
né dary představitelé Orla Stanislav Juránek 
a Miluše Macková. Při takové příležitosti ne-
směl chybět i Božetěch Kostelka, který i přes 
svých devadesát let sype z rukávu vzpomín-
ky jednu za druhou a jeho paměť je oprav-
du obdivuhodná. Popřát vše dobré s námi 
byla i naše nová zaměstnankyně Kristina 
Horáková, kterou spojují s biskupem rod-
né Bosonohy. Po krátkém posezení jsme se 
shodli na tom, že Vojtěch Cikrle má ve své 
službě stejný cíl jako Orel – „ Aby diecé-
ze byla živým organismem, tvoří ji mnoho 
lidí a cesta každého z nich je jedinečná…“.  
A to platí i pro Orla. M. MACKOVÁ
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Vzpomínka k výročí
S manželi Haluzovými jsem se poprvé 
setkala v Luhačovicích, kde oba sla-
vili svá životní jubilea. Je to již téměř  

Fotky asi podle pořadí…5 a 6 jen výřezy

Výzva do jednot
Sestry a bratři, prosíme jednoty, které oslaví v roce 2022 stoleté výročí od 
svého založení, aby se přihlásily komukoliv a jakkoliv na ústředí. Zajišťu-
jeme pamětní stuhy a jejich výroba nějakou dobu trvá. Předávány jsou 
zástupcům jednot na orelském shromáždění na sv. Hostýně. Bohužel se to 
nemáme jak dozvědět, než čekat na vaše přihlášení. Současně jednotám 
dáváme v časopise prostor, aby jednoty mohly něco ze své historie i sou-
časnosti sdělit i nám ostatním.

Těšíme se na vaše příspěvky a děkujeme. M. MACKOVÁ

30 let, já byla pozvána jako představi-
telka župy Sedlákovy a přiznám se, že 
jsem teprve na místě sbírala střípky z roz-

hovorů s ostatními, kdo vlastně ti dva, 
šťastně a harmonicky vypadající man-
želé, jsou. Dokázali pro ostatní udělat 
hodně. Tehdy jsem to shrnula asi tak, že 
jsou hodně aktivní, s otevřeným srdcem  
pro druhé.
Když jsem byla v srpnu v Luhačovicích, 
vzpomněla jsem si, že župa Velehradská 
v rodných Pozlovicích na škole odhalo-
vala manželům pamětní desku. Náhoda 
tomu chtěla, a já stanula před deskou 
se skromnou kytičkou právě v den de-
sátého výročí úmrtí br. Haluzy. Přemýš-
lela jsem, jak našim mladým Orlům pře-
dat poselství, jak jim sdělit, že pro Orla 
pracovali tak významní lidé, jako byli  
Haluzovi? 
A přece. V kinech měl premiéru, kri-
tiky i diváky velmi oceňovaný film, Zá-
topek. Určitě se na něj půjdete podívat 
(možná i proto, že jednoho z běžců 
hraje ve filmu Štěpán Juránek). Vzpo-
meňte u filmu na br. Jana Haluzu, 
kromě jiného byl trenérem Emila Zá-
topka. Pro jeho skromnost, pro jeho 
hodnoty i pro jeho větu, která mi utkvěla  
v paměti: 
„Já nejsem v Orlu, já jsem Orel“.

 M. MACKOVÁ
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Ve dnech 21. a 22. srpna jsme se opět se-
tkali na krásném poutním místě u Matky 
Boží svatohostýnské. Zatím co sobotní od-
poledne patřilo běžcům, večerní mše svatá, 
celebrovaná P. Petrem Dujkou a kouzelná 

světelná křížová cesta, vedená P. Pavlem 
Kopeckým, nám poskytly prostor pro zklid-
nění a přípravu na neděli.
Za krásného slunného dne se od časného 
nedělního rána scházeli a sjížděli poutníci 

z celé republiky. Doputovali až na vrchol 
hory, která je pro Orly symbolem pevnos-
ti a stálosti, ale hlavně je to místo, kam si 
každoročně chodí vyprosit u Panny Marie 
ochranu a přímluvu pro Boží požehnání, 
pro práci v našich jednotách. 
Třicet pět praporů zavlálo slavnostním 
průvodem, kde kromě vedení Orla kráčeli 
hosté, kteří přijali naše pozvání. Šárka Je-
línková, Mirka Vítková, Marian Jurečka, Jan 
Bartošek, Jiří Čunek a Antonín Tesařík. Po 
mši svaté, kterou celebroval náš duchov-
ní rádce arcibiskup Mons. Jan Graubner, 
následovalo orelské shromáždění. Kromě 
bilancování uplynulého roku zde byla pře-
dána nejvyšší orelská vyznamenání. Z rukou 
starosty Orla Stanislava Juránka tak převzali 
ocenění Dagmar Zálešáková, Alvarez Kode-
da, Josef Holomek, Josef Častulík, Antonín 
Gazárek a Bohuslav Čáp. Tentokrát byla 
předána i dvě ocenění in memoriam rodi-
nám Zdeňka Vojtky a Ivany Nováčkové.

Orelská pouť na Sv. Hostýn
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O hudební doprovod se postaral chrámo-
vý sbor Cantore Domini z Frýdku Místku 
a dechová hudba pod vedením Antonína  
Gazárka. Muzikanti ještě doprovázeli odpo-
lední nedělní křížovou cestu. Věřím, že jste 
všichni vnímali přátelskou atmosféru a du-
chovně posilněni jste se vraceli do svých do-
movů. Možná vám, stejně jako mně, utkvě-
la v paměti odpověď Jiřího Čunka na dotaz, 
jak vnímá význam Hostýna pro zlínský kraj? 
„Význam obrovský, koneckonců odtud  
každoročně startují i Orlové…..“
 M. MACKOVÁ

Velehradské cyrilometodějské slavnosti 
jsou jednou z největších církevních událostí 
v zemi. Mše se tradičně účastní tisíce lidí, 
loni byly cyrilometodějské slavnosti kvůli 
pandemii koronaviru výrazně omezené, 
v oba dny mohlo do poutního areálu zavítat 
vždy jen tisíc lidí. Letos nebyl počet věřících 
na pouti nijak omezen, pouze nedělního 
večerního benefičního koncertu se mohlo 
zúčastnit maximálně 5000 lidí. Koncertu 
naživo se zúčastnili i členové Orla, pořa-
datelé, kteří připravili odpolední Soutěž ve 
fotbalových dovednostech.

22. Dny lidí dobré vůle
vyvrcholily 5. července na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou 
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Orelští praporečníci došli na nádvoří před 
bazilikou průvodem z velehradského hřbito-
va, kde pravidelně zástupci Orla i KDU-ČSL 
pokládají kytice na hrob zakladatele Mons. 
Jana Šrámka. Letos to byli starosta Orla Sta-
nislav Juránek a místopředseda KDU-ČSL  
Jan Bartošek. Hlavním celebrantem slav-

nostní mše sv. byl Dominik kardinál Duka 
OP, arcibiskup pražský, kazatelem Mons. 
Thlic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Na 
konci bohoslužby bylo oceněno několik 
osobností. Biskupové České biskupské kon-
ference tradičně předávají ocenění osobnos-
tem z oblasti kultury, umění, školství ….

Pamětní medaili ČBK letos obdržel i Bo-
žetěch Kostelka, a to za věrnost křesťan-
ským zásadám a celoživotní službu pro 
dobro církve prostřednictvím organizace 
Orel.
Za celý spolek moc gratulujeme.
 M. MACKOVÁ

Orelská děkovná pouť
ve svatovítské katedrále a zastavení u orelských hrdinů
Památný den Orla v Praze 18. června
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Výrazně se Orel prezentoval v Praze letoš-
ního 18. června. Svůj památný spolkový 
den jsme si připomněli nejprve během pi-
etního aktu u kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici, na místě posledního boje 
čs. zahraničních vojáků, kteří v roce 1942 
v okupované Praze provedli atentát na R. 
Heydricha. Členové vojenské skupiny Jan 
Kubiš, Jozef Gabčík, Josef Valčík a Josef 
Bublík byli členové Orla. Za Orla a KDU-
-ČSL se aktu účastnili starosta Orla br. 
Stanislav Juránek a br. Pavel Bělobrádek. 
S orelskými historickými prapory drželi na 
pietním místě stráž bratři Petr Kolář a Petr 
Kopáček z pražské Pospíšilovy župy. Spolu 

s nimi držel za odbojáře stráž člen Orla br. 
kapitán Miloš Matoušek. 
V šest hodin navečer jsme se shromáždi-
li v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
na mši svaté obětované za poděkování 
za 112 let Orla s prosbou o požehnání do 
dalších let. Mši svatou pro orly celebroval 
Msgre. Milan Hanuš, děkan Kolegiátní ka-
pituly Všech svatých na Hradě pražském 
a soudní vikář Apoštolského exarchátu 
Řeckokatolické církve v ČR. Praporečníci 
zaujali svá místa na stupních pod oltářem. 
Kazatel zdůraznil význam Orla pro církev 
a národ v minulosti i současnosti. Na zá-
věr bohoslužby zazněl starobylým dómem 

náš krásný chorál Ó, Zdroji pravdy. Orelské 
poutníky vedl bratr starosta S. Juránek. Pan 
děkan M. Hanuš nás přijal velice přátelsky 
a srdečně se s námi po mši sv. rozloučil. 
Z katedrály jsme se poutním procesím vy-
dali k Panně Marii z exilu na Strahov, kde 
nás uvítal zástupce premonstrátské kano-
nie a kde jsme modlitbou naše putování 
zakončili. 
Prožili jsme krásný orelský den. Šťastné se 
ukázalo spojení pietního aktu za orly-para-
šutisty s děkovnou orelskou poutí v pražské 
katedrále. Zdař Bůh a Bohu díky! 
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
 místostarosta Orla 

Termín 6. ročníku župní pouti na Hede-
či jsme naplánovali na sobotu 5. června 
2021. Dlouho jsme nevěděli, v jakém 
rozsahu bude možné ji uskutečnit. In-
formace, co bude nebo nebude možné, 
se neustále měnily. Bylo to složitější než 
v loňském roce. Pořád jsme ale věřili, že 
o naši tradiční pouť nepřijdeme. Na za-
čátku května začala svítat naděje, že se 
za určitých opatření budeme moci sejít. 
Dohodli jsme se s otcem Karlem Mo-
ravcem, že bohoslužba bude. Na sjezdu 
Orlické župy v sobotu 22. května jsme 
dlouho diskutovali o následném progra-
mu. Vzhledem k tomu, jaká byla situa-
ce, jsme nakonec rozhodli, že po setkání 
v kostele bude program variabilní. Kaž-
dá skupina bude moci využít možnos-
tí, které poskytuje okolí k turistickým  
procházkám.
Sešli jsme se v sobotu ráno 5. června za 
pěkného počasí. V 11 hodin byla zaháje-
na mše svatá za všechny živé a zemřelé 
členy Orla a jejich příznivce. Hlavně jsme 
vzpomněli na ty, kteří nás opustili během 
koronaviru. V kostele se k nám přidali 
farníci z Jablonného nad Orlicí, kteří si na 
tuto sobotu také naplánovali svou pouť. 
Po mši jsme se rozešli podle toho, jak kdo 
měl naplánováno. Část se nás rozhodla 

Župní pouť župy Orlické a Brynychovy
na horu Matky Boží na Hedeči u Králík
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dojít k rozhledně na Hedeči a pokračo-
vat 4 km k místu, kde v lese pod horou 
Jeřáb pramení řeka Tichá Orlice. Cestou 
nás sice postrašila brumlající bouřka, za 

Ve dnech 14. a 15. srpna se na Chodsku, 
v kraji Jana Sladkého – Koziny a spisovatele 
J. Š. Baara, konaly tradiční svatovavřinec-
ká pouť a chodské slavnosti. Na významné 
pouti u kostela sv. Vavřince nad Domažlice-
mi se shromáždil věřící lid k bohoslužbám. 
Nechyběl ani Orel. Jak je dobrým zvykem, 
domácí domažlické orly přijeli podpořit ses-
try a bratři ze Svatováclavské župy, z jed-
not Dobříš, Kolín a Sázava. Po oba dny 
se u poutního kostela sloužily mše svaté. 
Bohoslužby začínaly procesím od Baaro-
vých Božích muk. V liturgickém průvodu 
šli orlové s prapory, Chodové v klasických 
širácích a lidových krojích s historickými 
chodskými prapory, hasiči, myslivci a chod-
ský lid v krojích. 14. srpna celebroval mši 
sv. novokněz a domažlický rodák P. Tomáš 
Kadlec. Následujícího dne sloužil Nejsvětější 

chvíli se ale rozešla po kopcích a my jsme 
došli k prameni řeky. Po krátkém odpo-
činku jsme se vrátili zpět ke klášteru 
a rozjeli se domů. Už se těšíme na pouť 

4. června 2022, snad už v normálních  
časech.
 MARIE BRANDEJSOVÁ
 starostka Orlické župy

oběť plzeňský biskup Msgre. T. Holub. U ol-
táře drželi stráž br. Š. Kunčík s praporem 
jednoty Domažlice, br. P. Olmr s praporem 
kolínské jednoty, br. S. Vejvar s dobříšským 
praporem. Ses. I. Klimčáková ze sázavské 
jednoty byla stráží praporu. Všichni měli 
historické spolkové stejnokroje. Pouti se 
účastnila také ses. Marie Maňasová, zaslou-
žilá starostka domažlické jednoty. Řada orlů 
přišla v chodských krojích. 
Na pouti se setkáváme s řadou přátel, 
poutníků a chodských rodáků v lidových 
krojích. Po bohoslužbách procesí končí 
u vchodu do kostela. Zde si u pamětní des-
ky vždy připomínáme vlasteneckého kněze 
a politika Msgre. Bohumila Staška, který 
byl nacisty uvězněn po slavném srpnovém 
svatovavřineckém kázání 1939. Shromáž-
děné poutníky tehdy, zkraje okupace, ka-

novník B. Stašek povzbuzoval, aby neklesali 
na duchu a věřili ve všemohoucnost Boží  
a v budoucnost národa. Památku a odkaz 
významného katolického politika a někdej-
šího předsedy české zemské organizace 
ČSL B. Staška letos uctili také členové lidové 
strany a její mladé generace. 
S Chodskem se neloučíme na dlouho. Za-
čátkem října se koná pravidelný turistický 
pochod Kozinovo krajem, na který s oblibou 
jezdívají také Středočeši. Brzo na viděnou 
v kraji pod Čerchovem. Matko Boží, Tobě 
jsou zasvěceny domažlické chrámy, oroduj 
za svůj chodský lid! Svatý mučedníku Vavřin-
če, ochraňuj své věrné poutníky! Zdař Bůh! 
 ses. MARIE MAŇASOVÁ

 Orelská jednota Domažlice

 br. STANISLAV VEJVAR

 Orelská jednota Dobříš

Orelské prapory vlály nad Domažlicemi
Členové Orla na chodské pouti u svatého Vavřinečka
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Pohádek se nám sešlo nečekané množství. 
Porota vybírala z 46 různě dlouhých tex-
tů. Děkujeme všem za účast, říká se, že 
vyhrát může jen jeden, ale porota se roz-

hodla ocenit více autorů. Původním zámě-
rem bylo publikovat pohádky v časopise, 
ale svým množstvím a rozsahem to není 
možné. Rozhodli jsme se proto svěřit vaše 

dílka profesionálům a vydáme CD čtených 
pohádek. A možná i v tištěné podobě. 
Všichni se máme na co těšit. 
  M.MACKOVÁ

Výsledky literární soutěže

Výsledky literární soutěže na téma: POHÁDKA

OREL, ústřední kulturní rada ve spolupráci s župou Velehradskou, 
v rámci světového „Svátku písní“, pořádali v sobotu 19. června  
na pódiu Lázeňského náměstí celostátní přehlídku duchovních  
písní pod patronací Otce arcibiskupa Jana Graubnera

1. kategorie (do 13 let)
1. místo:  O popleteném počasí  

(Nina Chudorová, Opava)
2. místo:  Kačka a mluvící knihovna 

(Emma Churavá, Opava)
  Kouzelný kamínek  

(Anna Kovářová, Proseč) 
3. místo:  Kouzelné Vánoce  

(Amálie Pelcová, Odry) 
  Kouzelné Vánoce  

(Klára Nováková, Proseč) 
 Vlci (Ondřej Zápeca, Opava) 
   Příběh šťastné okurky  

(Nikol Mlíchová, Opava)

Ostatní soutěžní pohádky v kategorii:  
O princi Vladimírovi, Vánoční zázrak, Sno-
vá říše, Perníková chaloupka, O zlaté ryb-
ce, Pohádka o lišce, meči a odvaze, Dům, 
ve kterém naděje umírá poslední, Cvalík  

a Kebulka, Duhová flétna, Kouzelný dě-
deček, O psovi, moudrém kladívku a pýše, 
Pohádka o neposlušném pejskovi, O za-
toulaném trpaslíkovi, O létajícím prasátku, 
Kouzelné Vánoce 

2. kategorie (14–18 let)
1. místo:  Jak vznikla čertí škola  

(Sofie Bradáčová, Václavovice)
2.  místo:  Voda, jako dárce života  

a nositel zkázy  
(Tomáš Ježek, Prostějov)

  Zakázaný příběh, Pyšněna 
(Michaela Kosíková, Domanín) 

3. místo:  Čestné království  
(Václav Fila, Chlum-Čechtín)

  O kocourkovi Merlinovi  
(Kateřina Kučerková, Odry) 

Ostatní soutěžní pohádky v kategorii:  
O perníkové chaloupce 

3. kategorie (dospělí)
1. místo:  Ďáblovo stádo  

(Martina Pilzová, Jablonec  
nad Nisou)

2. místo:  Bílá Bohyně  
(Viola Jíchová, Zdice)

  O zlatém a zeleném království  
(Denisa Šústová, Bukovany) 

3. místo:  O maringotce  
(Renata Štěpařová, Nové Město 
nad Metují)

Ostatní soutěžní pohádky v kategorii: Po-
hádka o sopečném prstenu, Věřte, nevěřte 
dědečkovi, Jak se hrášek narodil, Malá sně-
hová vločka, O chytré čepici, Pavoučí král, 
Jak drozd zpíval z listu, Proč sněhulák plá-
če?, Pohádka o Větrníkovi, měsíčníkovi,…, 
O pejskovi, který hltal, Renata a zvířátka, 
Pohádka pí Porvichová, Vodníček Vávra.
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Orel Orlice nepřerušil tradici každoročních 
orelských běhů v květnu a dobře vyznačil 
běžeckou trasu, která začíná a končí u or-
lovny. Nemohli jsme běžet společně, ale 
aspoň na dálku jsme bojovali. Každý sám 
se sebou. Všichni jsme vyhráli a odměny 
jsme získali podle nalosovaných časů. Díky 
organizátorům, zejména Marku Živnému! 

Ve Valašských Kloboukách orelská jed-
nota uspořádala již 10. ročník závodů 
horských kol – Klobucká kola. Dokona-
lé podmínky byly účastníkům základem 
pro náročné závody. I přes velké vedro se 
pořadatelé rozhodli pro zachování plné-
ho počtu okruhů v elitní kategorii mužů 
a dalších mládežnických a dospělých 
kategoriích. Takže „eliťáci“ absolvovali 
okruh pětkrát. Už od startu šel do čela 
startovního pole domácí Petr Holzner 
(ZVONEK sport Valašské Klobouky), kte-

Jako tradičně byl program zahájen slav-
nostní mší svatou v kostele sv. Rodiny. 
Poté k poslechu vyhrávala dechová hud-
ba Nivničanka. Mladí moderátoři Nelly  
Olbertová a Viktor Kovařík přivítali na podiu  
P. Mgr. Radima Kuchaře, který duchovně 
povzbudil všechny účinkující i diváky. Na 
přehlídce panovala rodinná atmosféra, o tu 
se postarali nejen všichni organizátoři, ale 
i scholy a vystupující sbory. Patří na tomto 
místě poděkovat především sestře Habar-
tíkové, která je organizátorskou duší celé 
akce již několik let.

Mgr. ANDREA OLBERTOVÁ, 
ředitelka ZŠ Velehrad

Nápad  
za milion
Od 13. do 20. 6. jsme byly s kamarádkou 
v Luhačovicích na rekreaci. V sobotu 19. 
jsme jely do centra Luhačovic a když jsme 
o hodinu později čekaly u kostela na od-
voz zpět do hotelu, upoutal nás ve vývěs-
ce plakátek se známým obrázkem, který 
zval na odpoledne na Cantate Luhačovice 
2021. V kostele právě začínala mše. Změ-
nily jsme plány na odpoledne a po obědě 
se znovu rozjely do centra. Už když jsme 
se blížily ke společenskému domu, před 
kterým se koncert konal, slyšely jsme zpí-
vat scholu z Nivnice, která byla na pro-
gramu jako první. Hned po ní nastoupila 
Scholička St. Město. Písně Madona a Loď-
ka jsme zpívali také a i další byly krásné. 
Když odcházeli z podia, prohlásila kama-
rádka „Jít sem, to byl nápad za milion“. 
Sbor z Polska nemohl přijet, ale sbor ze 
Slovenska následoval hned po St. Městě. 
Po mládeži to byly tentokrát starší dámy, 
které pořád ještě dokáží svým zpěvem 
zaujmout. Následoval Hlučínský pěvecký 
sbor a jako poslední vystoupil mužský sbor 
Florián s trefným názvem Pozdní sběr. Na 
jejich repertoáru bylo poznat, že jsou z vi-
nařského kraje. Celou přehlídku uzavřela 
staroměstská scholička písní Vzhůru orle 
slovanský. I když sluníčko vydatně hřá-
lo, vydržely jsme až do konce. Cantate 
bylo krásnou tečkou za naším pobytem  
v Luhačovicích.
 D. KISZOVÁ

Sport v jednotách
Květnový běh v Orlici

V jubilejním 10. ročníku 
Klobuckých kol zvítězil 
Ondřej Kobliha

Nejrychlejším ze 76 běžců byl Radek 
Hübl z Vencl týmu, nejlepší z orlů Voj-
těch Mlynář Orel Dolní Dobrouč. Mezi 
ženami uspěla nejlépe Nikola Goňová ze 
Žamberka, z orelských běžkyň pak Mar-
tina Brandejsová Orel Orlice.
Příště už snad poběžíme společně! 

STANISLAV JURÁNEK

rý dokonale využíval znalosti před rych-
lým Ondřejem Koblihou (Vizovice) a to 
zejména v náročném sjezdu od Královce. 
Až v posledním výjezdu se na něj Kobli-
ha dotáhl, předjel jej a první místo si pak 
udržel až do cíle. Za nimi společně jez-
dili Ondřej Fukala (SK Edie team Vsetín) 
a Jan Chytil. A právě Fukala vybojoval 
3. místo. V ženské kategorii zvítězila 
Kateřina Krutílková, kdy prvním rokem 
mezi ženami zdolávala náročné stoupá-
ní rychle a s neskutečnou lehkostí. Za 
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ní přijela do cíle postaršená Ema Jaklová. 
Ženy 2 opanovala domácí Petra Holzne-
rová (ZVONEK sport Valašské Klobouky) 
před Lenkou Černou (HBT Zlín) a pro  
3. místo si přijela Monika Elšíková (Salix 
Zlín).
V dopoledním programu startovalo 65 dětí 
na několika typech tratí odpovídajících 

věku. Nejmladší předškoláci měli možnost 
nasát závodní atmosféru a za to byli všich-
ni při průjezdu cílem odměněni. V další 
části dopoledního programu se už soutě-
žilo o medaile na prvních třech místech.
Závěrem sportovního programu byly vy-
hlášeny výsledky závodů a předány ceny 
nejúspěšnějším. Pořadatelé při tomto mezi 

sebou rádi uvítali starostku Města Valaš-
ské Klobouky Elišku Olšákovou, která po 
úvodním slově účastníkům předala oceně-
ní. Rádi jsme zavzpomínali na zakladatele 
těchto závodů ve Valašských Kloboukách, 
kamaráda, sportovce a aktivního člena 
místní orelské jednoty Karla Šomana.
 RADOMÍR BAČO

Orelský florbalový turnaj

Závody RC modelů Rally Tvarožná 2021

Po neúspěšné covidové florbalové sezó-
ně jsme 19. 6. 2021 v Uherském Brodě 
uspořádali turnaj pro starší žáky pod ote-
vřeným nebem. Netradičnímu venkovní-

mu turnaji počasí opravdu přálo. Modré 
nebe a 34 stupňů spalovalo více než 100 
hráčů z devíti družstev (z toho 3 orelská) 
od 9 do 15 hodin. Nejlépe si s touto 

výhní poradil ŠSK Očov Hodonín, který 
vyhrál turnaj bez ztráty bodu (8 zápasů 
a zisk 24 bodů). Stříbrné medaile s 19 
body získala místní jednota Orla Uherský 
Brod. Třetí místo patřilo FBC Slovácku se 
17 body. Podstatné ale nebylo získávání 
medailí, ale touha dostat co nejvíce dětí 
zpět k pohybu a to se myslím podařilo 
díky florbalu na výbornou. Velké díky pa-
tří jednotě Orla Uherský Brod za dobrou 
pořadatelskou práci. Teď už nezbývá než 
si přát, aby se od října nová sezona OFL 
rozběhla bez jakýchkoliv potíží.
Zúčastněné týmy: Florbal SVČ Luhačo-
vice, Orel Koryčany, TJ Sokol Valašské 
Klobouky, 1. FBC Sokol Husovice, Orel 
Uherský Brod, Korytná, FBC Slovácko, 
ŠSK Očov Hodonín, Sokol Velké Bílovice 
Panthers.

MOŽNÝ MICHAL, ředitel OFL

O třetí červnové neděli díky příjemnému 
slunečnému počasí zavítalo na tvarožen-
ské hřiště v areálu Kosmák celkem 26 
účastníků 4. ročníku Závodů RC modelů 

Rally Tvarožná. Jezdce přišli podpořit ka-
marádi, rodiče a rodinní příslušníci. Uvítala 
je perfektně vytyčená závodní dráha s ná-
ročnými úseky. Po registraci bylo možné si 

před vlastním závodem vyzkoušet jízdu se 
zapůjčenými modely aut nanečisto.
Měli jsme opravdu velkou radost, že díky 
rozvolnění proticovidových opatření jsme 
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18. běh na Svatý Hostýn dosáhl dospělosti

v letošním roce mohli pořádat první veřej-
nou sportovní akci ve Tvarožné. Ústřední 
akci Orla zahájil místostarosta pan Pavel 
Šťastný a po orelské modlitbě a vyhláše-
ní pravidel závodů již stáli první jezdci na 
startovní čáře. Závodů se spolu s rodinou 
zúčastnila předsedkyně Rady mládeže 
ústředí Orla sestra Kristina Horáková.
Jezdci závodili ve čtyřech kategoriích 
a tentokrát superjunioři jeli v šesti rych-
lostních zkouškách a ostatní kategorie ve 
čtyřech rychlostních zkouškách. Všichni 
závodili s velkým nasazením a s nadše-
ním. Během závodů si porovnávali časy 
a sledovali, jak si v závodech vedou. Čas 
jednotlivých soutěžních kol se sčítal a nej-
nižší součet časů byl vítězný. Jen ti nejlep-

Na Svatý Hostýn se většinou chodí posílit 
ducha a vyčistit hlavu i duši. Sportovci říkají, 
že v zdravém těle zdravý duch a Sv. Hostýn 
nabízí obojí.
Běžci z celé republiky si dali dostaveníč-
ko v Bystřici pod Hostýnem. Tam hodinu 
po sobotním poledni před Orelskou poutí 
odstartoval 18. ročník Běhu na Svatý Hos-
týn. Nebyl to běh jenom pro členy orla, je 
otevřen všem i pro elitní závodníky v běhu 
do vrchu. Závod je tedy součástí Českého 
poháru v běhu do vrchu a právě vrchaři při-
jeli bojovat o pohárové body. V bodování 

nezaostali ani Orli. Těch se na start nároč-
ného běhu postavilo rovných 40 ze 151 
přihlášených.
Osobností závodu je tradičně startér závo-
du. Letos to byl vozíčkář Radek Kučera s tá-
tou z Opatovic u Hranic na Moravě. Radek 
se tak zařadil mezi osobnosti jako Jiří Raška, 
Karel Loprais, Petr Záhrobský starší, Jarmila 
Kratochvílová nebo Olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner, kteří měli tu čest v minulosti 
závod odstartovat.
Trasa je dlouhá 5 km s převýšením 422 m. 
Letos nebyl závod kvůli covidu mezinárod-

ní. To ovlivnilo i celkový počet. Během těch 
osmnácti běhů se na start postavilo i mno-
ho zahraničních závodníků. Nejvzdálenější 
z Kanady a nejexotičtější z Kapverdských 
Ostrovů. Hned po startu se vytvořila trojice 
závodníků a na prvním kilometru měla ná-
skok 15 m, za ní pak celý peloton. Při výbě-
hu do lesa se začalo bojovat a junior Michal 
Dobrovský biatlonista z Blanska se překva-
pivě dostal do čela a s náskokem 26 sekund 
vyhrál. Druhý doběhl Tlapák Jaroslav z AK 
Iscarex Česká Třebová a třetí skončil Tomáš 
Neradil s Aspo Hulín.

ší pak mohli stanout na stupních vítězů. 
Závěrem soutěžního odpoledne proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen 
a diplomů. Všichni účastníci obdrželi ma-
lou sladkost a diplom za účast a domů 
se rozcházeli v dobré náladě po skvěle 
prožitém nedělním odpoledni.

Jsme rádi za výbornou spolupráci s ústře-
dím Orla, podporu Obce Tvarožná, což 
nám dodává motivaci i v budoucnu po-
řádat závody RC modelů.

 HANA NEČASOVÁ, 
starostka jednoty Orel Tvarožná

Výsledky závodů RC modelů 2021
Ročník 2014–2010

1. Jakub Řičánek
2. Ondřej Staňěk
3. Tadeáš Nečas

Ročník 2015 a mladší
1. Jan Urbánek
2. Lukáš Pospíšil
3. Adam Pokorný

Ročník 2009–2004
1. Ondřej Pospíšil
2. Jan Ondráček
3. Veronika Staňková

Ročník 2003 a starší
1. Lukáš Hostinský
2. Terezie Trávníková
3. Marek Nečas
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Běh k Božímu hrobu

V ženách ještě na druhém kilometru 
vedla Jana Žaludková ze Zlína a za ní 
se ztrátou 30 m běžela Martina No-
votná z nedalekého Brusného. Marti-
na ale využila krátké krize a veteránku  

Žaludkovou doběhla a náskok zvyšo-
vala. První místo vybojovala Novotná 
Martina, druhá doběhla Žaludková 
Jana a třetí skončila Otevřelová Kristýna  
z Čeladné. 

Kategorie Orel:
Muži: na 1. Stanislav Juránek ml. 2. Hoch- 
man Zdeněk 3. Slánský René 
Ženy: 1. Jančaříková Lenka 2. Langmajero-
vá Anežka 3.Grec Radka  KAREL NOVÁK

Po hlavním závodě byl pro ostatní běžce 
připraven běh k Božímu hrobu. V letošním 
roce jej absolvovalo 108 běžců. 

Výsledky

Pořadí / jméno / jednota

Ročník 2016 a mladší
1. Grec Johana, Vyškov
2. Dorazilová Anežka, Veřovice
3. Juránková Terezie, Brno-Židenice

Ročník 2016 a mladší
1. Kaštovský Kryštof, Klimkovice

Ročník 2014–2015
1. Kynštová Anna, Vysoké Mýto
2. Hálová Natálie, Uherský Brod
3. Dudková Aneta, Kuřim

Ročník 2014–2015
1. Tkadlčík Vítek, Brno
2. Doležal Martin, Vizovice
3. Dorazil Metoděj, Veřovice

Ročník 2012–2013
1. Krupová Alžběta, Kroměříž
2. Doležalová Lucie, Vyškov
3. Kamenická Rebeka, Brno-Židenice

Ročník 2012–2013
1. Dorazil Jakub, Veřovice
2. Kalousek Jan, Dolní Dobrouč
3. Halas Matěj, Vyškov

Ročník 2010–2011
1. Rudolecká Anna, Žatčany
2. Hrotková Elen, Domanín
3. Kynštová Marie, Vysoké Mýto

Ročník 2010–2011
1. Kalousek Jiří, Dolní Dobrouč
2. Tuza Vojtěch, Brno-Židenice
3. Grec Josef, Vyškov

Ročník 2008–2009
1. Kocurková Eliška, Bystřice pod Host.
2. Tuzová Klára, Brno-Židenice
3. Jančaříková Karolína, Brno-Židenice
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Nohejbal v Ratíškovicích 21. 8. 2021

Ročník 2008–2009
1. Kalousek Josef, Dolní Dobrouč
2. Kunčík Michal, Domažlice
3. Fojt Lukáš, Brno-Obřany

Ročník 2006–2007
1. Horká Lucie, Domanín
2. Kosíková Michaela, Domanín

Ročník 2006–2007
1. Kuchař Adam, Domanín
2. Fojt Vojtěch, Brno-Obřany
3. Jakubec Vojtěch, Bystřice pod Host.

Ročník 2004–2005
1. Kosíková Markéta, Domanín

Ročník 2004–2005
1. Jančařík Tomáš, Brno-Židenice
2. Jakubec Štěpán, Bystřice pod Host.
3. Rudolecký Jan, Žatčany

Ročník 2002–2003
1. Halasová Anička, Vyškov

Ženy B – 1986–1977
1. Grec Katka, Vyškov
2. Kynštová Marie, Vysoké Mýto
3. Krupová Šárka, Kroměříž

Ženy C – 1976 a starší
1. Rudolecká Jana, Žatčany
2. Doležalová Vladimíra, Vyškov
3. Kamenická Kateřina, Brno-Židenice

Muži D – 1952–1961
1. Fojt Leoš, Brno-Obřany
2. Juránek Stanislav, Brno-Starý Lískovec
3. Tutko Ján, Drnovice u Val. KLobouk

Muži E – 1951 a starší
1. Stuchlý Václav, Ostrava-Stará Bělá
2. Zelina Antonín, Domanín
3. Tomíšek Jindřich, Horní Moštěnice

Muži C – 1962–1971
1. Kamenický Petr, Brno-Židenice
2. Dušek Pavel, Dolní Dobrouč
3. Dujka Petr, Nový Hrozenkov

Ženy A – 1987–2001
1. Langhammerová Anežka, Brno-Židenice
2. Kuchařová Lucie, Domanín
3. Maňáková Natálie, Halenkov-Huslenky

Muži A – 1982–2001
1. Fojt Ondřej, Brno-Obřany
2. Šimoník Jiří, Brno-Židenice
3. Juránek Stanislav, Brno-Židenice

Muži B – 1972–1981
1. Kosík Michal, Domanín
2. Doležal Antonín, Vizovice
3. Halas Petr, Vyškov

Na turnaj se sešlo pět 
mužstev, počasí nám 
opět přálo a nálada 
byla vynikající. Moc rádi 
jsme pokecali a zahráli 
nohec.

Výsledky 
turnaje:
1. Orel Velké Němčice
2. Orel Boleradice
3. Orel Ratíškovice
4. Orlík Velké Němčice
5. Orlík Ratíškovice

Zdař Bůh, 
 RADA PANÁK
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Fotbalové dovednosti

V neděli 4. července 2021 se na fotbalovém hřišti na Velehradě konala 
soutěž ve fotbalových dovednostech. I přesto, že slunné počasí lákalo 
spíše na koupaliště, sešla se na hřišti spousta fotbalových nadšenců. 
Ve dvě hodiny odpoledne vše odstartovalo a malí sportovci se roze-
běhli po sedmi stanovištích, které museli zdolat k dosažení vytouže-
né odměny. Se stanovišti, jako byl například slalom nebo střelba na 
branku, se všichni účastníci skvěle poprali. Každý z nich dostal občer-
stvení a domů si odnesl diplom a něco na památku. Završením toho-
to sportovně-zábavného odpoledne bylo vyhlášení vítězů. Ve třech 
kategoriích se vyhlásila první tři místa a vítězové obdrželi hodnotné 
ceny. Fotbalové dovednosti na Velehradě mají již dlouholetou tradici. 
Všem obětavým pořadatelům z ústředí i z jednot velké poděkování.

 MARTINA PIJÁČKOVÁ, jednota Staré Město
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Stejně jako loni bylo do poslední chvíle 
nejisté, zda cykloputování po Slovensku 
budeme moci realizovat, i nad letošní 
naplánovanou Belgií stále visel otazník. 
V pátek 23. července se ale skupina 53 
cyklistů vydala autobusem směrem k Bel-
gii. A zatím co loni jsme se v neděli vrátili 
a v pondělí byly zavřeny hranice, letos 
jsme se vrátili a Belgie se na mapách 
zbarvila do červena. Měli jsme kus štěstí.

Naše cyklopoutě nejsou jen o kolech. Ka-
ždý očekává od společně strávených dní 
něco jiného. Úspěch se měří podle počtu 
natočených kilometrů, upřímná radost ze 
setkání se známými, poznávání nových 
míst, klid, pohoda a „vypnutí“ z pracovní-
ho procesu. Na našich cestách jsme viděli 
malebné upravené vesničky, plno květin, 
farem, spokojených zvířat, kostelů, koupa-
li se v moři, ochutnali několik značek piv, 

navštívili pralinkárnu a jeden den strávili 
v Bruselu. Zřejmě se nám organizátorům 
podařilo naplnit očekávání cyklistů, protože 
závěrečné děkování při loučení nás potě-
šilo. Já také děkuji. Kristině za komunikaci 
s vámi, Jožkovi za zajištění ubytování i ce-
lého zázemí a všem cyklistům za disciplínu 
v dodržování nařízených opatřeních. Děkuji 
i těm, kteří napsali svoje postřehy z letošní  
cyklopouti. 

Tak příští rok…..ahoj, nashle, zdař Bůh….
na kolech.
 M. MACKOVÁ 

Parta lidí, kteří jsou spojeni nejen láskou ke 
kolu a jízdy na něm kdekoliv a jakkoliv, ale 
jsou spojeni i srdcem – vítají jeden druhého, 
těší se na sebe, přejí si dobro a vzájemně se 

obdarovávají. Čímkoliv – svým dobrým slo-
vem, úsměvem, pomocí, pozdravem i svými 
dobrotami. Bylo nám s nimi velmi příjemně. 
Patří jim náš obdiv a úcta.

Krása města Brugge, jeho dostupnost na 
kole s připravenými cestami pro cyklisty 
a ohleduplnost řidičů. Krása historických 
domů lemované vodními kanály s výlet-
ními lodičkami, zdobenými mosty. Menší 
město, ale hezčí než italské Benátky. S po-
korou jsme v tomto městě poklekli v Bazili-
ce svaté krve před schránkou s vystaveným 
ciboriem z roku 1511, v němž se ucho-

Za deset let máme projetu téměř celou Evropu a viděli jsme 
spoustu zajímavých míst. Věřím tomu, že hodně toho máme 
i před sebou a plánujeme už příští rok.

Jubilejní desáté putování na kolech

Jak bylo na cyklopouti v Belgii
Začínáme pozdravem všem přátelům, se kterými jsme objevovali 
krásu Božího stvoření v belgickém kraji, v blízkosti města zapsa-
ného na Seznamu dědictví UNESCO Brugge. Co nás překvapilo?
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vává ampulka s kapkou krve Ježíše Krista 
smíchaná s vodou, kterou Josef s Arima-
tie omyl Ježíšovo tělo. Silný zážitek! Kdo 
obdivuje Michelangela, měl možnost na 
vlastní oči vidět nádherné sousoší Madony 
s dítětem jako jediné mistrovo dílo umístě-
né mimo Itálii. 
K dalším překvapením nás, nových účastní-
ků byla duchovní hodnota pobytu. Modlit-
ba, mše sv. každý den s knězem P. Petrem 
Dujkou, který umí předat svoji vděčnost 
a věrnost Božímu slovu s láskou k člověku. 
Jeho slova nás provázela celým dnem.
Rádi se podělíme o náš osobní prospěch 
cyklopouti. Kolo jsme přirozeně přijali jako 
součást společně prožitého volného času, 
jezdíme, kde se dá a je nám spolu dobře. 
Dvě špinavá bílá trička jsou toho důkazem. 
 Závěrem vám děkujeme, milí cyklopoutníci, 
za bohatě prožitý prázdninový týden a dá-li 
Bůh, příští rok na viděnou. 

Těšit se budou manželé ČERNÍ. 

Jubilejní desáté putování na kolech
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Vlastní pocit a první zkušenost 
s cyklopoutí do Belgie 
První zkušenost s orelskou cyklopoutí je náramná. S touhou za poznáním lidí, nového 
kraje a setkáním s dalšími, které už dlouho znám, jsem se vypravil na společné cyklovýlety 
belgickým krajem. Slova neobsáhnou prožitek, který byl umocněný přítomnou duchovní 
hodnotou. Se společným zájmem jsme trávili dovolenou, která mne hodně obohatila. 
Děkuji všem.  RADEK BAČO

cyklopoutě
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Dne 2. října 1921 byla založena sportovní a kulturní jednota 
Orel Vysoké Mýto. Při této příležitosti významného výročí je 
třeba si připomenout historické události, které vedly k její-
mu založení a především vzpomenout na osobnosti, které se 
na činnosti podílely. 

Impuls k založení křesťanské tělovýchovné 
jednoty dalo na přelomu 19. a 20. století 
silné katolické odborové hnutí, ze kterého 
vzniklo množství spolků. Nejprve pod růz-
nými názvy, jako tělovýchovný odbor při 
Všeodborovém sdružení křesťanského děl-
nictva či Katolický Sokol. V našem okolí byly 
takové odbory založeny mezi lety 1906 až 
1910 např. v Hradci Králové, Ústí nad Orli-
cí, Litomyšli, České Třebové. První jednota 
v Čechách pod jménem Orel vznikla v roce 
1910 v Černilově. 
Jednota Československého Orla byla 
ve Vysokém Mýtě založena zásluhou  
ThDr. Rudolfa Šetiny (1878–1929), který byl 
jejím prvním starostou. Působil na zdejším 
gymnáziu jako profesor náboženství, němči-
ny a dějepisu. Ve své době byl známým hu-
debním skladatelem a autorem slavnostního 
pochodu „Vzhůru Orle“. Organizačně byla 
jednota začleněna do Brynychovy župy se 
sídlem v Hradci Králové. Činnost v těchto 
počátečních letech probíhala v prostorách 
hostince na Střelnici u Pražské brány, a to 
až do roku 1930, kde se nejen cvičilo, ale 
pořádaly se vánoční besídky, hrálo oblíbené 
loutkové divadlo. V roce 1929 se vysoko-
mýtský Orel zúčastnil orelského sletu a sva-
továclavského milénia v Praze.

ho závodu družstev, který byl předválečnou 
obdobou pozdějšího Dukelského branného 
závodu. Za druhé světové války byl Orel za-
kázán a tělocvična byla použita jako sklad 
obilí pro německou armádu. Po válce došlo 
na pouhé tři roky k obnovení činnosti jed-
noty. Pomocí státního příspěvku na odstra-
nění válečných škod byla opravena tělocvič-
na, která skladováním obilí značně utrpěla. 
Sportovalo se na hřišti „za Lyrou“. Členové 
se věnovali lehké atletice, volejbalu, kopané 
a v tělocvičně probíhala gymnastická cvičení 
všech věkových kategorií, opět se hrálo di-
vadlo a pořádaly se besídky. 
Po komunistickém puči v únoru 1948 byl 
Orel jako křesťanská a vlastenecká organi-
zace zakázán a 15. června 1948 výnosem 
ministerstva vnitra zrušen. Majetek, přesněji 
Orlovna a hřiště, byl z obavy neblahého vý-
voje již v lednu 1948 převeden na Charitu. 
Tehdejší činovníci Orla se zřejmě domnívali, 
že tímto krokem se podaří majetek před 
komunisty ochránit, což se nepodařilo. 
V 50. letech je Orlovna i s pozemky převe-
dena do vlastnictví Okresního výboru ROH 
v Ústí nad Orlicí a následně do vlastnictví 
závodního výboru ROH národního podniku 
KAROSA. Tělocvična pod novými vlastníky 
nebyla řádně udržována, zvláště interiér, jak 
dokazují dobové fotografie, značně chátral. 
Velkou ranou pro tento objekt bylo zkrácení 
sálu tělocvičny o 3 m z důvodu budování 
nového průtahu silnice I/35 městem.
Po roce 1989 postupně dochází k obno-
vě Orla, jako celorepublikové organizace. 

Výročí 100. let od založení tělovýchovné jednoty Orel Vysoké Mýto

V roce 1930 inicioval biskupský vikář a fa-
rář na Knířově ThDr. Jindřich Dušek koupi 
hostince „U lyry“. Dům byl veden ve spolku 
„Okresní lidový dům“ a slavnostně byl ote-
vřen 14. září 1930. Orel měl k dispozici diva-
delní sál, kde se pravidelně konala ochotnic-
ká divadelní představení, plesy a další různé 
společenské akce, měl také vlastní jazzový 
soubor. Sportovalo se na hřišti, které Orel 
vybudoval na zahradě hostince „U lyry“ – 
dnešní prostor pod tobogánem plaveckého 
bazénu. Z ekonomických důvodů musel 
začít spolek společenské prostory domu  
„U lyry“ pronajímat, a tak začala být činnost 
Orla omezována. Z tohoto důvodu se začalo 
uvažovat o stavbě Orlovny.
V roce 1936 se začalo na pozemku navazu-
jícím na prostory „U lyry“ s výstavbou tělo-
cvičny. U jejího zrodu stáli činovníci – čestný 
starosta František Dostálek, starosta Orla pá-
ter Václav Moučka a jednatel Josef Kulhavý. 
Stavba byla dokončena již v roce 1937 a 4. 
července toho roku slavnostně vysvěcena.
Orel jako vlastenecká organizace organizo-
val a pořádal v letech 1938-39 cvičení civilní 
obrany v rámci V. okrsku. Součástí cvičení 
byly i ostré střelby na vojenské střelnici na 
Drábech za asistence vojáků místní posádky. 
Jednota se zúčastnila i Zborovského branné-
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Za pomoci předválečných členů jednoty je 
Orel ve Vysokém Mýtě obnoven a díky po-
chopení vedení města je 11.6.1992 navrá-
cena Orlovna do majetku jednoty. O toto 
obnovení činnosti se zasloužili především 
br. J. Bíbus, br. A. Lang, br. J. Kopecký,  
br. F. Schejbal, br. M. Vostřel a další. Orlovna 
po navrácení vyžadovala kompletní rekon-
strukci. Obětavým nadšením a za finanční 
pomoci z brněnského ústředí Orla se prak-
ticky svépomocí podařilo opravu provést, 
včetně přístavby sociálního zařízení. Dne 
31. srpna 1997 byla po rekonstrukci zno-
vuvysvěcena královéhradeckým biskupem 
Msgre Karlem Otčenáškem. 
V současnosti se činnost Orla soustředí 
na sport pro všechny. V Orlovně probíha-
jí cvičení členů, hraje se florbal, volejbal, 
sálová kopaná. Z výkonnostních sportů se 
členové jednoty věnují především stolnímu 
tenisu. Družstvo mužů hraje nejvyšší kraj-
skou soutěž – divizi. Oddíl stolního tenisu 

se stará i o výchovu nových hráčů a se svým 
žákovským družstvem se účastní orelských 
i svazových soutěží a turnajů. Oddíl atleti-
ky se účastní především běžeckých závodů 
v rámci celorepublikového seriálu závodů 
– Orelské běžecké ligy. Běžec Jiří Marek je 
mistrem republiky veteránů v běhu do vr-
chu. Jednota každoročně pořádá Knířovský 
běh, který je zařazen do Orelské běžecké 
ligy a poháru Iscarex. Závodu se pravidelně 
účastní okolo 250 běžců všech věkových 
kategorií, je zařazen v celostátní termínové 
listině běhů mimo dráhu a je významným 
sportovním podnikem přesahující region.
K nedílné součásti sportovního života jedno-
ty patří i účast jednotlivých členů na různých 
cyklopoutích, které každoročně pořádají 
spřátelené orelské jednoty. 
Z kulturní současné činnosti jednoty je třeba 
uvést pořádání každoročního Orelského ple-
su, který se stal významnou společenskou 
událostí plesové sezóny našeho města. 

V květnu se každoročně pořádá vystoupení 
dětí ke Dni matek. V posledních letech je 
velmi aktivní taneční sdružení jednoty pod 
vedením manželů Neudertových. Sdružení 
nejenom pravidelně obohacuje ples svým 
předtančením, ale především se věnuje 
tanci České besedy, s tímto pásmem tanců 
vystupuje při různých příležitostech, plesech 
a každoročně se účastní krajského setkání 
tanečníků České besedy, které pořádá Par-
dubický kraj. Jednota má 143 členů všech 
věkových kategorií. V rámci programu oslav 
jsme pořádali Noční běh Vysokým Mýtem, 
turnaj pro registrované i neregistrované hrá-
če ve stolním tenisu, oslavám byla věnována 
slavnostní mše v chrámu sv. Vavřince za žijící 
i zemřelé členy Orla a kulturní i sportovní 
program. Doufáme, že jednota Orel nebu-
de vnímána pouze jako část historie, ale 
že se svou aktivitou bude i nadále podílet 
na sportovním i kulturním životě města. 
 SMOLÁK PETR, starosta jednoty

Výročí 100. let od založení tělovýchovné jednoty Orel Vysoké Mýto
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Můj život v karanténě – 
zima
Čas ubíhá poněkud stereotypně. Nová 
vlasová móda nám však s manželem ani 
trochu nesedí. Ostatně – není komu se 
líbit. Klukům jsme ovšem máničkovský 
styl nedopřáli, a tak zasáhnul švagr 
strojkem. Naštěstí se vše událo rychle, 
a tak kluci, kteří nestihli vyjít z překva-
pení, připomínali zaražené mrkací pa-
nenky.
Manžel je zarytý jižan a nepřítel zimy, 
proto tohle období snáší velmi špatně. 
Nejraději by upadnul do stavu hiber-
nace a rozkvetl by až na jaře s prvními 
slunečními paprsky. Podobně jako med-
věd. Ostatně s ním toho má společného 
poněkud více – občasné bručení je toho 
příkladem. Proto tedy bydlíme na Vyso-
čině, v centru zimních sportů. Těm se 
manžel také úspěšně vyhýbá. Výjimku 
udělal pouze kvůli dětem. Vyrazili spo-
lečně na saních. Po dvou hodinách této 
aktivity přišel domů rozčarován, že se 
na něho běžkaři dívali poněkud nená-
vistně. „Snad tam neměli stopu?“ ptám 
se. Zničit u nás běžkařům stopu se rov-
ná smrtelnému hříchu. Manžel to však 
rázně vyvracel, to že ještě je schopen 
rozeznat. Nezbývá tedy než doufat, že 
běžkaři možná jen poznali zapřisáhlého 
tropického tvora.
Ač to zní těžko uvěřitelně, karanténa 
otevírá i některé mnou dosud neobje-
vené možnosti, například rozvoj domá-
cího kulinářství. Nepovažuji se sice za 
Magdalenu Dobromilu Rettigovou, ale 
zároveň si nemyslím, že by moje jídla 
měla být odsouzena do kategorie „ne-
jedlá“, ba dokonce „jedovatá“. Dodnes 
mi ovšem manžel připomíná „delikate-
su“ v podobě smažených jater obalova-
ných v moučkovém cukru. Což naplat, 
i mistr tesař se někdy utne. Některé dny 
na vaření skutečně není pro úbytek sil 
prostor a fantazie. Pak musí stačit těs-
toviny pečlivě rozvařené s bio zelenino-
vou konzervou a sýrem. S mým pokro-

čilým kuchařským umem tedy stoupají 
i následující nároky. Znáte to. Deset let 
je dlouhá doba. Chce to změnu, možná 
dokonce výměnu. Za ty roky toho bez-
tak moc nepředvedl a poslední dobou 
se mi zdál dokonce nefunkční. Hádáte 
správně. Jedná se o domácí spotřebič. 
Mikrovlnku jsem vždy v naší domácnos-
ti pouze trpěla jedině kvůli manželovi. 
Ne, že bych nějak brala v potaz škodli-
vost mikrovln, ale studené jídlo a horký 
talíř svědčily o zmatenosti trouby. Vždy 
jsem vsadila na tu naši elektrickou, 
která nezklamala. S manželem jsme 
kolem toho vedli velmi plodné disku-
ze, že celý výkon Temelínu musí ohřát 
jednu bramboru kvůli mně. Můj plán 
zněl tedy jasně. Vystrnadit mikrovlnku 
a pořídit kuchyňský robot!
Uznávám, že moje vyjednávací schop-
nosti jsou mizerné, mikrovlnka nejen, 
že zůstala v naší kuchyni, ale navíc 
získala místo přímo na výsluní na naší 
ledničce. Manželství je holt o kompro-
misech. Hlavně, že mám robota. Na ten 
trn v oku si počíhám, až manžel bude 
v práci. Pak půjde vysloužilec do sběru.
Za romantika se nepovažuji. Alespoň 
si to o sobě myslím. Na romantiku mi 
zkrátka nezbývá čas. Proto jsem si vy-
myslela single posezení. Ano, navzdory 
zákazu o zavřených restauracích. Po 
velkém nákupu v autě rozprostřu své 
dobroty, kterými jsem se po náročném 
dni musela odměnit. Do prostoru pro 
pití si uložím kávu, rozsvítím světlo 
místo svíček, šplíchnu voňavku místo 
květin, zapnu hudbu a pustím se do 
své soukromé večeře. Kolemjdoucí na 
mě občas vrhnou závistivý pohled, ale 
z druhé strany – jaký si to kdo udělá, 
takový to má. A oni zřejmě nemají 
doma děti. Druhý den mi pak manžel 
oznamuje, že máme odpadky ve dve-
řích, neví, jak se tam vůbec dostaly a že 
do našeho auta se zajisté musí někdo 
vkrádat, aby tam hodoval. Nu, nic jsem 
mu nevyvracela.

Můj život v karanténě – 
kovářova kobyla
Být zdravotníkem a zároveň pacien-
tem? Dle mého názoru naprosto šílená 
kombinace. Inu, stalo se. Manžel vy-
táčí číslo svým kolegům na urgentním 
příjmu, aby se ujistil, že mě skutečně 
má dovézt. Podívala jsem se na něho 
s otázkou, zdali se rozhodujeme sku-
tečně správně. A tak jsme vyrazili au-
tem vstříc nemocnici jako za starých 
časů v době před mojí mateřskou, ov-
šem nyní poněkud jinak. Ačkoli bych 
nejradši z parkoviště přešla po čtyřech, 
cosi mě nutilo zachovat dekorum. Na 
recepci ještě manžel stihnul diagnos-
tikovat ústřel páteře u dítěte a do 
ucha mi pošeptal, jak by to zaléčil. 
Můj pohled mu však prozradil vše. 
V tuto chvíli jsem měla opravdu jiné  
myšlenky.
Chirurg byl sympatický kavalír, neboť 
moje váha ho ani v nejmenším nezají-
mala. Zato vyžadoval moč a očima už 
kreslil, kudy povede řez. To mě vskutku 
povzbudilo. Na ultrazvuku břicha mi 
lékařka zajistila skvělé dechové cvičení. 
Jen jsem se modlila, ať mi také někdy 
dovolí vydechnout, neb jsem začínala 
silně modrat.
Ocitla jsem se na oddělení. Zde už se 
mě ptali nejen na váhu, ale i na věk. 
Ještě číslo dioptrií a můžu se jít klouzat. 
Nechyběly ani moje oblíbené testy na 
covid. Zůstala jsem sama v pacientské 
cele s romantickým výhledem na les. 
Bohatý kulturní program mi zajišťoval 
dědoušek na vedlejším pokoji, který 
vedl sáhodlouhé monology se svým 
mrtvým kmotříčkem. Alespoň něco, 
když už jsem zůstala bez večeře. Ráno 
ke mně byli milosrdní a rozhodli se mi 
dát najíst. Dokonce i napít. Sanitářka 
se otázala, jaký si přeji čaj. Sdělila jsem, 
že zelený. Úplně jsem zapomněla, že 
mám na výběr pouze mezi hořkým 
a sladkým.

Ze života rodiny zdravotníků
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Další den vyšetření  
a operace 
„Vy jste internistka?“ ptá se primář. 
Po kladné odpovědi dostal ďábelský 
nápad: „Tak to byste si mohla předo-
perační napsat sama!“
Naštěstí mě přišla zachránit moje 
milá kolegyně.
„Tak a jedeme na sál,“ začala sestřič-
ka zvesela a už odbrzďovala postel.
„Já ale nemám brýle a nic nevidím!“ 
prozradila jsem jeden ze svých nej-
větších hendikepů úspěšně vždy mas-
kovaného kontaktními čočkami.
„To nevadí, stačí, když na cestu uvi-
dím já!“ opáčil sanitář.
Ještě souhlasy s operací a jede se – ve 
své situaci bych se dobrovolně upsala 
i ďáblu.
„Mladé děvče! To jsme se na vás těši-
li!“ vítá mě sanitář z ARO týmu.
„To mě těší,“ odpovídám zoufale.
Poté se nezdráhá mě instruovat, 
že se mám svléct. Naštěstí taktně 
a s důvěrou odešel za dveře, než tak 
učiním. Po jeho příchodu jsem mu 
musela slíbit, že jsem pod peřinou 
„naprosto navostro.“
„A tohle je naše Zdéňa,“ předsta-
vil mi anesteziologickou sestru, „je 
krapet vod rány, ale jinak profík, jste 
v nejlepších rukou!“ To mě uklidnilo. 
Může být Zdéňa drsná a „vod rány,“ 
hlavně, když to zaspím.
Pak už si jen pamatuji soustavu svě-
tel, pod nimiž na mě vykoukla hlava 
anesteziologa, jeho uklidňující hlas, 
několik zběžných otázek a můj strach 
usnout….
Hezké sny, hezké sny, hezké sny…..
Po probuzení jsem vypadala jako 
soustava zkumavek ve výzkumném 
ústavu. Podléhaly přísným kont-
rolám, občas se do nich něco při-
dalo, jinde ubralo. Množství „ha-
dic“ mě pochopitelně v pohybu  
limitovalo.
Průběžně jsem dostávala zprávy, jak 
moji raraši doma hospodaří.
Dle údajů od manžela bylo všechno 
„cajk“.

Můj život v karanténě – 
A co doma?
Jak to během mého pobytu v nemoc-
nici zvládali doma ti moji chlapi, zůsta-
lo z velké části obestřeno tajemstvím. 
Informace mám jen kusé, nicméně 
z manželových zoufalých telefonátů 
jsem dokázala leccos vydedukovat. 
Často si totiž stěžoval, že se děti pro-
měnily v kobylky a už neví, čím je má 
nasytit. Jeho noční můra se proto bo-
hužel naplnila – musel začít vařit. Jeho 
otázky, proč mám v knize receptů úda-
je o gramáži a ne méně či více, jak jsem 
na to přišla a zdali mu můžu zaručit, 
že z toho skutečně vytvoří něco poži-
vatelného. Jako vždy si přál podrobný 
popis s logickými argumenty. V podob-
ných případech jsem odkládala mobil 
na noční stolek a dočetla jsem kapi-
tolu z knížky. Když jsem se k hovoru 
po deseti minutách vrátila, dožadoval 
se schválení svého postupu. Byla jsem 
stručná, a aniž bych věděla co, uzna-
la jsem mu vše. Až po příjezdu domů 
jsem se divila, k čemu jsem to vůbec 
dala souhlas. Manžel se na složité re-
cepty vykašlal a děti žily týden na hot 
dogu. 
Bohužel neměl vyhráno, jeho dalším 
velkým nepřítelem se stala administra-
tiva – kde, co a jak vyplnit. Měl z toho, 
chudák, hlavu v pejru a muselo se z něj 
kouřit jako z oblíbené Kristíkovy Mašin-
ky Tomáše. 

A jak se mu dařilo krotit kluky? Občas 
to na druhé straně telefonu znělo jako 
ve strojovně dieselové nákladní lodi, 
přesto se nevzdával. Kopnul do sebe 
dvě kávy doufaje, že vydrží až do veče-
ra fit. Přesto po obědě usnul, na rozdíl 
od dětí, samozřejmě… Musela jsem 
však uznat, že s rozvojem kluků se po-
sunul na vyšší úroveň. Byl přesvědčen, 
že s Tomíkovou inteligenční výbavou ho 
musí směrovat jinak. Rozmlouval mu, 
že delfín není ryba a Tom tuto informaci 
nakonec rezignovaně přijal. Často také 
skotačili venku na saních, kdy kluci za-
přáhli tátu coby tažného psa. Když jsem 
se občas dotazovala, jaké další činnosti 
zařadili ke svému programu, odpověď 
zněla: „Oblíkali jsme se a….vyslíkali 
jsme se….a tak pořád dokola.“ Tím 
manžel shrnul utrpení zimního vrstvení 
oblečení. 
Domů jsem se pochopitelně těšila. 
Čekalo mě překvapení v podobě kvě-
tin a polosyrové buchty. Sama jsem 
na sebe myslela také. Objednala jsem 
si sladkou krabičku plnou zákusků. 
Po týdenní kruté nemocniční dietě to 
bylo přímo žádoucí. Poslala jsem pro ni 
manžela. Mezi dveřmi upadnul i s kra-
bičkou, ve které se obsah báječných las-
kominek změnil v kaši. Zanechala jsem 
manžela rozplácnutého v poloze žáby 
a s dětmi jsme se pustili do zasloužené  
odměny.
 MUDr. HANA NÉMETHOVÁ



Svatá Ludmila je první česká 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Byla manželkou knížete 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
a její vnuk byl

–––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Toho Ludmila učila 

––––––––––––––––– a ––––––––––––––––
a předávala mu křesťanskou

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
By I a zavražděna na hradě

–––––––––––––––––––––––––– roku 921. 
Je ochránkyní 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
a patronkou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– .

Doplň správná slova do textu! 
K Ludmile dokresli jejího vnuka.

Svatá Ludmila
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LLeeggeennddyy  oo  kknněěžžnněě  LLuuddmmiillee  
 
 

Život svaté Ludmily známe jen z legend, z nichž některé pojednávají jen o ní, jiné i o jejím 
vnukovi, svatém Václavovi. Zahrnují jak vyprávění o jejím životě, tak i o pozdějších zázracích. 
Zcela jistě však podle nich víme, že Ludmila byla manželkou Bořivojovou, přijala křest, měla 
několik dětí, podílela se na vládě spolu se svou snachou Drahomírou a byla zavražděna. Stala 
se z ní ale rovněž první…  
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pro děti

Legendy  
o kněžně Ludmile 
Život svaté Ludmily známe jen z legend, 
z nichž některé pojednávají jen o ní, jiné  
i o jejím vnukovi, svatém Václavovi. Zahrnují 
jak vyprávění o jejím životě, tak i o pozdějších 
zázracích. Zcela jistě však podle nich víme, že 
Ludmila byla manželkou Bořivojovou, přijala 
křest, měla několik dětí, podílela se na vládě 
spolu se svou snachou Drahomírou a byla za-
vražděna. Stala se z ní ale rovněž první… 
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Tornádo – oběti i síla 
lidskosti
Obrázky zničených vesnic proběhly médii 
snad celým světem. Jak to vypadalo u nás 
v nemocnici v Hodoníně? 
Ve chvílích katastrofy jsem zajišťoval krizo-
vé řízení nemocnice, koordinoval zdravot-
nickou pomoc nemocnice obcím, dodávky 
zdravotnického materiálu, péči a převoz 
o seniory ze zničeného S-centra v Hodoní-
ně, využití stravovacího provozu nemocni-
ce pro dodávky teplých jídel podle potřeb 
krizového štábu, antigenní testy. Krátce 
po průchodu tornáda okresem Hodonín, 
zhruba v 19.20 hod., Nemocnice TGM 
v Hodoníně aktivovala traumaplán a zača-
la přijímat první zraněné lidi. Postupně se 
zaplnil celý prostor čekárny v ambulantním 
traktu nemocnice. Zraněné přivážela vozi-
dla záchranky, ale i hasiči, příbuzní a další 
spoluobčané. Na místě zasahovalo, třídilo 
zraněné a poskytovalo ošetření 16 lékařů 
a 18 sester. Pomáhali i řidiči nemocnice, 
laboranti a zřízenci. Některý personál se 
kvůli troskám a popadaným stromům do-
stavit prostě nemohl. Mezi těžkými zranění-
mi byla zlomenina lebeční kosti, proražený 
hrudník s pneumotoraxem, zlomeniny ob-
ratlů páteře, poranění břicha, ale i mnoho 
otevřených i zavřených zlomenin, pohmož-
dění, tržných i řezných ran. Celá nemocnice 

připomínala bojiště. Všude plno krve, lidé 
v šoku, pláč a beznaděj. Tak asi vypadá vál-
ka... Jednoznačně nejsmutnější chvílí bylo 
pro nás úmrtí mladé těhotné ženy s velmi 
těžkým úrazem, kterou se přes veškerou 
péči nepodařilo zachránit.
Moji hlubokou úctu a obdiv mají všichni 
zdravotníci: každému poskytli včas péči, 
kterou potřeboval. Byl jsem také mile pře-
kvapen, kolik mladých lidí umí skvěle po-
skytnout první pomoc. V tom nesmíme 
polevit, pohromy se opakují. Nezapome-
nutelná byla vlna podpory i stovky dobro-
volníků ze všech koutů republiky. 
  ANTONÍN TESAŘÍK, 
 ředitel Nemocnice TGM v Hodoníně

Co jsem viděl za poslední 
dny ze střech domů?
Pohledy pro mne neuvěřitelné do těchto 
dní, ale zároveň v tom všem probleskávají-
cí světlo naděje. Něco skončilo, ale mnohé 
má nový začátek. Vlna solidarity a lásky je 
tak silná, že přes všechnu viditelnou zkázu 
dává naději na lepší zítřky. Nemůžeme vrátit 
čas, ale podstatné je, co učiníme v tom pří-
tomném. Davy lidí odklízejí trosky a sutiny 
a vším tím se stále pohybují lidé roznáše-
jící vodu, jídlo, stále vás někdo oslovuje, 
jestli něco nepotřebujete. Sotva jste okusil 
buchtu, kterou někdo roznáší na tácech, 

otočíte se, abyste zakousl, a stojí někdo 
vedle vás a nabízí bábovku, pizzu, nanuky. 
Na pití se vás ptá někdo co půl hodiny. Jdu 
pro šrouby, abychom udělali nové krovy 
a vedle krabice tác s jídlem. Pán na kole 
se ptá, jestli nepotřebujeme něco z města. 
Kamarádka mu dá 1000,- Kč, aby koupil 
cigarety, on se po chvíli vrací, vrátí zbytek 
peněz a všem za své nakoupil zmrzlinu. 
Pán vedle mne se omlouvá, že tahá cihly 
na žhnoucím slunci pomalu.  Po dotazu na 
věk zjišťuji, že má 80 let. Není včera, je jen 
přítomnost. A v takové přítomnosti se přes 
všechno tragické okolo vás cítíte šťastní. 
Taková přítomnost plná lásky je nadějí na 
krásnou budoucnost. Domy se postaví, 
stromy zasadí, svět bude takový, jaký si ho 
uděláme. Zachovejme v sobě tuto lásku, 
dlužíme to těm, kdo zahynuli v troskách, 
či rozmetáni větrem. Životy jim nevrátíme, 
ale můžeme dokázat, že jsme se probudi-
li ze sebestřednosti a přehodnotili priority 
našeho života. Že trvalé štěstí není v ničem 
hmotném, ale v nás. Mezi námi, v lásce ke 
všemu a ke všem.
  za partu dobrovolníků z Orla Kuřim, 

HONZA

Jižní Morava
Nejspíš nikomu neunikla informace o ne-
štěstí, které postihlo jižní Moravu. Informa-
ce o tornádu, které se prohnalo rychlostí 

Z činnosti žup a jednot
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více než 300 km/h oblastí od Břeclavi po 
Hodonín, délky cca 26 km a šířky i přes 
500 m. O tornádu, které zasáhlo minimál-
ně 7 obcí, poničilo více než 1200 staveb, 
z nichž musí být přes 180 zbořeno a ukon-
čilo 6 lidských životů. 
Ihned po události se strhla velká vlna lid-
ské sounáležitosti a nabídek pomoci. Ať 
už finanční, materiálové, nebo manuální 
nabídky se hrnuly ze všech koutů České 
republiky. Ani skupinka lidí z farnosti Vra-
clav u Vysokého Mýta a organizace Orel 
Vysoké Mýto nechtěla se svojí nabídkou 
dobrovolnické pomoci zůstat pozadu. Po 
pár dnech, kdy utichl největší lomoz bul-
dozérů odhrnujících trosky poničených 
domů, střech, větví, aut, kdy utichlo hledá-
ní zavalených osob a zvířat, se po předchozí 
domluvě s panem farářem vydala skupinka 
5 lidí pomoci do Moravské Nové Vsi. Jejich 
hlavní pomoc se koncentrovala na místní 
kostel a faru, kterou vede pan farář Kalina. 
Sundat staré trámy, laťování, střešní tašky, 
pokud nějaké zbyly, dopravit nové dřevěné 
prvky, naměřit, nařezat, přikotvit přes che-
mické kotvy k nosnému zdivu, přibít kon-
tralatě, natáhnout folii, znovu přibít latěmi, 
to vše za větru, deště, ale i pražícího slunce, 
ve výšce cca 25 metrů.
Dobrovolníků bylo na střechách oprav-
du hodně a také naši se vydali pomoci  
„do ulic“. Nemuseli chodit daleko, téměř 
každý druhý dům byl nějakým způsobem 
poškozen a obyvatelé byli už hodně unave-
ni a pomoc neodmítali, ba naopak.
Od čtvrtka do úterý, kdy tam dobrovolníci 
z vysokomýtska byli, stihli výrazně pomoci. 
Práce je tam ale stále na několik měsíců 
dost a dost. Přejeme jižní Moravě hodně 
sil (ať už psychických, tak i fyzických) do 
obnovy svých domovů a celých vesnic.
  HEREL MIROSLAV

Dětský den  
na faře v Louce
V neděli 27. 6. 2021 jsme se po dlouhé od-
mlce dané všemi předchozími omezeními 
mohli opět setkat s dětmi na farní zahradě 
ve Znojmě-Louce. Tradiční Dětský den byl 
kvůli nejisté situaci přesunut z obvyklého 
začátku června na jeho konec a uskutečnil 
se při příležitosti 1. svatého přijímání, ke 
kterému přistoupily děti loucké farnosti při 
ranní bohoslužbě. 
Pro všechny příchozí děti byly připraveny 
různé týmové soutěže. Ve 4 skupinách tak 
závodilo přibližně 40 dětí (menší občas i za 
pomoci rodičů) nejen z loucké, ale také 
z okolních farností. Potěšilo nás, že se se 
svými ratolestmi rádi vrací i někteří bývalí 
farníci. Nejmenší účastníci buď s rodiči fan-
dili svým starším sourozencům, nebo moh-
li využít nového farního dětského hřiště. 
Soutěžící děti měly předvést svou rychlost 
a šikovnost v různorodých úkolech jako 
běh s vajíčkem na lžíci v jedné a orelským 
balónkem ve druhé ruce, slalom s míčem, 
běh a vypití limonády na čas, přetahování 
se. Obzvlášť pěkné bylo sledovat spoluprá-
ci starších a mladších dětí v jednotlivých  
týmech.
Po vyhlášení pořadí a předání cen (za velké 
nasazení si nějakou odměnu zasloužil ka-
ždý) následovala volná zábava, které vyu-
žili i někteří rodiče a zapojili se s dětmi do 
fotbalového zápasu. Ostatní malí účastníci 
si užívali svých výher a občerstvení. Nave-
čer, kdy se stalo vedro již snesitelnějším, 

nastala konečně chvíle pro poslední bod  
programu – opékání špekáčků.
 LUCIE KOSÍKOVÁ WEISSOVÁ

Orelská cyklopouť  
do Tetína
„Modli se a sportuj“ – to je heslo, které se 
realizuje v činnosti organizace Orel. Nejinak 
tomu bylo během cyklistické pouti, kterou 
uspořádala orelská jednota Uherský Brod. 
Tato cyklopouť, která se konala k uctě-
ní mučednické smrti svaté Ludmily (1100 
let), spolupatronky naší země, byla dne 
30. 7. 2021 zahájena symbolicky v kostele 
sv. Ludmily v Suché Lozi. V průběhu akce 
o délce téměř 600 km poutníci navštívili 
mnoho zajímavých lokalit napříč Moravou 
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a Čechami, mezi nimi také poutní místa 
jako Velehrad, Žarošice, Křemešník, Číhošť,  
Sv. Jan pod Skalou atd. Pouť byla zakončena  
7. 8. 2021 v Tetíně u Prahy, rovněž v kostele 
zasvěcenému sv. Ludmile. 
Zajímavostí je, že s námi laiky putovalo také 
sedm kněží. Z jednoty Staré Město se cyk-
lopoutě zúčastnili tři členové – br. Tomáš 
Konvička, br. Petr Jarotek a br. Pavel Tureč-
ek, který cyklopoutníkům ochotně poskyto-
val služby servismana jejich porouchaných 
bicyklů. Rádi bychom tímto chtěli vyjádřit 
velký dík hlavnímu organizátoru br. Petru 
Gabrielovi a vůbec celému týmu, starající-
mu se o navigaci, stravu, logistiku, servis 
a další záležitosti, které si dokážeme jen ob-
tížně představit a díky nimž jsme si mohli 
odnést mnoho zážitků jak po sportovní, tak 
po duchovní stránce.

PETR JAROTEK

Orel župa Kubišova
Župní pouť k Panně Marii Karmelské se ko-
nala 18. 7. 2021, tradičně na hlavní pouť 
na poutním místě v Kostelním Vydří. Mši sv. 
v 9.30 hod. sloužil za živé a zemřelé členy 
Orla župy Kubišovy také již tradičně karme-
litán P. Vojtěch Kodet. 
S praporem se zúčastnili mše sv. i zástupci 
Kosmákovy župy ze Znojma. Za naši župu 
byli praporečníky župní starosta a místosta-
rosta. Na župním praporu máme také zná-
zorněn místní poutní kostel. 
 JITKA KALČÍKOVÁ, župní sekretář

Boscorun proběhl západní 
Čechy
Štafetový běžecký závod Boscorun už po 
šesté uspořádali Salesiáni z Brna. Letošní 
etapa měla opět Orelské zástupce z Telče. 
Nastoupili za tým Highland runners společ-
ně s dalšími běžci posbíranými z různých 
koutů Vysočiny. 
Trať začínala jako obvykle v místě, kde 
skončil loňský ročník, v Živém domě v Tepli-
cích. Na start se v pátek 20. srpna postavilo 
5 týmů z Českých Budějovic, Brna, Prahy 
a zmíněné Vysočiny. Po nezbytném vysvět-
lení pravidel, upřesnění cesty a požehnání 
od P. Petra Kalase, chvíli po 17 hodině, vy-
razilo prvních 5 běžců se štafetovým pra-

porkem v ruce a v nečekaně ostrém tempu 
směrem na Plzeň. Přes České středohoří ko-
lem hory Milešovky, jsme doběhli už za noci 
k czechpointu na náměstí v Lounech. Zde 
jsme již byli ale na pátém místě, naštěstí 
stále v kontaktu se čtvrtým týmem „Adam 
to už doběhne“ poskládaného z běžců 
z okolí Brna. Navíc hustá mlha v noci také 
nebyla lehký soupeř. Svítat naděje pro nás 
začala nad ránem, kousek za Rakovníkem, 
kdy se nám podařilo čtvrtý tým předběh-
nout. Zdálo se, že jim docházejí síly, vypra-
covali jsme si náskok asi čtvrt hodiny. Pak 
ale nepříjemně chyboval náš nejlepší běžec 
David, chybně odbočil a místo plánovaných 
5 km uběhl asi 13 km. Obratem jsme se do-
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stali do patnáctiminutové ztráty my. Do cíle 
zbývalo asi 60 km a my upnuli všechny síly 
na to, abychom svou chybu napravili. Sou-
peř motivovaný nečekanou změnou v po-
řadí nám ale nechtěl nechat nic zadarmo. 
Neskutečný závod o čtvrté místo měl trvat 
až téměř do posledních metrů. Ještě 10 
km před cílem při brodění přes Berounku 
pod Dolanským mostem jsme měli ztrátu 
asi 5 minut. Výběh na rozhlednu na kopci 
Chlum u Plzně, ale rozhodl. Kluci z týmu 
„Adam to už doběhne“ naše tempo neu-
drželi a do cíle doběhli společně 4 minuty 
po nás. 
Byl to náročný, ale krásný závod. Trať o dél-
ce 176 km z Teplic do Plzně jsme zvládli za 
18 hodin a 41 minut. Za vítěznými „4ák 
běží“ z Českých Budějovic jsme zaostali  
o 2 hodiny a 28 minut. A příští rok nás čeká 

etapa z Plzně právě do Českých Budějovic, 
tak snad se tam zase ve zdraví sejdeme na 
odvetě.  KOVÁŘ DAVID

Poutní den  
v Ústí nad Orlicí
V neděli 15. srpna na svátek Panny Marie 
Nanebevzaté jsme slavili pouť a při té pří-
ležitosti byl uspořádán „Poutní den“, na 
kterém se podílela také naše jednota Orla 
v Ústí nad Orlicí. Začalo se společnou mší 
sv. v 10:30, při které slavili 2 kněží výročí 
od kněžského svěcení. Vzhledem k tomu, 
že P. Jindřich i P. Vladislav jsou členy Orla 
(P. Vladislav i náš duchovní rádce), tak jim 
na závěr mše sv. naši zástupci poblahopřáli 
a předali drobný dárek. Po mši sv. pokra-
čovala slavnost na farní zahradě, kde byl 
k dispozici oběd a drobné občerstvení. 
Po společném obědě navazoval kulturní 

program, který si připravily děti a mládež 
z farnosti. My jsme zajistili dětem skákací 
hrad a odpolední program pro děti v par-
ku u kostela, kde měli celkem 12 stanovišť 
a tématem byly olympijské hry. Celý poutní 
den byl zakončen vystoupením dvou ka-
pel. Děkujeme všem, kteří se na celé akci  
podíleli.  JIŘÍ KADA, starosta

Konečně akce jednoty Orla 
v Miloticích!
Naše jednota pořádala každoročně oslavu 
Dne matek, pro své členy pořádala ve svých 
oddílech Dny dětí a protože jsme začali sla-
vit také Den otců, uspořádali jsme v neděli 
20. 6. 2021 pro všechny sportovní odpole-
dne v areálu u Šidlen. Pořadatelsky se na 
této akci podílelo i ústředí Orla v Brně.
V areálu bylo připraveno 10 stanovišť se 
sportovními disciplínami, které děti zvláda-
ly na jedničku s hvězdičkou a nebály se jich 
ani někteří z dospělých. Za každou sportov-
ní aktivitu získaly děti body a tyto nasbíra-
né body vyměnily „ve sladkém obchůdku“ 
za odměny. Po zdolání všech úkolů si děti 
zacvičily hromadně pod vedením našich 
šikovných trenérek: Kristýnky Měsíčkové, 
Terezky Václavíkové, Aničky Šrahulkové 
a Magdalenky Knotkové. A za toto cvičení 
si děti mohly nechat namalovat na ruce ob-
rázky obličejovými barvičkami. Samozřejmě 
nechyběl ani táborák a malé občerstvení.
Součástí této akce byla i podpora Psychia-
trického centra FÉNIX, které zde mělo svůj 
koutek na osvětu duševního onemocnění. 
Přítomní zde mohli získat informace jak se 
např. chovat k osobě trpící demencí nebo 
jinou duševní poruchou, nebo jak takovou 
osobu vůbec rozpoznat. Sám se každý po-
mocí připravených pomůcek a otázek mohl 
otestovat, zda u něj podobné onemocnění 
třeba nehrozí.
Jinak milí čtenáři Orla, dovolte nám ještě 
jedno milé „zpravodajství“: chceme všem 
oznámit, že letos v měsíci srpnu – se do-
žil svých úctyhodných devadesáti let náš 
dlouholetý aktivní člen pan FRANTIŠEK BÁ-
BÍČEK, kterého si moc vážíme a těší nás, že 
je v našich řadách stále i přes to, že všichni 
jeho vrstevníci naše řady (pro pasivní akti-
vitu) sami dávno opustili.
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Je určitě potřeba zmínit, že jeho členství 
sahá již do období  2. světové války. Se 
zaujetím nám rád vypráví, hlavně o tom, 
jak všichni členové byli tenkrát do orelské 
činnosti zapáleni a jak to všechno prožívali, 
jak cvičili, hráli divadlo, pořádali společen-
ské, kulturní ale i duchovní akce…. A prá-
vě tímto svým vyprávěním v nás probouzí  
touhu – být opravdu zapáleni do orelské 
činnosti a Orlem opravdu ŽÍT!
A jaké jsou jeho aktivity v naší jednotě? 
Od roku 1991 byl donedávna členem 
souboru Orelského loutkového divadla, 
kde propůjčoval svůj nezaměnitelný hlas 
mnoha pohádkovým postavičkám. Taky 
vždy přišel a přinesl, co bylo třeba (nebo 

moc přejeme, aby Vás Vaše orelská „práce“ 
stále naplňovala a byla přínosem nejen pro 
nás, ale i pro Vás samotného. Děkujeme za 
vše, co pro všechny děláte, a že si s námi 
tak rozumíte, byť jsme i o dvě generace 
mladší. Máme Vás opravdu moc rádi! Ať 
Vám Pán žehná!.“
Všem čtenářům přejeme krásný zbytek léta 
a neutuchající chuť do orelské činnosti.
Za všechny orly z Milotic.
 PAVLÍNA NÁPLAVOVÁ, starostka jednoty

V Troubelicích opět florbal  
pod širým nebem
Orel Jednota Troubelice uspořádala dne 17. 
7. 2021 na hřišti za Orlovnou již 4. ročník 
open-air florbalového turnaje zvaného FLO-
ORBALL OPEN TROUBELICE, který se těší ka-
ždým rokem stále větší popularitě. Přesto, že 
měli pořadatelé před turnajem lehké vrásky 
z předpovědi počasí, museli nakonec hrá-
či vytahovat i opalovací krémy, jelikož nám 
počasí opravdu vyšlo. Slunečný den, nabitý 
skvělými sportovními výkony, si všichni aktéři 
plně užili a nic tak nestálo v cestě dobré ná-
ladě, která v celém areálu panovala. Opět se 
nám sjeli hráči z celého Olomouckého kraje 
a i letos se turnaj dočkal nového vítěze. FBC 
Námsenechce, poskládaný většinou z hráčů 
ze Šternberka, si dokázalo nejlépe poradit se 
soupeři, kteří jim zkřížili cestu, a ve své třetí 
účasti na turnaji konečně zvládli zvednout 
nad hlavu pohár pro 1. místo. Příští rok bude 
uspořádán jubilejní 5. ročník a my se na něj 
velmi těšíme.  MARTIN MUCKA

1000 Miles Adventure –  
10 dnů, 4 hodiny a 11 minut 
Davida Rezka
Letošní ročník tohoto extrémního závodu 
měl být jiný, výjimečný a vlastně i nako-
nec byl, ale vše bylo jinak než se plánova-
lo. Jediné co zůstalo byl start 4. 7. 2021 
v Hranicích u Aše. Trasy byly naplánovány 
tři – severní a jižní s cílem v Nové Sedlici 
(nejvýchodnější obec na Slovensku) a spe-
ciální trasa 2020 mil, kdy se severní tra-
sou mělo dorazit do Nové Sedlice a dále se 
mělo pokračovat po jižní trase zpět do ČR. 
Vládní nařízení slovenské vlády ale nedovo-
lilo pořadatelům pustit závod na Slovensko 
a tak se jelo jen na území České republiky. 
150 závodníků vyrazilo směr sever a 150 
na jih. Speciální trasa 2020 mil byla zrušena  
a k severní trase přidali asi 200 km.

i jen tak pro radost) když jsme chystali ja-
koukoliv výstavu, besídku aj. Stále se stará 
o orelskou vývěsku, kterou máme u nás 
na dědině a vždy, když je potřeba s něčím 
poradit, vždy přijde nebo si na nás udělá 
čas. A toho si moc vážíme, protože i přes 
svůj požehnaný věk má moc práce (stará se 
o vinohrad, zahradu, stromy, plete košíky, 
je členem místního zahrádkářského spolku 
apod.).
A ještě dovolte vzkaz našemu oslavenci, 
který tento časopis odebírá: „Milý bratře 
Františku, až budete držet časopis Orel v ru-
kou a číst tyto řádky – věříme, že budete 
stále v pevném zdraví, a že Vás toto potěší. 
Chceme totiž, aby i ostatní orlové věděli, 
jakého my v Miloticích máme mentora, že 
jste pro nás povzbuzením i inspirací, a že si 
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Na letošní ročník jsme se s manželkou při-
hlásili spolu. Jenže člověk míní a pán Bůh 
mění. Manželka i přesto, že lékaři nedá-
vali šanci, otěhotněla a na start jsem se 
tedy postavil sám. Tři týdny před startem 
se nám narodil syn Ferdinand. I když trasa 
byla delší, absolvoval jsem ji o 2 dny rych-
leji než v loňském roce. Tzn. vzdálenost 
1 859 km jsem ujel za 10 dnů, 4 hodiny, 
11 minut a skončil na 10. místě. Spánek 
jsem se snažil minimalizovat na cca 4 ho-
diny a poslední den jsem jel bez spánku. 
Počasí nic moc, zima sice nebyla, ale dost 
pršelo. Závod je pro mě velkým dobro-
družstvím a sebepřekonáním se zážitky na 
celý život. Zpestřením na trase bylo míjet 
se se závodníky z druhého směru. 
 DAVID REZEK

Benefiční koncert  
na podporu obcí 
postižených tornádem
V neděli 15. srpna 2021 se konal Benefič-
ní koncert na podporu obcí postižených 
tornádem v prostoru za Muzeem regio-
nu Boskovicka. Vystoupil sbor BaczBand 
pod vedením Františka Bačovského. Sbor 
BaczBand je skupina lidí s hudbou v srdci 
a obrovským nadšením. I přes velké vedro 
zavítalo na koncert víc jak šedesátka poslu-
chačů. Výtěžek činil 27.150,- korun a byl 
věnován konkrétně farnosti Moravská Nová 
Ves na opravy škod, které způsobilo ničivé 
tornádo. JAROMÍRA VÍTKOVÁ

Pochod po stopách  
P. Ševčíka
Vísky, Boskovice a Černá Hora: na všech 
těchto místech působil před více než sto 
lety páter Vincenc Ševčík. A právě na jeho 
počest uspořádal Orel jednota Boskovice 
a jednota Vísky ve spolupráci se senátorkou 
Jaromírou Vítkovou a spolkem Bačověnky 
XVII. ročník pochodu po stopách P. Ševčí-
ka. Páter Ševčík byl významný duchovní, 
který nejen pro Boskovicko přinesl mnoho 
dobrého. Angažoval se v politice a zaslou-
žil se o postavení boskovického gymnázia. 
Podílel se také na založení pivovaru v Černé 
Hoře. Krátce po vysvěcení na kněze se stal 
Vincenc Ševčík kaplanem v Boskovicích, 
jako farář sloužil ve Vískách a poté také 
v Černé Hoře. Letošní Pochod po stopách 

pátera Ševčíka se konal i za parného poča-
sí. Vyrazili turisté i cykloturisté z Boskovic 
a blízkého okolí. Cyklisté si mohli vybrat 
trasu od 10 do asi 50 kilometrů. Všichni 
na startu obdrželi malou svítilnu, mapku 
a oplatku s pitím. Opět za rok se těšíme, 
milí turisté a cykloturisté.

JAROMÍRA VÍTKOVÁ, Orel Boskovice

3. Letohradský triatlon
V sobotu 10. 7. se na koupališti uskutečnil 
3. ročník Letohradského triatlonu. Po loň-
ském chladném a propršeném ročníku to 
letos vypadalo lépe a nakonec se předpo-
věď vyplnila a celý den bylo slunečné po-
časí. Závod začal v 8:00 prezentací závod-
níků, pak si šel každý odplavat 500 metrů. 
Když měli všichni plavání za sebou, tak se 
jejich výsledky vzestupně seřadily a závod-
níci se podle nich postavili, na start cykli-
stické časti. Ta vedla od koupaliště do Pí-
sečné, přes Žampach až do Libchav, tam 
se závodníci otočili a tou samou cestou 
se vraceli zpět na koupaliště. Po příjezdu 
odložili kolo do depa a vyběhli na 5 km 
dlouhý běžecký úsek. Všechny tyto disciplí-
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ny nejrychleji zvládl Vlastimil Vávra z týmu  
AST-Skialpsnami.cz v čase 1:02:47. Nejrych-
lejší ženou byla Radka Janyšková, závodící 
za tým RVN Sport team Lanškroun, s časem 
1:13:24. Celkem se závodu zúčastnilo 53 
závodníků a závodnic. Celý den se pove-
dl a už se těším na další ročník. Kompletní 
výsledky naleznete na www.letohradska-
petka.cz/triatlon. Moje velké poděkování si 
zaslouží lidé, kteří mi pomohli tento závod 
uspořádat.   MAREK ŽIVNÝ, ředitel závodu

Poznáváme Českou 
Třebovou
V měsíci červnu, kdy byli již děti a rodiče 
unaveni z výuky u počítačů, připravili si 
pro ně Orlové putování po České Třebové 
a okolí.
Bylo vybráno 12 významných míst a staveb 
jak církevních, tak historických. Úkolem 
bylo, aby děti s rodiči tato místa během 
čtrnácti dní navštívili a do připravených 
mapek s úkoly zaznamenali správné odpo-
vědi. Mapy zpracoval starosta Orla Česká 
Třebová Richard Záveský, který jako člen 
orientačního oddílu využil svých zkušeností. 
O putování byl z řad rodin velký zájem a za-
končení této akce se konalo 26. 6. 2021 
v prostorách domku u Rotundy sv. Kateři-
ny, kde bylo připraveno občerstvení a různé 
hry. Všichni se podělili o své zážitky a každý 
účastník dostal drobnou odměnu. 
 za Orla Česká Třebová, 
 OLDŘIŠKA VOLESKÁ

Hurá prázdniny
Za krásného počasí v neděli 27.června 
proběhla ve Starém Městě akce pro děti. 
Pořádaly ji společně místní organizace Klub-
ko, Morrigan, Orel a Sokol, ve spolupráci 
s místní knihovnou a městem Staré Město.
Na zábavné stezce si děti vyzkoušely nej-
různější činnosti a aktivity, aby zjistily, co je 
baví. Na našem stanovišti v Orlovně byla 
pro ně připravena tzv. „opičí dráha“. Po 
zdárném zdolání sestavy, dostal každý 
účastník do své kartičky razítko a za od-
měnu pitíčko, aby se posilnil na další cestu 
k novému stanovišti.
Na závěr čekala na děti na zahradě středis-
ka volného času „Klubka“ odměna v podo-
bě opékání špekáčků.
DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starosta jednoty

Modlitba za vlast
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na 
Velehradě v neděli 4. 7. před benefičním 
koncertem „Lidí dobré vůle,“ se uskutečni-
la „Modlitba za vlast“. Vzpomínkové akce 
se tradičně zúčastnila Armáda ČR – Hradní 
stráž se standartami, hasiči s prapory a také 
zástupci Orla se svými prapory. Přítomné 
přivítal místní správce farnosti P. Josef Ču-
nek SJ, zvláště pak jeho eminenci Dominika 
kardinála Duku OP, arcibiskupa a metropo-
litu moravského MONS. Jana Graubnera, 
představitele státu, senátu a válečného 
veterána armádního generála Emila Bočka.
Ze župy Velehradské byly přítomny prapory 
z jednoty Domanín, Malenovice, Ostrožská 
Nová Ves, Polešovice, Staré Město, župní 
prapor a další dva prapory z župy Bauerovy.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty Staré Město

Prázdniny v jednotě  
Orel Dobříš
Začátek prázdnin byl u nás v orlovně ve 
znamení příměstských táborů, tzv. Sport 
campů. Proběhly dva turnusy, vždy od pon-
dělí do pátku. Oba turnusy byly zcela ob-
sazeny. Pro děti byl připraven bohatý pro-
gram a jeden celodenní výlet. Hodně jsme 
využívali našeho velkého venkovního hřiště, 
které máme u orlovny, kde probíhaly míčo-
vé hry a tréninky v atletice. Měli jsme i za-
jímavé návštěvy. Jako první host byl bývalý 
hokejový brankář Dominik Hašek, který si 
s dětmi velmi rozuměl a který nám povyprá-
věl o své hvězdné kariéře. Dále nás navštívil 
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historik města Dobříše, od kterého se děti 
dozvěděly hodně zajímavého o našem měs-
tě. I návštěva u místních hasičů se shledala 
s úspěchem. Na závěr obou turnusů nám 
děti psaly vzkazy, co se jim na táboře líbilo 
a co naopak ne. Jsme moc rádi, že všechny 
vzkazy od dětí měly jen pozitivní odezvu. 
Teď na konci prázdnin nás čeká soustředění 
závodních oddílů, které se již tradičně koná 
v rekreačním středisku Štědronín u hradu 
Zvíkov. A již nyní jsme plně připraveni na 
velice pestrou pohybovou nabídku pro děti 
v novém školním roce. Pevně věříme a pře-
jeme si, abychom ho celý mohli opět trávit 
spolu v tělocvičnách.
 HEDVIKA KLOUDOVÁ

Cyklovýlet 19. 6. 2021
Předprázdninové orelské cyklovýlety v Šo-
nově mají už delší tradici. V roce 2019 se 
cyklovýletu přes Ratibořické údolí do Kuk-
su, Josefova a zpět do Šonova, zúčastnil jen 
malý počet cyklistů z důvodu velmi špat-
ného počasí. Pro houstnoucí déšť se okruh 
nedokončil a účastníci se museli z Ratibořic 
vrátit zpět a tuto plánovanou trasu projet 
až v roce minulém, to už za příjemného po-
časí a ve větším počtu. 

V letošním roce pořadatelé naplánovali tra-
su jiným směrem, a to na České Meziříčí, 
Opočno, Dobrušku a zpět do Šonova. Bo-
hužel se počasí opět nevydařilo, ale tento-
krát z opačného důvodu – extrémně vyso-
kých teplot. Proto řada především starších 
pravidelných účastníků svoji účast předem 
vzdala. Nakonec se na okruh krátce po 
půl desáté vydalo 11 cyklistů. Od šonov-
ské orlovny zamířili méně frekventovanou 
cestou přes Nahořany, Slavětín nad Metují 
a České Meziříčí do Opočna. Po krátkém 

občerstvení následovala procházka kolem 
zámku a zámeckým parkem a vzhledem 
ke stoupající teplotě vzduchu se účastníci 
cyklistického výletu vydali na zpáteční cestu 
přes Dobrušku a Bohuslavice do Šonova, 
kde si při příjemném posezení v zahradní 
restauraci vychutnali zasloužené občerstve-
ní po zdolání okruhu o délce téměř 50 km 
za extrémních podmínek. Zároveň projed-
nali možnosti a tipy na trasu cyklovýletu pro 
příští rok. Na shledanou v roce 2022. 
 JOSEF KULEK
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 V příštím čísle najdete: 

•  Jaké byly orelské poutě?
•  Jednoty stoleté 
•  setkání rodin na Lomečku
… a další zajímavé čtení


