
■  O POHÁR  
KARDINÁLA 
BERANA

Přejeme nám všem, Přejeme nám všem, 
abychom advent prožil i  jako dobu radostného očekávání. abychom advent prožil i  jako dobu radostného očekávání. 
Protože i  my jsme očekáváni!Protože i  my jsme očekáváni!



Hledám svědka jednoho fotbalového zápasu 12
Už vím, že se hrál 12.10.1947 v Praze na Letné. Byl to zápas pátého kola Státní ligy 
1947-1948 a hráli spolu AC Sparta Praha a SK Slezská Ostrava. Sparta je pořád Sparta, 
mužstvo SK Slezská Ostrava se v roce 1948 přejmenovalo na Baník Ostrava a pokud neřádí 
koronavir,  přiláká vždy jejich společný zápas velké množství diváků. Nevím kolik jich přišlo 
toho 12. října 1947, ale vím, že mezi nimi byl tehdejší pražský arcibiskup Josef Beran.  
Šel tam mezi své ovečky.
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Cyklovýprava na Slovensko  9
Ano, ne, jindy? Takové otázky byly aktuální při plánování letošní cyklopouti na Slovensko. 
Zatím co již v lednu bylo 65 přihlášených cyklistů s tím, že odjíždíme v červenci, tak, jak 
se vyvíjela situace, zájemců ubývalo. V květnu jsme zvažovali prostě letos kola zrušit, ale 
pak jsme se rozhodli to risknout a přesunuli termín na začátek září. Letošní cyklopouť 
absolvovala čtyřicítka statečných.

Vánoce 2020
Letošní Vánoce mají advent prodloužený 
pandemií, která nás zastavila, ochromi-
la, uzavřela a vyprázdnila jak naše kostely, 
tak i orlovny. Ukázala, že věci nemusí běžet 
podle nás, že všechno může být jinak. Snad 
proto, abychom pravdivě toužili po Spasiteli, 
který jediný zachraňuje nejen od nemoci či 
strachu, ale i věčné smrti. 
Neotálí. Už je tu. Slavíme jeho narození. Ote-
vřme mu srdce i rodiny a přivítejme ho jako 
v Betlémě. Přišel jako dítě. Přesto se ho mocní 
báli, ale andělé zpívali a prostí se radovali.
K Vánocům patří i domácí betlém. Pokloň-
me se betlémskému Dítěti a společně zazpí-
vejme. Vzpomeňme přitom na jeho slib, že 
bude uprostřed těch, kteří jsou v jeho lásce.  
Za radost ze setkání s ním to opravdu stojí.
Přeji Vám živou zkušenost jeho blízkosti 
a pravou vánoční radost. Do všech dnů roku 
2021 a ze srdce žehná

+ arcibiskup Jan

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme 
v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako své-
mu Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby 
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto 
uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako 
našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu 
vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes 
začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad 
námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám 
srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme 
schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dob-
rý skutek. Dej nám své požehnání, abychom 
byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. 
Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, 
usmívej se naším úsměvem, promlouvej naši-
mi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom 
na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 
způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím 
a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do 
svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bra-
try a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.
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Slavnostní otevření Orlovny v Novém Městě na Moravě  26

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v roce, kdy naše jednota slaví 100 leté výročí od založení, pro-
běhlo v nové Orlovně na Soškově ulici slavnostní otevření a zahájení provozu. Jsme ve-
lice rádi, že se nám podařilo stavbu Orlovny dokončit a že nyní máme krásné prosto-
ry jak pro sebe, tak pro zájemce z řad veřejnosti. Je před námi nelehký úkol Orlovnu  
oživit.

Síla objetí
Patřím k těm, co se při setkání s přáteli ne-
brání objetí. Místo slov. Ahoj, jak se máš?  
Všechno je teď ale jinak. Neřeším zavřené 
obchody, neřeším absenci koncertů a diva-
del a neřeším ani omezený pohyb venku, 
ale vadí mi, že za rouškami nevidím úsměvy. 
Vadí mi, že nemůžu bezstarostně obejmout 
svoje dospělé děti, vnuky, kamarádky. V po-
slední době se ne všem daří tak, jak by si 
zasloužili. Dnešní doba je semlela jak hodně 
špatný kafe. Samota, strach, smutek, nemoc 
a bolest, protože široko daleko rozlezlý Co-
vid mění jejich životy. A já si najednou uvě-
domuji úplně jinou sílu objetí. 
Moc bych vás chtěla obejmout a tiše pře-
dat zbytky své síly, svoje poselství…to pře-
jde, jen čas utiší tvoji bolest, všechno bude 
dobré, věř tomu, jsem s tebou, modlím se 
za tebe a důvěřuj mi, 
hluboce s tebou sou-
cítím, není mi jedno, 
jak se cítíš, a chci ti na-
slouchat. Všechno co 
máme, jsou naše srd-
ce. To je důvod, proč 
zpíváme. To je důvod, 
proč brečíme. To je dů-
vod, proč se objímáme. 
Vím, že nic nezpůsobí takovou bolest jako 
slzy přátel, spadající na moje rameno, nic 
nevoní tak dobře jako vlasy vnoučka, kte-
rý se radostně přitiskne. Všichni milujeme 
vroucí objetí tím víc, čím je nám hůře. Je to 
nejteplejší způsob, jak udělat svoje blízké 
šťastnějšími, jak vyjádřit emoce. Jedna duše 
ve dvou tělech. Objímejme se! Objetí z lásky 
je zdarma! 
Chtěla bych svým objetím pojmout celý svět. 
Ale nejvíc svoje nejbližší. Petra, Markétu, Ka-
milu, Kryštůfka, Toníka, Vítečka, Jitku, Han-
ku, Ivu, Marii…..
Chtěla bych dávat i přijímat. Zatím jen na-
tahuji ruku.
 MÍLA MACKOVÁ
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Ze žup a jednot  34
S pořádáním akcí to v letošním roce nebylo jen tak. Alespoň tak je to v povědomí nás 
všech. Ovšem v Orlu je to zřejmě jinak. Jak si jinak vysvětlit fakt, že nám došlo k otištění 
ze žup a jednot dvacet příspěvků? Sice se v nic objevuje mnohokrát zmínka o korona-
viru (když jsem napočítala 30x, přestala jsem…), ale hlavní je, že se v Orlu stále něco  
děje. A všimli jste si, že místo tradičních 32 stran jich máme 44? Tak hezké  
počtení…
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Letošní ročník se nekonal jako vždy před 
lázeňským domem nedaleko kolonády, 
ale přímo před kostelem sv. Rodiny. Tam 
se také konala mše svatá pro účastníky 
Cantate. Mezi účinkujícími se sice neob-

Letošní Cantate trochu netradičně 
a v komornějším provedení
V sobotu 29. srpna proběhla v Luhačovicích jubilejní třicátá přehlíd-
ka duchovních písní. Pořadatelství se ujala opět župa Velehradská.  
Během krásného odpoledne se v lázeňském městě na pódiu vystřídaly 
scholy nejen z Moravy, ale také ze sousedního Slovenska.  

jevil tentokrát žádný sbor z Kunovic, přes-
to i město a kunovický Orel měl na této 
akci své zastoupení. Mezi hlavní organi-
zátory tradičně patří ses. Marie Habar-
tíková. Bez ní by se letošní Cantate jistě  

neuskutečnilo. A kunovická jednota Orla 
měla svého zástupce i v moderátorské dvo-
jici. Celým porgramem prováděla společně 
s kolegou Viktorem diváky Nelly Olbertová. 
Jsme rádi, že návštěvníky města Luhačovice 
přilákala tato přehlídka a místa v hledišti 
tak byla zcela zaplněná. Celá akce pro-
běhla opět pod záštitou arcibiskupa Jana 
Graubnera a Zlínského kraje. 
  Orel jednota Kunovice
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 Letošní setkání se konalo v Orlovně v Brně 
Bohunicích. Trochu nám s organizací zamo-
tal COVID, což bylo vzhledem k seniorské-
mu věku účastníků pochopitelné, přesto se 
nás sešlo dvacet. Všechny srdečně přivítal 
za duchovní radu P. Pavel Kopecký. Poté 
se každý z účastníků představil a seznámil 
nás s činností své jednoty. Mezi vyprávě-
ním jednotlivých účastníků, vždy zahrál 
pan harmonikář písničku na přání. Většina 
se přidala zpěvem. Po malém občerstvení, 
se kterým nám pomohli zaměstnanci ústředí, 

17. září uspořádala rada seniorů setkání jubilantů. Každý rok zveme 
sestry a bratry, kteří oslaví v tomto roce kulaté jubileum a význam-
ným způsobem se zasloužili svojí prací pro Orla. Na doporučení 
vedení jednot a žup ústředí Orla posílá jak gratulace, tak pozvánky.

jsme předali účastníkům děkovný list od sta-
rosty Orla bratra Stanislava Juránka a malou 
pozornost. Poděkování by si určitě zasloužili 
i další, kteří v letošním roce oslaví kulaté ju-
bileum. Patří mezi ně většinou sestry a bratři, 
kteří se před 30 lety podíleli na obnovování 
Orla po dlouhé přestávce. Tento odkaz ne-
přecházel z rodičů na děti, ale z prarodičů 
na vnoučata. O to bylo víc práce. Proto bych 
chtěla za vedení Orla a za radu seniorů po-
děkovat  za vaši práci pro Orla. Díky vám 
všem je z Orla organizace, která funguje, 

kde se prolíná sport s kulturou současně 
s duchovním rozměrem, a která spojuje ro-
diny při trávení volného času. Ještě jednou 
díky. Za to, že tato akce mohla proběhnout 
patří dík vedení Orla, zaměstnancům ústře-
dí, členům rady seniorů a v neposlední řadě 
jednotě Brno Bohunice. Zapůjčili nám svo-
ji Orlovnu i tu hodnou paní, která se tam 
o nás krásně starala. 
Přeji v této podivné době zdraví a dobré 
lidi ve vaší blízkosti. Nezapomeňte, že na 
to nejsme sami.      
 Za radu seniorů
 předsedkyně MARIE BRANDEJSOVÁ

Setkání jubilantů Všem jubilantům:

Vydávejme živé svědectví
neviditelné milosti Boží
která nás provází
mnoha úskalími a pokušeními
dnešního života.
Za prokázanou obětavost,
za nevšední vytrvalost,
za důvěru  
    v požehnané dílo obnovy Orla,
za konání  
     všeho dobrého a prospěšného
v životě naší společnosti,
za ochranu smyslu orelské činnosti,
za statečnost v čase dobrém i zlém
a za věrnost orelské tradici.
Za vše sestro, bratře, Bohu díky! 
Zdař Bůh!

Ing. STANISLAV JURÁNEK, 
starosta Orla
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 ■  VP/10/134 VP schvaluje vyřazení CM maratonu z hod-
nocení OBL a z uskutečněných závodů započítávat po-
lovinu se zaokrouhlením nahoru s účastí min. 2 závodů  
v Čechách

■  VP/10/139 VP děkuje všem Orlům, zvláště praporeční-
kům, za účast na žehnání mariánského sloupu v Praze dne  
15. 8. 2020

■  VP/10/141 VP bere na vědomí rezignaci br. Vojtěcha Dokoupila 
a děkuje mu za odvedenou práci v Radě mládeže

■  VP/10/144 VP ukládá EHR  doplnit zápisy

■  VP/10/146 VP ukládá předsedům OR předložit do 30. 9. 2020 
návrh akcí a rozpočtu na rok 2021

■  VP/10/148 VP jmenuje ses. Marii Brandejsovou generální  
sekretářkou

■  VP/10/149 VP bere na vědomí rozvázání pracovního poměru 
s Ing. Kateřinou Škvařilovou k 30. 9. 2020

■  VP/10/150 VP schvaluje odměnu Marii Jurečkové, Kateřině 
Škvařilové a děkuje jim za odvedenou práci

■  VP/10/151 VP pověřuje starostu sestavením podmínek pro 
vypsání VŘ na GS

■  VP/10/152 VP schvaluje uzavření pracovní smlouvy s  Mgr. 
Kristinou Horákovou od 1. 10. 2020 

■  VP/10/153 VP schvaluje navýšení pracovního úvazku  Martině 
Dudkové na 40 hod týdně od 1. 9. 2020 

■  VP/10/155 VP schvaluje vedení účetnictví Orla firmou Her-
metrading s.r.o od 1. 9. 2020

■  VP/10/156 VP schvaluje zástupce Orla ve složce ČKSOI při 
ČOV v letech 2020–2024 Ing. Miluši Mackovou

Výpis z usnesení, přijatých za zasedání Výkonného předsednictva 1. 9. 2020

Paní Macková,
poslední číslo 3/2020 časopisu Orel mi 
udělalo velkou radost článkem Marián-
ský sloup. Obnovu sloupu jsem sledovala 
v úplných začátcích  po r. 1989.  V květnu 
asi r. 1995 jsem se s manželem účastni-
la pouti za obnovu sloupu. Šla nás větší 
skupina, průvod byl oficiálně povolen 
a zaštítěn policii ČR. Pouť byla zahájena 
ve Strahovském klášteře a odtud jsme 
pokračovali Vlašskou ulicí do kostela sv. 
Karla Boromejského. Cestou se modlili 
první desátek bolestného růžence P. Ma-
rie.  Další zastávkou a druhý desátek byl 
v kostele P. Marie Vítězné u Pražského 
Jezulátka. Třetí desátek jsme se modlili 
v kostele P. Marie pod řetězem (Lázeňská 
ulice). Odtud jsme pokračovali po Karlově 
mostě a čtvrtý desátek jsme ukončili na 
Křížovnickém nám. v kostele sv. Františka 
Serafinského. 
Popsanou cestu jsem šla za ta léta něko-
likrát. V r. 2009  byla vydána publikace  
„Cesta kamene“ od p. Váni. To jsem již 
sledovala cestu za každým druhem kame-
ne. Léta běžela a úspěch v nedohlednu. 
Když bylo vydáno stavební povolení, šla 

jsem opět ze Strahova na Staroměstské 
náměstí, tentokrát s kamarádkou orlicí 
a zastihly jsme pana Váňu při odkrývá-
ní základu sloupu. Nemohly jsme ho 
vyrušovat, tak nám jen zamával a po-
dotknul, že vše je na dobré úspěšné ces-
tě. V době, kdy bylo náměstí poloprázd-
né, scházely se skupiny žen každou 
středu v 17 hodin u sloupu, modlily se  
a zpívaly. 
Protože měl 15. srpna můj vnuk svat-
bu, nemohla jsem se zúčastnit vysvěcení 
sloupu. Mám fotografie se skupinkami 
Orlů s prapory. Nejinak tomu bylo při 
výročí 25 let od svatořečení sv. Anežky 
České v katedrále sv. Víta i loni v listo-
padu v Římě. Tam všude vlály orelské  
prapory. 
Zdař Bůh 

ANNA LUKEŠOVÁ, České Budějovice  

Ráda se s vámi podělím o dopis, který 
mě rozesmál a snad jej ocení všichni 
ti, co se potýkali s tvorbou žádosti 
o dotace NSA výzvy Můj klub 2021. 
Tento e-mail mi přišel v 00.27 hod. 

Předmět: Múj klup 2021 - kofid verze...
pokořeno. Severní pól dobyt...!    

Ahoj Mílo, 
poslušně hlásím, že po přečtení všech 
manuálů a opravných souborů, souboje 
s CSV soubory, s rodnými čísly začínající 
nulou, s devítimístnými rodnými čísly, no-
vých i starých nápověd a gůůglůů,  se mi 
cca po 5 ti hodinách tvrdé práce, třech 
kávách, tabulce čokolády a 6ti neplat-
ných pokusech o odeslání, včetně restar-
tu počítače,  podařilo dnes pokořit zdařilý 
RS NSA systém.  
Ale jak říkají odporníci – nic na tom ne-
bylo, stačilo to vyplnit. Přitom taková 
blbost....
Všem, kdo to zvládli taktéž na první dob-
rou, nechám zítra v rádiu zahrát nějakou 
pěknou písničku. 
Systém je opravdu přívětivý, doufám, že 
příští rok to zas bude úplně jinak. 

Má to ale i své nesporné výhody: 
1. Odladil jsem členskou základnu
2.  Dojedl konečně všechny čokolády  

ve spíži
3.  Zjistil, že jsou ještě přítomny nějaké ty 

malé šedé buňky
Hezký den. 

RADEK
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Mons. ThDr. Petr Esterka
14. listopadu se dožil osmdesáti pěti let 
rodák z Dolních Bojanovic a emeritní br-
něnský světící biskup Petr Esterka. V sou-
časnosti sídlí v českém centru v Kalifornii.
Z Československa emigroval po maturitě na 
hodonínské jedenáctiletce v červnu 1957 
do Rakouska. Tři měsíce pobýval v uprch-
lickém táboře v Glassenbachu u Salcburku. 
Následně studoval na Lateránské univerzi-
tě v Římě. Po získání licenciátu z teologie 
byl v červnu 1963 poslán mezi krajany do 
arcidiecéze San Antonio v Texasu. V roce 
1966 se vrátil do Říma, kde se začal připra-
vovat k doktorské práci, kterou následují-
cí rok obhájil. Poté se opět vrátil do USA, 
kde zahájil své akademické působení na 
koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minne-
sotě.  V roce 1980 byl jmenován řádným 

V pátek 23. 10. 2020 zemřel P. Petr  
Dokládal, farář a duchovní rádce orel-
ské jednoty ve Starém Jičíně, mariánský 
ctitel a poutník. Odešel k Pánu po krát-
ké a těžké nemoci.
Nedávno nám vyprávěl o své poutnic-
ké zkušenosti z pěší pouti z Fatimy do 
Santiaga de Compostela, kterou absol-
voval v září roku 2018. Cesta dlouhá 
183 kilometrů našeho otce, který nebyl 
zvyklý na dlouhé procházky, podle jeho 
slov proměnila:
„Na tento svět se dívám s novou dů-
věrou a nadějí. Tak nějak více i věcem 
rozumím. Ne po stránce, že bych sbíral 
informace, ale uvědomuji si hloubku 
toho duchovního spojení s Bohem“, 
řekl otec Petr Dokládal, který po své 
poutnické zkušenosti denně nachodil 
několik kilometrů s růžencem v ruce.
 V letošním roce plánoval putovat 
s partou přátel po ostrově Island, kte-
rý v minulosti již několikrát navštívil 
a ovládal i jazyk této milované země. 
Z cesty, naplánované na červen, však 

vzhledem k omezení cestování nako-
nec na poslední chvíli sešlo. Poslední 
pouť tak otec Petr vykonal na začátku 
října do Koclířova u Svitav, kde se zú-
častnil Výroční mariánské konference. 
Rádi bychom upřímně Bohu poděko-
vali za život otce Petra. Za obrovský 
kus cesty, který s námi ušel. Za úžasné 
svědectví, které nám svým životem dal. 
Z otce horlivého kazatele se během let 
a zvláště během nemoci před pěti lety 
stal pokorný, obětavý a velmi hluboký 
člověk, který kudy šel, tudy se modlil. 
Byl vděčný za pomoc a za spolupráci 
ve farnosti. Měl rád své ministranty, 
jejichž počet se stále rozrůstal až k je-
denadvaceti a téměř všichni orli. Měl 
rád děti, které s úsměvem sledoval, jak 
se pohybují po kostele, byl vděčný za 
dětské mše svaté, kde jej nabíjel pohled 
na mládež a s chutí si i zazpíval. Kaž-
doročně startoval u „Oční studánky“ 
Běh svatého Václava, a poté v cíli de-
koroval účastníky. Obětavě se věnoval 
nemocným a starším lidem, se který-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínáme

profesorem. Současně mezi lety 1974 až 
1995 byl v americkém letectvu jako vo-
jenský kaplan v záloze. Od roku 1978 se 
začal intenzivněji věnovat práci mezi český-
mi katolíky v USA a Kanadě. V roce 1994 
se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. 
V roce 1999 ho jmenoval papež Jan Pavel 
II. brněnským světícím biskupem a pověřil 
ho duchovní péčí o české katolíky v cizině. 
Po dovršení pětasedmdesáti let nabídl do 
rukou Benedikta XVI. rezignaci na funkci 
pomocného biskupa. V prosinci 2013 ji pa-
pež František definitivně přijal. Před sedmi 
lety tehdejší ministr zahraničí předal Petru 
Esterkovi prestižní cenu rezortu Gratias Agit 
za pomoc při šíření dobrého jména České 
republiky v zahraničí.
V roce 1996 byl hlavním celebrantem na 
orelské pouti na Sv. Hostýně.
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ze společnosti

S posledním „Zdař Bůh!“ se naše orelská rodina rozloučila 
v pátek 16. října 2020 v kostele Svatého Michaela ve Sta-
rém Městě s dlouholetým členem, vzorným praporečníkem 
jednoty, obětavým a dobrým člověkem, bratrem Zdeňkem 
Vojtkem.
Krátce po obnovení činnosti naší jednoty vstoupil do orel-
ských řad a aktivně se zapojil do celkového dění. Vždy rád 
a ochotně vypomáhal jak na brigádách, tak při pořadatel-
ských službách na akcích v rámci jednoty, farnosti i města. 
Od roku 2006 až doposud pracoval v revizní komisi jedno-
ty. Po odchodu do důchodu přijal ještě funkci praporečníka 
jednoty, kterou vykonával vždy vzorně a reprezentoval tak 
jednotu Staré Město nejen na orelských, ale také na farních 
akcích, poutích na Velehradě, sv. Hostýně, Provodově, sv. 
Hoře u Příbrami, Praze nebo Svatováclavských slavnostech 
ve Staré Boleslavi. Nechyběl ani na pohřbech našich orlů, kde 
držel čestnou stráž. Dle jeho slov to byla pro něho velká čest 
a vyznamenání být praporečníkem orelské jednoty! Za svou 
obětavou činnost a věrnost orelským ideálům obdržel několik 
ocenění a čestných uznání od župy Velehradské i ústředí Orla.
Bratře Zdeňku, ať Pán odmění na věčnosti Tvé věrné 
služby a Panna Maria, Královna Orlů Tě vezme pod svůj  
ochranný plášť.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starostka jednoty St. Město

mi každou středu vytvářel modlitební 
společenství. Byl součástí našich rodin, 
milým hostem nejrůznějších oslav, kde 
jsme společně trávili čas v přátelství 
a humoru. Ani se zde nedá vše vy-
psat… Otec Petr byl skutečně našim 
milovaným otcem, máme jej rádi, jsme 
za jeho život Bohu vděční a věříme, že 
se za nás přimlouvá, abychom se s ním 

mohli jednou radovat v nebi. Rádi by-
chom ze srdce poděkovali všem, kte-
ří jste otce Petra znali, a kteří jste ho 
hlavně v době nemoci provázeli svý-
mi modlitbami. Jak říkával otec Petr:  
DEO GRATIAS! 
Děkujeme Vám, otče Petře, za duchovní 
vedení nás, orlů, mezi které jste se vždy 
hrdě hlásil a které jste vždy podporoval 

duchovně, morálně i lidsky. Vaše pro-
mluvy byly pro nás povzbuzením, Vaše 
pokora ponaučením, Vaše zbožnost 
příkladem a Váš humor nábojem. Dra-
hý otče, bratře orle, zůstáváte navždy 
v našich srdcích.
Na shledanou, farníci a orlové starojičtí.
Za všechny
  PAVEL VAHALÍK, starosta jednoty

Rozloučení s br. Zdeňkem Vojtkem

Jen Ty znáš cestu, již se ubírá náš život
se vším blouděním a zmatkem.
Nevíme předem,  jaké jsou Tvé úmysly s námi.
Tak jako Mojžíš a proroci,
ani my nemůžeme na tomto světě spatřit Tvou tvář.
Ale jako směl Mojžíš ve skalní rozsedlině
spatřit kolemjdoucího Hospodina zezadu,
smíme i my při zpětném pohledu na svůj život, Pane,
poznávat Tvou ruku, která nás podepírala a vedla,
a vidět, že všechna naše rozhodnutí a činy
Ty sám jsi obracel v dobré.

Vkládám tedy s klidnou důvěrou
do Tvých rukou svou minulost i budoucnost.
Ať už to bylo málo nebo mnoho let,
Těšil jsem se s každým darovaným dnem
a přenechávám Ti pln důvěry ve Tvé milosrdenství
všechno, co je přede mnou.

Neboť tak, jak jsi začátek začátku a střed středu,
jsi také konec konce a cíl cíle.
Děkuji Ti můj Bože, neboť jsi laskavý.
A Tvoje dobrota trvá na věky.
Amen. Staň se.
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Takové otázky byly aktuální při plánová-
ní letošní cyklopouti na Slovensko. Zatím 
co již v lednu bylo 65 přihlášených cyk-
listů s tím, že odjíždíme v červenci, tak, 
jak se vyvíjela situace, zájemců ubývalo. 
V květnu jsme zvažovali prostě letos kola 
zrušit, ale pak jsme se rozhodli to risk-
nout a přesunuli termín na začátek září. 
Čím víc se blížil termín odjezdu, opět se 
situace (myslím, že ani nemusím psát 
jaká) zhoršovala a nakonec jsme naše 

a zajistil dopravu, P. Petrovi Dujkovi, který 
nás přivítal na Prostřední Bečvě na mši sv. 
a zajistil pro všechny oběd i P. Františkovi 
Královi. A vlastně všem účastníkům. Bylo 
to moc fajn, bezproblémové, ubytování 
nadstandardní, po sportovních výkonech 
k dispozici wellness, výborné stravování, 
skvělá parta a každé ráno mše svatá na 
venkovní terase při východu slunce. Moc 
se nám to letos povedlo. Dali jsme to 
a byla to pecka. Věřím, že jsem vás nalá-
kala na putování po Belgii v roce 2021. 
A pokud ne, tak jistě Jirka Suchomel, 
který vás nechává nahlédnout do svého 
zápisníku… MÍLA MACKOVÁ

Ano, ne, jindy?
putování termínově zvládli tak, že jsme 
se v pořádku v sobotu vrátili a v pon-
dělí slovenská strana uzavřela hranice. 
Letošní cyklopouť absolvovala čtyřicítka 
statečných. Nebyla jsem od roku 2011, 
co ústředí poutě pořádá, na všech, ale 
věřím těm, co nikdy nechyběli, že ta le-
tošní byla nejlepší. Prý jako pořadatelé 
jsme hodně zvedli laťku a bude těžké 
ji překonat. Tímto moc děkuji Jožkovi 
Častulíkovi, sehnal komfortní ubytování 
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Ve dnech 6. - 12.9 2020 se zúčastnili ús-
teckoorličtí Orlové cyklopouti na východní 
Slovensko do blízkosti Zemplínské  Šíravy, 
nedaleko od Trebišova. Akci uspořádalo 
ústředí Orla a jak už se stalo tradicí, rádi 
jsme se opět připojili.
V neděli v sedm ráno se naše „Ústecko-or-
lická peruť“ (v počtu 5 lidí) nalodila v České 

Třebové na vlak, zde nás posílila početná sku-
pina z českotřebovické jednoty a nedlouho 
před osmou hodinou jsme již na olomouc-
kém nádraží nakládali naše kola a nezbyt-
ná zavazadla do vleku autobusu KRODOS 
z Kroměříže. Autobusem jsme pokračovali 
do Dolní Bečvy, kde nás již očekával zbytek 
výpravy. Po nedělní mši v Prostřední Bečvě 

jsme spořádali vydatný oběd (vřelý dík P. Duj-
kovi) a potom již vzhůru na Slovensko. Do 
místa ubytování – Aqua Maria Velaty – jsme 
dorazili kolem sedmé hodiny večerní, rychle 
ubytovat a honem na večeři. Manželské páry 
byly ubytovány v hotelovém komplexu a my 
v chatkách po 4 lidech. V ceně ubytování byl 
i každodenní hodinový vstup do místního 
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wellness centra, což jsme s chutí a poctivě 
využívali. Po celý týden byl téměř totožný 
program: 6:30 mše svatá, 7:30 snídaně, 9:00 
kola, 18:00 večeře a ve  20:00 wellness.
Pondělí  7. 9.
Autobus i s koly nás odvezl na Zemplínskou 
Šíravu. Odtud již po vlastní ose jsme pokra-
čovali dále směr pohoří Vihorlat, ke krás-
nému a čistému jezeru Morské oko, kde 
proběhlo krmení houfu pstruhů, „trošku 
kopec“, cca 30 km a zpět. Ti hladovější až 
do kempu (mysleli jsme, že budeme rychlej-
ší), cca 57 km, celkem tedy 117 km.
Úterý 8. 9.
Jsme přece v oblasti Tokaje, jaká to zvlášt-
ní ušlechtilá plíseň, která dává tokajskému 
vínu tak jedinečnou chuť! Vinařská cesta, 
spousta sklípků, krásná stylová vinařská 
rozhledna, Velká Trňa, Malá Trňa, hraniční 
Slovenské  Nové  Mesto – cca 60 km.
Středa 9. 9.
Odjezd autobusem do Košic (perla výcho-
du), prohlídka katedrály sv. Alžběty (největší 
kostel na Slovensku), výstup na Urbanovu 

věž, krásná vyhlídka na centrum Košic 
a mnoho jiných historických památek. Zpět 
znovu na kole a ouha, trošku kopec (na tra-
se Slanský hrad), nahoru 664 m, dolů 693 
m, kdo by to čekal? Celkem asi 55 km.
Čtvrtek 10. 9.
Dopoledne lehká vyjížďka v okolí, odpoled-
ne ochutnávka vín ve sklepě v obci Viničky, 
spojená s velmi fundovanou přednáškou 
o původu a výrobě tokajského vína. Tam 
i zpět cca 40 km.
Pátek 11. 9.
Pro většinu odpočinkový den, ale „Ústec-
koorlická peruť“ si nedá pokoj a navštěvu-
je hraniční Trojmezí  tří států – Slovensko, 
Ukrajina, Maďarsko. Jeli jsme dále na vý-
chod po silnici č. 79 až k Čierné nad Tisou, 
kde silnice končí. Potom už dále polními 
cestami okolo sledovacích kamer na Tro-
jmezí. Tam už na nás samozřejmě čekala 
místní policie, ale vše proběhlo v „priatěl-
skom duchu“. Kolem Malých a Velkých 
Trakan zpět do Velat – cca 120 km a nohy 
už opravdu bolí…

Sobota 12. 9.
Ráno překotné balení, snídaně a odjezd 
domů. Cestou ještě zastávka a prohlídka 
historické Levoče.
Cyklovýlet se podařil. Těsně za námi spadla 
koronavirová závora :-). 
 JIŘÍ SUCHOMEL
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Hledám svědka jednoho 
fotbalového zápasu
Už vím, že se hrál 12.10.1947 v Praze na 
Letné. Byl to zápas pátého kola Státní ligy 
1947-1948 a hráli spolu AC Sparta Praha 
a SK Slezská Ostrava. Sparta je pořád Spar-
ta, mužstvo SK Slezská Ostrava se v roce 
1948 přejmenovalo na Baník Ostrava a po-
kud neřádí koronavir,  přiláká vždy jejich 
společný zápas velké množství diváků.
Nevím kolik jich přišlo toho 12. října 1947, 
ale vím, že mezi nimi byl tehdejší pražský 
arcibiskup Josef Beran. Šel tam mezi své 
ovečky. Vždycky chodil za svými ovečkami 
tam, kde byly a na fotbalových zápasech 
jich vždycky našel hodně.

Fanoušci ho měli rádi, protože s nimi sdílel 
radosti i těžkosti. Brali ho. Byl jeden z nich, 
a tak mu domluvili slavnostní výkop. Tako-
vý výkop není jen tak. Vykopávají ti nejvý-
znamnější a nejváženější. Stal se prvním 
pražským arcibiskupem, kterému se této cti 
dostalo. Jak to bylo přesně, proč ho požá-
dali, ani jaká byla atmosféra, nevím. Proto 
hledám nějakého svědka. Tak je to zatím 
legenda. Něco, co někdo zaslechl a pak to 
řekl dál, potom to někdo napsal a ztratilo 
se to v archivu. 
Prý si k tomu slavnostnímu výkopu vykasal 
sutanu a prý byl ten výkop dlouhý třicet 
metrů. Opravdu nevím. Hledám toho svěd-
ka. V ochozech to zašumělo, po zápase si 
o tom povídali u piva a doma to sdělovali 
svým překvapeným manželkám.
Arcibiskup Beran stál při zápase v houfu fa-
noušků a spolu s nimi volal góóól. Nemám 
toho svědka, ale patrně to volal osmkrát, 
protože  Sparta tenkrát vyhrála 8:4. Mys-
lím, že se při tom našlo i několik odvážliv-
ců, kteří ho poklepali na rameno, nebo ho 
dokonce objali.
Nevím kolik fanoušků přišlo za ním do 
katedrály na mši a na kázání, ale všichni 
věděli, co jim říkal. Říkal, že nikdo nemůže 
vyhrát sám fotbalový zápas, ani se nikdo 

nedostane sám do nebe. Potřebujeme 
k tomu druhé. Takže na cestu do nebe je 
fotbalový zápas dobrý trénink. 
Z poznámek těch, kteří už nežijí nám do-
šel pro OREL kardinálův vzkaz. Vlastně 
úkol: Milí orli, postarejte se o ty, co stojí 
na fotbalových ochozech. Uspořádejte pro 
ně zápasy, třeba o můj pohár. Nenechte 
je jen se dívat.  Učte je společně hrát. Co 
je to chytat, bránit, přihrávat. Nejenom 
dávat góly. Ať  potom  i v běžném životě 
spolupracujeme na Božím díle a společně 
dojdeme do nebe. Máme zpoždění. Máme 
velké zpoždění. Zpoždění dlouhých 73 let, 
ale konečně jsme odehráli první ročník  
„O pohár kardinála Berana“ v kopané. 
V době koronaviru se přihlásilo deset 
družstev. Osm z Moravy, a to nám hned 
umožnilo hrát moravské čtvrtfinále, a dvě 
mužstva z Čech. Orel Praha a Berani Nera-
tovice- mužstvo z farnosti, kde nemají kos-
tel, chtějí ho postavit a pro začátek budují  
duchovní centrum kardinála Berana. V Če-
chách tedy rozhodl o vítězi jediný zápas. 
O zážitky z tohoto zápasu se s námi podělí 
Lukáš Horna:
Dne 6. 9. 2020 se odehrálo dlouho plá-
nované střetnutí mezi fotbalovým týmem 
Berani Neratovice a Orlem Praha a jednalo 

První ročník  fotbalové soutěže

„O pohár kardinála Berana“
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se rovnou o finále české části celorepubli-
kového turnaje. Turnaj nese název Pohár 
Josefa kardinála Berana a má ambice stát 
se tradiční fotbalovou soutěží. I když má 
tato soutěž premiéru, má však už svou 
historii svázanou s kardinálem Beranem 
a má tedy základ, na kterém se dá stavět 
pro budoucí ročníky.
Doba kovidová ovlivnila i toto utkání, na-
štěstí ho však nepřekazila a obě mužstva 
zvládla sestavit tým a změřit síly na ne-
ratovickém stadionu. Zvolený termín se 
ukázal jako skvělý a sám kardinál Beran 
musel vzájemné střetnutí posvětit takřka 
ideálním fotbalovým počasím. 
Tento zápas měl pro místní i jiný rozměr 
než jen fotbalový, konkrétně byl spoje-
ný s podporou stavby nového kostela 
Nejsvětější Trojice a komunitního centra 
kardinála Josefa Berana. I tento aspekt 
pomohl přilákat diváky do hlediště a za 
návštěvu na neratovickém stadionu by 
tak byl rád i leckterý tým z vyšší fotba-
lové soutěže. 
Atmosféra před zápasem byla skvělá 
a přátelská a to i zásluhou zatím ještě 
plných fyzických sil. Právě fyzička byla 
komodita, která prudce mizela, jak se 
v průběhu zápasu ukázalo a byla tak po-
myslným jazýčkem na vahách.
Úvod zápasu jasně patřil pražskému Orlu, 
který do zápasu vlétl ve vysokém tempu 
a poměrně brzy se ujal vedení. Krátce 
na to kapitán hostů řídil akci, která ved-
la k další změně stavu, a když měl Orel 

možnost zahrávání pokutového kopu, 
svítilo na světelné tabuli již trojbrankové 
vedení. To byla však poslední příležitost 
pro radost Pražanů v dobře rozehraném 
zápase. 
Ten, kdo sleduje sport dobře ví, že i fot-
bal má své zákonitosti a své věčně opa-
kované klišé. A stejně rychle, jak se Orel 
ujal vedení, tak rychle o něj 
zase přišel. Beranům vel-
mi prospěl gól z jejich 
pohledu na 1:3, 
který znamenal 
nepatrné kori-
gování výsled-
ku a zároveň 
tato trefa dala 
domácím nadě-
ji, že zápas ne-
musí dopadnout 
debaklem. Domácí-
mu týmu jistě prospěla 
i reakce publika, které mo-
hutně oslavilo první gól Beranů. Fanouš-
ci i nadále reagovali pozitivně na každou 
povedenou akci domácích a těm se čím 
dál častěji naskýtala možnost dostávat se 
na dostřel soupeřově brance. 
Gól na sebe nenechal dlouho čekat a sní-
žení na 2:3 z pohledu soupeře znamenal, 
že zápas dostává novou zápletku a zda-
leka není nic rozhodnuté. V tu dobu na 
hrací ploše zůstává ležet jeden z klíčových 
hostujících hráčů a přesto, že zranění na 
první pohled nevypadalo vážně, znamená 

to pro tohoto středopolaře konec v zápa-
se a odjezd do nemocnice. 
Poločas končí otočením výsledku 4:3 
z pohledu domácích, což na první po-
hled značí to, že nás v druhém dějství 
čeká napínavá a vyrovnaná podívaná bo-
hatá na branky. Skutečnost je však jiná, 
domácí Berani jsou posíleni otočením 

zápasu, zatímco Pražané počí-
tají raněné a začínají im-

provizovat v sestavě. 
Tým Orla bohužel 

doplácejí na úzký 
kádr a v systém 
„hokejového 
střídání“ mají 
v druhém po-
ločase už jen 

jediného hráče 
na střídání. A prá-

vě druhá půle už 
nabízí úplně odlišný po-

hled na hru, kdy domácí tým 
dominuje a Orel brání hluboko ve svém 
poli. Dlouhou dobu se skóre neupravu-
je a Orel spoléhá na ojedinělé výpady 
k soupeřově bráně, zatímco domácí pálí 
jednu šanci za druhou. Pražský tým ke 
konci zápasu hraje na hraně rizika a tak-
tika je jednoduchá, jakkoli dostat míč do 
sítě soupeře a vynutit si alespoň pokuto-
vé kopy. Veškeré naděje končí brankou 
Neratovic, kteří si tak pojišťují vítězství 
v zápase. Je dobojováno a střetnutí kon-
čí výsledkem 5:3 pro neratovické Berany. 
Zápas nabídl především strhující první 
poločas, který musel bavit každého pří-
tomného fanouška. Krom výsledku stojí 
za vyzdvihnutí i atmosféra celého fotba-
lového odpoledne, divácká kulisa, skvělá 
otočka domácích a statečný výkon hostů.

V Čechách jsme se s kardinálem Beranem 
zastavili na jednom místě – v Neratovicích. 
Na Moravě těch zastávek bylo devět.

1. zastávka Brno Obřany. 

Soupeřem domácích byli vyškovští Orli. 
Historický okamžik: 1. zápas po 73 letech 
od kardinálovy výzvy. V  lijáku, v dešti, se 
dvěma diváky na tribuně. Padlo celkem 13 
gólů. Navíc Zbořil, manažer vyškovských 
neproměnil penaltu. Největší zásluhu na 
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uskutečnění tohoto zápasu měl Jaroslav 
Hronek, který při příležitosti tohoto utkání  
převzal zlatou medaili jako trenér orelské 
reprezentace ve futsale. 
Výsledek: 
Orel Brno Obřany – Orel Vyškov 1 : 12

2. zastávka Dědice u Vyškova. 

Tady jsme získali Beranova pokračovatele. 
Slavnostní výkop totiž provedl vyškovský 
děkan P. Mgr. Michal Pořízek. Za celou 
organizaci zápasu včetně zajištění státní 

i orelské hymny patří dík starostovi Orla 
Jaromíru Zbořilovi. V tomto zápase vstře-
lili první gól obřanští, postupem času se 
projevila herní převaha domácích, kteří tak 
vybojovali postup do semifinále.
Výsledek: 
Orel Vyškov – Orel Brno Obřany 6 : 1

3.  zastávka Drnovice okres 
Vsetín a 4. zastávka Vnorovy.

V Drnovicích divoká přestřelka s výsledkem 
6:7 a potom úporná bitva ve Vnorovech 

s výsledkem 1:0 posunula do semifinále 
Orel Vnorovy. Co po vyřazení říká Dominik 
Plšek?
V obou zápasech měly týmy problémy se 
složením sestavy, a proto na každé straně 
bylo vždy maximálně 13 hráčů. Navzdory 
této skutečnosti byla odehrána dvě kvalitní 
utkání, první velmi bohaté na branky, dru-
hé chudší, zato kvalitnější po herní strán-
ce. V prvním zápase v Drnovicích se vedení 
ujali domácí a záhy vedli 2:0, do poločasu 
však vedení ztratili a do kabin se odcházelo 
za stavu 2:4. Domácí neskládali zbraně, po 
přestávce srovnali na 4:4 a dokonce vedli 
6:5, hosté však prokázali svou kvalitu a vět-
ší fyzický fond a dokázali výsledek otočit 
na svou stranu a zvítězili v poměru 6:7. Je 
třeba vyzdvihnout zejména výkon útočníka 
hostujícího týmu, který vstřelil 5 branek. 
Utkání ve Vnorovech se sehrálo na velmi 
kvalitně upraveném trávníku v místním 
krásně zrekonstruovaném fotbalovém are-
álu. Oba týmy nastoupili v pozměněných 
sestavách a celek z Drnovic celý zápas 
určoval tempo hry. Svou územní převahu 
však nedokázali hráči Drnovic přetavit v gó-
lové vyjádření, a tak vyhráli produktivnější 

Berani Neratovice
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domácí, kteří využili jednu z mála svých 
šancí. Drnovští nastřelili asi 4x brankovou 
konstrukci a jednou vykopl útočící hráč 
Drnovic při snaze dát gól míč z brankové 
čáry soupeře. Byl to zmar a jak prohlásil 
trenér hostů, gól by hráči Drnovic nedali 
„ani do rána“. 
Oba zápasy měly společné přátelské pose-
zení po utkání, dobrou klobásku, chlazené 
pivo a slivovici. Hráči, kteří se ještě neznali, 
se spolu seznámili a pobavili, což byl hlavní 
účel klání. 

Dodávám, že postup zázračnými zákroky 
vychytal brankář, který za Vnorovy hostoval 
(je členem jednoty Orel Dolní Němčí) a to 
jej nakonec vyneslo až k ceně „ za nejlepší 
brankářský výkon“ v celé soutěži.
Výsledky: 
Orel Drnovice – Orel Vnorovy 6:7
Orel Vnorovy – Orel Drnovice 1:0

5. zastávka  Dolní Bojanovice.

Orel Brno Židenice zavítal do k utkání do 
Dolních Bojanovic. Několik desítek diváků 
shlédlo vyrovnaný zápas, který nakonec 
skonči gólovou smrští domácích v poslední 
čtvrthodině. Dolnobojanovský starosta Orla 
Salajka netušil, že když proměnil penaltu 

na 6:2, vstřelil vítězný gól v součtu obou 
zápasů. Patří mu velký dík nejen za tento 
gól, ale také za sestavení mužstva a vytrvalý 
boj proti škaredým slovům, jako rozhodčí 
dává za každé nepěkné slovo žlutou kartu 
a za sprosté slovo červenou.

6. zastávka kardinála Berana 
měla vést na slavný stadion  
za Lužánkami v Brně. 

Žideničtí pro to udělali maximum, ale trak-
tory 2 dny před zápasem rozjezdily hřiště, 

na kterém v roce 1978 získala Zbrojovka 
Brno svůj jediný titul, a tak se hrálo sice 
za Lužánkami, ale na tréninkovém hřišti. 
O dvojzápase píše Štěpán Juránek:

Pokus o zázrak před zraky fotbalových  
legend v utajení.
Cesta našeho týmu Orel Brno Židenice, 
doplněného o hráče Orla Brno 1, nebyla 
vůbec jednoduchá. Sehnat narychlo fotba-
lovou jedenáctku nám dalo docela zabrat. 
Borci, co u nás fotbal hrávají, měli buď své 

Orel Praha



ze sportu

16 OREL 4–20

zápasy, nebo jiné povinnosti. Většina týmu 
se věnujeme úplně jiným sportům, ale šli 
jsme do toho srdíčkem. 
V prvním zápase byla dosti znát naše ne-
sehranost. Dolní Bojanovice, které spolu 
hrávají i soutěže, byl těžký los. Jejich fotba-
lovost a zkušenost, jsme zvládli vyvažovat 
bojovností do nějaké 70. minuty. Pak za 
stavu 2:2 přišli 2 slepené góly. Síly najednou 
docházely rychleji a soupeř trestal každou 
chybu, navíc v závěru po ruce zpečetil pe-
naltou na 7:2.
Naděje umírá poslední, a tak jsme v do-
mácí odvetě v brněnských Lužánkách 
před vlastním publikem, zkoušeli dohnat 
nepříznivé skore. Velkou posilou nám byl 
Ondřej Horký, který nám v prvním zápase 
bohužel chyběl. Ten prakticky ovládl střed 
hřiště a u toho zvládl i skórovat. Já se dvě-
ma góly střelecky probral, ale doteď se 
klukům omlouvám za další neproměněné 
tutovky. Výhra 3:0 nás totiž nakonec do 
dalšího kola nepustila, ale ukázala, že nic 
se nemá vzdávat předem. Soupeřům jsme 
popřáli hodně štěstí, za tu lekci z 1. zápasu 
si to zasloužili.
Po zápase byla možnost přátelsky popo-
vídat jak spolu, tak s rozhodčími Hajským 
a Burešem, kteří se po pár pivech bez 

mučení přiznali, že hráli v legendárním 
mužstvu Zbrojovky Brno v roce 1978, když 
vyhráli mistrovský titul.
Myslím, že to byla povedená akce a už se 
těším na příští ročník.

Ještě dovětek. Rytířský boj byl dobojován 
podáním ruky a rozhodčí konstatoval, že 
ještě nikdy nepískal zápas, který skončil 3:0 
a přitom obě mužstva odcházela ze hřiště 
spokojená. Jedno z vítězství a druhé z po-
stupu.
Výsledky: 
Orel Dolní Bojanovice – Orel Brno-Židenice 
  7:2
Orel Brno-Židenice – Orel Dolní Bojanovice 
  3:0

Zastávka 7. Orel Borač 

nás pozval na hřiště v Doubravníku. Hos-
tovali tam hráči Orla Boskovice, kteří patřili 
k největším favoritům celé soutěže. Zápas 
probíhal vyrovnaně před povzbuzujícími 
diváky, a teprve v posledních dvaceti minu-
tách rozhodl Orel Borač o výrazném vítěz-
ství. Slavnostní výkop tohoto zápasu měla 
starostka Orla Borač Míla Kadlová. V sesta-
vě domácích hrál také Tomáš Beran. Říkal 
jsem si, že by bylo zajímavé, kdyby Beran 
zvedal nad hlavu Beranův pohár.

Zastávka 8. Orel Boskovice 

přivítal svého soupeře v Šošůvce na nád-
herně upraveném hřišti. První poločas se 
odehrál v dešti, soupeři se střídali ve vedení 
a domácí nakonec vyhráli o jednu branku. 
A to na postup do semifinále nestačilo. Po-
stoupil Orel Borač.
Výsledky: 
Orel Borač – Orel Boskovice 5:1
Orel Boskovice – Orel Borač 3:2

Zastávky 9, 10 a 11  
jsou semifinálové zápasy.

O svém postupu do finále rozhodly Dolní 
Bojanovice ve Vnorovech vítězstvím o dvě 
branky. Vnorovští do tohoto zápasu vstu-
povali již s kontumační prohrou 0:3, pro-
tože jim okolnosti zabránily dojet na zápas 
do Dolních Bojanovic.
Výsledky: 
Orel Dolní Bojanovice – Orel Vnorovy 
  3:0 a 4:2
Druhé semifinále mezi Orlem Borač a Or-
lem Vyškov bylo mnohem vyrovnanější a ve 
Vyškově opět ve slavnostním duchu a zno-
vu s výkopem místního pana faráře, který 
je zároveň tamním děkanem. Oba zápasy 
těsně  vyhrál Orel Borač a probojoval se tak 
do finále. 
Výsledky: 
Orel  Borač – Orel Vyškov 2:1 a 3:1

Moravské zápasy vyústily ve finále 17. září 
2020 nedaleko nového kostela v Brně na 
Lesné.
Hřiště Startu Brno bylo skvěle připraveno 
a diváci se sjeli auty i autobusem, vyprave-
ným z Borače. Divácká kulisa byla obohace-
na dokonce i bubeníkem Vojtěchem Smut-
ným. Bubnoval a povzbuzoval od první do 
poslední minuty.
Slavnostní výkop provedl místní farář P. Pa-
vel Hověz, který hráčům i rozhodčím předal 
pamětní dárky ze svěcení nového kostela, 
zasvěceného sestře Marii Restitutě, která 
se nedaleko narodila pod civilním jménem 
Helena Kafková.
Zápas probíhal jako na houpačce. Orel Bo-
rač vedl 1:0. Orel Dolní Bojanovice otočil 
na 1:2, ale boračtí ještě do poločasu vy-
rovnali na 2:2. Ve druhém poločase to byla 
hra kdo z koho a bylo jasné, že kdo dá 
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gól – vyhraje. Šťastnější byli Orli z Dolních 
Bojanovic a zvítězili díky vlastnímu gólu 
soupeře. 

Výsledek finále: 
Orel Dolní Bojanovice – Orel Borač 3:2

Co k tomu píše Tomáš Beran?
Cesta Orla Borač do moravského finále 
O pohár kardinála Berana.
Na jaře tohoto roku mě starosta Stanislav 
Juránek upozornil na turnaj pořádaný Or-
lem. Po dohodě s ostatními kluky, se kte-
rými kopeme Okresní přebor na Vysočině, 
jsme se rozhodli přihlásit. Na konci červ-
na nám los přiřkl prvního soupeře – Orel 
Boskovice. V moravské části se přihlásilo 
8 týmů, tudíž jsme byli rovnou ve čtvrtfi-
nále. A jelikož šlo o první ročník, netušili 
jsme, co nás čeká. 
První zápas jsme odehráli 12. července na 
hřišti v Doubravníku (domácí hřiště Orla 
Borač). Po vyrovnaném prvním poločase se 
ve druhé půli diváci dočkali gólových hodů. 
Nad Boskovicemi jsme zvítězili 5:1 (střelci 
Borače: Ondřej Müller, Michael Škvařil, 
Karel Vojta, Miroslav Vojta, Jaroslav Vojta). 
Odveta čtvrtfinálového zápasu proběhla 
na hřišti v Šošůvce o dva týdny později. Za 
deštivého počasí tam po urputném boji zví-
tězil domácí Orel Boskovice 3:2 (střelci Bo-

rače: Ondřej Müller, Michael Škvařil). Díky 
lepšímu skóre a většímu počtu vstřelených 
gólů na hřišti soupeře jsme uhájili postup 
do dalšího kola – semifinále. Tam nás čekal 
soupeř z Vyškova. 
Na hřiště Orla Vyškov jsme 27. srpna jeli 
s respektem, protože předchozí zápasy 
vyhrál 12:1 a 6:1 proti Orlu Brno Obřa-
ny. V průběhu zápasu se však ukázalo, že 
s nimi dokážeme hrát vyrovnaně. Většinu 
času jsme dokonce měli navrch. Jen jsme 
naši převahu nedokázali přetavit ve vět-
ší gólový příděl, a tak zápas skončil naší 
výhrou 2:1 (střelci Borače: Jan Konečný, 

Miroslav Vojta). Odvetný zápas na hřišti 
v Doubravníku jsme odehráli 3. září. Ten-
tokrát jsme si průběh celého utkání pohlí-
dali a dokázali zvítězit 3:1 (střelci Borače: 
Stanislav Balák, Stanislav Škvařil, Miroslav 
Vojta). Dvě výhry a skóre 5:2 nás posunulo 
do finále moravské části turnaje.
Finálové utkání se konalo 17. září na ne-
utrálním hřišti Startu Brno na Lesné. Za 
pěkného slunečného podzimního počasí 
mohla početná skupinka diváků vidět napí-
navý finálový zápas. O první místo jsme se 
utkali s Orlem Dolní Bojanovice. Utkání na-
konec rozhodl smolný vlastní gól jednoho 

Orel Dolní Bojanovice

Orel Dolní Bojanovice

Orel Dolní Bojanovice

Orel Dolní Bojanovice
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Orel Brno-Židenice

Orel Vnorovy
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Orel Drnovice

Orel Vyškov

Orel Vyškov12:1, 6:1

1:2, 1:3

3:0, 4:2

3
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Orel Brno-Obřany

Orel Borač

Orel Borač

Orel Borač5:1, 2:3

Orel Boskovice

Berani Neratovice

Orel Praha
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z našich obránců (mé maličkosti). Dolním 
Bojanovicím jsme tak podlehli 2:3 (střelci 
Borače: Stanislav Balák, Jan Konečný). Ale 
i o takových smolných okamžicích fotbal 
je. Nám nyní nezbývá než zahnat smutek 
z prohraného moravského finále a těšit se 
na další ročník turnaje. Aneb sláva vítězům, 
čest poraženým.

Rozhodčí finálového zápasu

Hlavní rozhodčí: 
Jiří Urbánek (Kuřim)

Pomezní rozhodčí:
David Večeřa (Vojkovice)
Martin Titz (Královo Pole)

Celkové pořadí na Moravě:

1. Orel Dolní Bojanovice
2. Orel Borač
3. Orel Vyškov
4. Orel Vnorovy
5. Orel Židenice
6. Orel Boskovice
7. Orel Drnovice okr. Vsetín
8. Orel Brno-Obřany

Pořadí v Čechách:

1. Berani Neratovice
2. Orel Praha

Závěrečný komentář má ředitel soutěže 
Dominik Plšek. Kardinál Beran  navštívil 
díky kopané 10 míst v naší zemi. Věřím, že 
v příštím roce budeme pokračovat. 
 STANDA

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první 
ročník turnaje „O pohár kardinála Bera-
na“, byl jsem zvědavý, jaký bude o turnaj 
z řad jednot zájem. Nakonec jsem byl 
velmi mile překvapen, že se přihlásilo 10 
týmů a uspořádali jsme pěkný fotbalový 
turnaj. Většina týmů byla z Moravy a díky 
dvoukolovému systému jsme na Moravě 
viděli dohromady 13 zápasů na fotbalo-
vě velmi dobré úrovni. Nejúspěšnějšími 
celky byly týmy Dolní Bojanovice a Bo-
rač, které se utkaly ve finálovém zápase 
v Brně za účasti členů TVR a předsednic-

tva Orla a početné divácké kulisy. Vítězem 
se po zásluze stal tým Dolních Bojanovic, 
byť celek Borače byl statným a zarputilým 
soupeřem. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci turnaje, 
a to jakýmkoliv způsobem. Vím, že všech-
ny věci nebyly po organizační stránce úpl-
ně nejlépe zvládnuty, ale věřím, že nás 
omluvíte a do příštího ročníku se budeme 
snažit všechny nedostatky zlepšit. Dou-
fám, že příští ročník bude alespoň stejně 
tak úspěšný jako ročník letošní. 
Děkuji Vám.

Orel Dolní Bojanovice
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V sobotu 3. října se na Ploštině jel závě-
rečný díl seriálu horských kol s názvem 
„Memoriál Josefa Valčíka“. Letos se bo-
hužel odjely pouze dva závody. Po srp-
novém klání ve Valašských Kloboukách 
se podařilo zorganizovat v mezeře mezi 
zákazy už jen zmíněný závod na Ploštině. 
Obou se zúčastnil zatím rekordní počet 
cyklistů. Je potěšitelné a nadějné, že až 
80 procent jich bylo v žákovských kate-
goriích.
Závod na Ploštině pořádá jednota Drnovi-
ce. Zkušení pořadatelé měli letos štěstí na 

počasí. Ještě ve čtvrtek pršelo a v neděli po 
závodech déšť pokračoval. V sobotu nám 
celý den svítilo slunce. Jelo se na dobře při-
pravených tratích v areálu památníku Ploš-
tina. Bylo znát, že si startující cení toho, 
že si v době, kdy se všechno ruší, mohou 
zasoutěžit v krásném prostředí Vizovic-
kých vrchů. Pořadatelsky se nám vše po-
dařilo a kromě dobrých výkonů nás potěšil 
i úsměv a radost startujících. V celkovém 
hodnocení byli nejlepší kolaři z jednot Va-
lašské Klobouky a Drnovice.
   JOSEF ČASTULÍK, garant TVR

Orelská kola 2020

XXIII.ročník Memoriálu br. Fr. Jindry – 
CROSS po lyžařských tratích na Horách u České Třebové

V sobotu 19. září se za krásného slunného 
počasí konaly tradiční závody v přespolním 
běhu na Horách u České Třebové. Od rána 
se sjížděli závodníci místní, z blízkého okolí 
ale i z celé republiky, hlavně Orlové z Mora-
vy. Závody jsou určeny pro děti od předškol-
ního věku až po seniory a zakončeny jsou li-
dovým během. Tak se louka u startovní věže 
hemžila závodníky všech generací. Čekaly 
na ně lyžařské tratě, které se řadí svým pro-
filem, mezi ty náročnější. Nejprve odstarto-
valy mládežnické kategorie a změřily své síly 
na trasách od 100 m až po 4 km. Na trať 
hlavního závodu vyrazily společně všechny 
dospělé kategorie.  Největší porce 9 kilo-
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V sobotu 12. září  pořádala jednota Orel 
Vyškov ústřední závody v atletickém ví-
ceboji „Sportovní odznak Bedřicha Kos-
telky“. V 9:00 hodin všechny sportovce 

přivítal starosta jednoty Vyškov Jaroslav 
Zbořil a poté je povzbudili ke sportovním 
výkonům starostka Klapilovy župy ses. 
Komariková a děkan otec Michal Pořízek.

Pak už se mohli malí i velcí bojovníci, cel-
kem 62 dětí, pustit do závodění. Ti menší 
atleti museli zvládnout sprint, skok z mís-
ta, vis na hrazdě a hod míčkem. Pro někte-

metrů na třech tří kilometrových okruzích 
čekala na muže A a muže B. Starší muži ka-
tegorií C a D a také ženské kategorie běžely 
o jeden okruh méně, tedy 6 km. Nejrych-
lejším mužem na 9-ti kilometrové trati byl 
Filip Záveský z domácího oddílu před Luká-
šem Souralem z Orla Židenice. Ženy vyhrála 
Lenka Jančaříková z Orla Brno Židenice před 
Janou Mannlovou z domácího týmu Iscarex. 
Na závěr byl zařazen lidový běh na 1 km 
a je potěšující, že se ho zúčastnili i netré-

novaní. Ředitel závodu Martin Voleský byl 
s celou akcí spokojený, všude vládla dobrá 
pohoda, a že je to závod oblíbený dokazuje 
na 200 závodníků. Příjemným zpestřením 
pro mladší závodníky byl nafukovací hrad, 
který nám zapůjčila jednota Orla Třebecho-
vice. Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nás podpořili a bez nichž by se 
tento závod nemohl uskutečnit. Jsou to: 
Město Česká Třebová, Iscarex team, pan 
Šimůnek, SKI klub, rozhodčí, pořadatelé 

a všichni dobrovolníci.  A v neposlední řadě 
1. náměstek hejtmana Roman Línek, který 
převzal záštitu nad tímto závodem. Je vel-
mi potěšující, že hlavní závod odstartovala, 
i přes své pracovní vytížení, paní Magdaléna 
Peterková, starostka České Třebové. Ceny 
mládeži předával zástupce kraje René Živný 
a dospělým paní starostka.
Děkujeme za vaši účast a v příštím roce se 
na vás těší, snad v lepší době, pořadatelé 
z  Orla Česká Třebová. 

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky
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Turnaje pro hráče smíšených týmů roč. 
narození 2005 a starší se nakonec ze 
7 přihlášených zúčastnilo pouze 5, z toho 
3 družstva orelská. Hrálo se nejprve každý 
s každým, tým za výhru získal 2 body a za 
remízu 1 bod.  Pořadí podle počtu takto 
získaných bodů, v případě rovnosti po-
stupně podle rozdílu a podílu skóre (i na to 

došlo), vzájemného(-ých) zápasu a losu (na 
to už nedošlo); nakonec 3. a 4. dle takto 
určeného pořadí o 3. a 4. místo a 1. a 2. 
dle takto určeného pořadí o 1. a 2. místo. 
Jednotlivá utkání se hrála na dva poločasy 
po 10 minutách hrubého času s výměnou 
stran a nakonec v praxi aspoň minimální 
přestávkou mezi poločasy.

Konečné pořadí:
Orel Brno-Židenice
Křižáci Jablonec nad Nisou
Sokol Mladá Boleslav
Orel Loukov u Semil
Orel Rovensko 

Turnaj řídil a výsledky zpracoval VÍT JŮZA.

Loukov u Semil 10. 10. 2020

Ústřední turnaj Orla ve florbale dospělých 

ré to byly sice první závody, ale ničeho se 
nezalekli a bojovali se správným zápalem 
a nadšením. Starší jsou již ostřílení závod-
níci, a tak je nerozhodil start z bloků na 
sprintu, skok daleký ani vrh koulí. Trenéři 
mohou být právem pyšní na „svoje“ Or-
líky.
Sluníčko hřálo, rodiče povzbuzovali a tak 
věřím, že jsme si všichni společné dopoled-
ne užili. Všichni nemohli vyhrát ten úžasný 
pohár a diplom. Slovy jednoho z benjamín-
ků: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, 
budeme se těšit zase na další ročník.
Gratulujeme všem závodníkům k parádním 
výkonům a organizátorům posíláme velký 
dík, především Zdeňku Provazníkovi za to, 
že akce proběhla hladce, v pěkné sportovní 
atmosféře, ke spokojnosti všech zúčastně-
ných – dětí i rodičů!
     GABRIELA LUSKOVÁ

Výsledky:
2014 a ml. hoši:

1. Jiří Luska, 2. Marian Vodák, 3. Dali-
mil Pištělka, všichni Orel Vyškov

2014 a ml. dívky: 

1. Julie Hrnčířiková, 2. Elena Socho-
rová, 3. Veronika Martinková, všechny 
Orel Vyškov

2012/2013 hoši:

1. Jakub Sedláček, Orel Žatčany, 2. To-
máš Urban, Orel Vyškov, 3. František 
Řepa, Orel Domanín

2012/2013 dívky:

1. Leontýna Lusková, 2. Lucie Doleža-
lová, 3. Sabina Havlíčková, všechny Orel 
Vyškov

2010/2011 hoši: 

1. Rafael Provazník, Orel Vyškov, 2. Ši- 
mon Hladiš, Orel Domanín, 3. Matěj  
Holoch, Orel Vyškov

2010/2011 dívky:

1. Maja Tomanová, 2. Jolana Bebaro-
vá, obě Orel Vyškov, 3. Eliška Budíková, 
Sokol Vyškov

2008/2009 hoši: 

1. Václav Lošek, 2. Pavel Daněk, oba 
Orel Vyškov, 3. Petr Řepa, Orel Domanín

2008/2009 dívky:

1. Veronika Kostihová,  2. Veronika  
Trnavská, obě Orel Vyškov, 3. Aneta 
Búranová, Orel Domanín

2006/2007 hoši: 

1. Ferdinand Rotter, Orel Vyškov, 2. Jo- 
zef Hladiš, Orel Domanín, 3. Gabriel 
Provazník, Orel Vyškov,

2006/2007 dívky: 

1. Stela Tomanová, 2. Vendula Valíč-
ková, obě Orel Vyškov, 3. Lucie Horká, 
Orel Domanín



Šťastný nový rok,
    víru, naději, lásku a zdraví  
          do příštích dnů 
                              přeje OREL

 Každá cesta začíná prvním krokem.
 Jen když se vydáme cestou, kterou před námi nikdo nešel, můžeme zanechat stopu.

Nezapomeňme proto rozdávat po celý rok úsměvy, protože úsměv je světlo,
    které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. 

  Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale bez zdraví je nenaplníme.
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VODOROVNĚ
 1)  K večeři jíme bramborový ...
  2)  Ježíšek zazvoní na ...
  3)  Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené ...
  4)  Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme ...
  8)  U stromečku si společně zazpíváme vánoční ... 
1 O)  Vzkaz pro Ježíška dáme za ...

SVISLE: 
  1)  Krásně ozdobíme vánoční ...
  5)  Pro štěstí si z ryby necháme ...
  6)  Ve vaně nám plave ...
  7)  Ježíškovi napíšeme ...
  9)  Mašlí ovážeme krásně zabalené ...

Tajenka: 
O  VÁNOCÍCH  JSME  VŠICHNI

Dokresli podle fantazie a podle teček Tři krále

 1

 2

 3

 4  5  6

 8

 10

 7

 9

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 
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V nádražním Hotelu Gregor (dnešní Ar-
tis) v Novém Městě na Moravě se konala 
12. prosince 1920 ustavující schůze Jedno-
ty československého Orla. Prvním staros-
tou se stal Josef Peňáz. Spolek Orel vznikl 
na Moravě v roce 1909. Jeho hlavní cílem 
byla výchova duše i těla v duchu národním 
a křesťanském, pěstoval kromě osvětové 
a kulturní činnosti především tělocvik a růz-
ná sportovní odvětví. Byl vlastně katolickým 
protipólem Sokola. Novoměstská jednota 
byla součástí západomoravské župy sv. 
Metoděje. Orlové nejprve cvičili v tělocvič-
ně reálky, od roku 1926 ve vlastním kato-
lickém domě. 
Orel společně s dalšími katolickými spolky 
18. září 1921 zakoupil dům čp. 115 na Vra-
tislavově náměstí. Byl přestavěn na katolic-
ký (lidový) dům. Nákladem 100 000 korun 
pod vedením místního stavitele Františka 
Šmídy. V sále s jevištěm otevřeném v létě 
1923 se konaly plesy, přednášky, schůze, 
filmová představení Kina Charita či divadel-

ní představení. Orel během svého aktivního 
období nastudoval celkem 145 divadel.
Jelikož dům přestal postupem času Orlu 
vyhovovat, byl v roce 1936 prodán Jed-
notě hospodářských společenstev. Nový 
majitel dal původní dům zbořit a na jeho 
místě vystavět účelovou budovu s obilním 
skladištěm. 
Jako předehra orelského sletu v Brně se 
v Novém Městě na Moravě konal 2.–3. 
července 1922 slet orelské župy sv. Me-
toděje. Dopolední program byl zahájen 
mší s kázáním Msgre. Jana Sedláka. Po 
skončení bohoslužeb následoval tábor lidu, 
kde vystoupili jako hlavní řečníci přísedící 
zemského výboru profesor František Drob-
ný a poslanec Bedřich Bezděk. Odpoledne 
prošel městem průvod, jehož účastníci byli 
oblečení v orelských a národních krojích do-
provázeni alegorickým vozem. Průvod vy-
šel od nádraží a pokračoval na Vratislavovo 
náměstí a potom Žďárskou ulicí na cvičiště 
u reálky, kde bylo zahájeno orelské cvičení. 

Dne 9. července 1933 za účasti předsedy 
lidové strany a zároveň starosty Čsl. Orla 
Msgre. Jana Šrámka se v Novém Městě ko-
nal sjezd katolického lidu, mládeže a Orel-
stva z celého Horácka. Odpoledne prošel 
od nádraží k reálce průvod asi dvou tisíc 
účastníků sjezdu. V průvodu kráčelo 600 
členů Orla v krojích. Než průvod došel na 
hřiště reálky, byl u pomníku padlých na Vra-
tislavově náměstí položen, za zvuků písně 
Hoši od Zborova, věnec. Na hřišti pronesl 
projev jeden ze zakladatelů Orla, starosta 
místní jednoty i župy Vojtěch Marzy. Pro-
gram celého sjezdu zakončila veřejná cviče-
ní všech složek Orla prokládaná lehkoatle-
tickými závody, ve kterých jasně dominovali 
domácí závodníci. 
V dubnu 1936 byl zakoupen dům čp. 200 
v Masarykově ulici. Dům byl vybrán jako 
nové sídlo lidového domu. Kromě úprav 
původního domu byl k němu přistavěn 
víceúčelový sál s příslušenstvím podle plá-
nu architekta Lva Krči. Provedením stavby 

100 let Novoměstského Orla
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Na konci května letošního roku byla dokon-
čena stavba nové Orlovny v Novém Městě 
na Moravě na Soškově ulici. Za necelý rok od 
července loňského roku zde na zelené louce 
vyrostl bezbariérový objekt, na který jsme se 
chystali a těšili více než 10 let. Jsou v něm 
mimo provozních prostor také nová herna 
o rozměrech 10×12×6 m s nářaďovnou, šat-
nami a sociálním zázemím, klubovna 50 m2 
s projekcí pro zhruba 40 osob a podkrovní 

víceúčelová místnost 40 m2. Do budoucna 
může budova sloužit také jako zázemí pro 
aktivity venkovní, mj. i pro zamýšlené hřiště 
20x40 m s umělým povrchem a multifunkč-
ním využitím. Poslouží rovněž jako důstojné 
formální sídlo jednoty NMNM.
Celková cena investice je bezmála 14 mil. 
Kč a byla hrazena z vlastních prostředků 
jednoty, příspěvku MŠMT, města NMNM 
a také Kraje Vysočina. Kvalitní a spolehli-

vou práci při stavbě odvedl hlavní dodava-
tel firma Staredo s.r.o., její subdodavatelé 
a náš stavební dozor, firma Envigest s.r.o. 
Děkujeme všem přispěvatelům a dodava-
telům za pomoc a spolupráci při stavbě, 
máme z ní radost.
Orlovnu budou využívat nejen členové 
jednoty. Nabízíme ji i jiným skupinám či 
spolkům a klubům, např. pro cvičení ma-
lých skupin jógy nebo pilates, stolní tenis, 
spinning, maminky s dětmi, besedy či pro-
mítání, klubová vystoupení, školení, spolko-
vé, firemní či klubové výroční setkání apod. 
Objekt je přizpůsoben i pro vozíčkáře. Pro 
spinning jsme připraveni poskytnout pro-
story zájemcům s vybavením, vlastní stroje 
zatím nepořizujeme. Nový objekt nabízí pří-
jemnou atmosféru a velkou míru soukromí.
Slavnostní otevření Orlovny v Novém Městě 
na Moravě
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v roce, kdy naše 
jednota slaví 100 leté výročí od založení, 
proběhlo v nové Orlovně na Soškově uli-
ci slavnostní otevření a zahájení provo-
zu. Slavnosti se mimo členů jednoty Orla 
NMNM a dalších hostů zúčastnili také 
starosta Nového Města na Moravě Michal 
Šmarda, starosta Orla a poslanec PČR Stani-
slav Juránek a předchozí starosta Orla Ladi-
slav Šustr. V projevech zaznělo mimo přání 
úspěšného využití a přání do budoucna 
také připomenutí celé 12 let trvající historie 
stavby, dějinných souvislostí letos již stoleté 
jednoty Orla v NMNM a poděkování těm, 
kdo se na stavbě podíleli. 
Od září se také rozběhl pravidelný provoz. 
Jsou připraveny hodiny pilates a jógy, hernu 
využívají stolní tenisté, chystají se i aktivity 
taneční či jiné. Proběhla např. první rodin-

s funkcionalistickými prvky byl pověřen 
místní stavitel František Šmída. Slavnostní 
svěcení základního kamene proběhlo 15. 
srpna během pouti „na kostelíčku“. Do zá-
kladního kamene byly vloženy tehdejší min-
ce a pamětní listina s údaji o městě a státu. 
K slavnostnímu otevření 18. července 1937 
byl do Nového Města svolán sjezd katolic-
kého lidu z širokého okolí. Vlastní provoz 
nové budovy byl zahájen slavnostní akade-

mií 28. září 1937 u příležitosti svatováclav-
ských oslav. 
Činnost Orla byla za německého protekto-
rátu v roce 1941 úředně zastavena a jmění 
zabaveno. Po 2. světové válce Orel svou 
činnost na krátko obnovil, ale již roku 1948 
byla jeho činnost opět na dlouhou dobu 
ukončena. 
K obnovení zdejší jednoty v roce 1990 
došlo až po pádu komunistického režimu 

v Československu. V roce 1994 získal Orel 
zpět majetek zabavený po únoru 1948 
a začal opět rozvíjet svoji činnost, převzal 
provozování kina a zaměřil se na práci 
s mládeží, především ve sportovních odvět-
vích, kterým nyní dominuje florbal. 
V roce 2009 došlo k prodeji areálu kina 
městu Nové Město na Moravě a jednota 
Orla investovala peníze do nákupu nového 
pozemku pro stavbu nového sídla jednoty.  

Stavba nové Orlovny v Novém Městě na Moravě dokončena
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ná oslava v prostorách klubovny Orlovny. 
Dosavadní uživatelé si pochvalují prostředí 
Orlovny i příjemnou atmosféru a uživatel-
ský komfort.
Celá stavba završená po desetiletém úsi-
lí navazuje na dlouholeté orelské dílo 
v NMNM, kdy značná část finančních pro-

středků na stavbu byla získána prodejem 
objektů vybudovaných jednotou zhruba 
ve 30. létech minulého století. V budování 
dobrého jména Orla chceme i nadále po-
kračovat.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo stavbu 
Orlovny dokončit a že nyní máme krásné 

prostory jak pro sebe, tak pro zájemce z řad 
veřejnosti. Je před námi nelehký úkol Or-
lovnu oživit, udržet její využití a zajistit jak 
provoz, tak jeho financování.
Ať se nám to daří.

BŘETISLAV WURZEL, 
Orel jednota Nové Město na Moravě

Jak jsme letos (ne)slavili 100 let
Orel jednota Blučina byla ustavena 11. čer-
vence 1920. V letošním roce tedy uplynulo 
krásných sto let. Během roku jsme měli na-
plánováno několik akcí, při kterých jsme si 
toto krásné výročí chtěli připomenout. Jak 
to dopadlo: Dětský maškarní ples – zruše-
no, divadelní představení – zrušeno (a hned 
dvakrát), Dětské hody – zrušeno, letní tábor 
– zrušeno, červnová letní párty – zrušena, 
sportovní den v nové sportovní hale – zru-

šeno, výstava fotografii – zrušeno, tréninky 
a další sportovní aktivity – zrušeno, vánoční 
výstava – zrušena. Začátkem roku jsme or-
ganizačně stihli zajistit alespoň Tříkrálovou 
sbírku, letos po čtrnácté a opět s rekordním 
výtěžkem 83.630 Kč. Tradičně jsme jeli na 
Ústřední orelskou pouť na svatý Hostýn, 
kde na náš prapor starosta Orla slavnostně 
připevnil pamětní stuhu k našemu výročí. 
V náhradním termínu jsme si v srpnu při mši 

svaté vyprošovali požehnání do dalších let 
a vzpomínali na zemřelé členy Orla. Za těch 
100 let byl Orel omezován kdečím, ale my se 
nedáme, všechny výše uvedené akce se snad 
uskuteční, jen doufáme, že to bude moci být 
v příštím roce. Těšíme se, že se na nich se-
tkáme! Přikládáme pár fotografii z prvních 
let Orla v Blučině i z aktivit let nedávných. 
 JANA JEDLIČKOVÁ, 

sekretář jednoty Blučina
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100 let orelské jednoty v Kolíně
V letošním roce orelská jednota Kolín 
oslavila významné jubileum. 23. září 2020 
uplynulo 100 let od jejího založení. Jed-
ním z nejvýraznějších zakládajících členů 
byl Msgre. ThDr. Jaroslav Kulač, který v té 
době působil v Kolíně jako kaplan. Spo-
lu s ním stáli u kolébky kolínského Orla 
bratři F. Dvořák, E. Růžička, K. Svoboda, 
R. Navrátil a další. 30. října 1920 byl na 
valné schůzi zvolen výbor jednoty v čele se 
starostou br. F. Dvořákem. Msgre. J. Ku-
lač se stal vzdělavatelem místního Orla. 
Narodil se v nedalekých Ratenicích 29. 5. 
1887. Na kněze byl vysvěcen 24. 2. 1912 
v Římě. Členem metropolitní svatovítské 
kapituly byl mezi lety 1932 - 1970. Během 
pronásledování významných představitelů 
katolické církve byl Msgre. J. Kulač v létě 
1950 komunisty zatčen a 2. 12. toho roku 
za svoji věrnost víře a vlasti odsouzen na 
17 let do vězení. Zemřel 25. 8. 1970 v Šes-
tajovicích. Pohřben byl 28. 8.1970 na hřbi-
tově v Ratenicích. 

Novodobá historie Orla v Kolíně se datuje 
od 23. září 1920. Jednota zde však fungo-
vala již před 1. světovou válkou. Kolínský 
Orel patřil k nejstarším historickým jedno-
tám v českých zemích. Během dvacátých 
a třicátých let 20. století orelské hnutí na 
Kolínsku sílilo a vznikaly nové jednoty. Sou-
částí VII. okrsku středočeské Orelské župy 
B. Pospíšila byly spolu s kolínskou jednotou 
další jednoty: Český Brod, Předhradí, Týnec 
n. Labem, Uhlířské Janovice, Velim, Ovčá-
ry a Krakovany. Bratři byli aktivní ve všech 
směrech – vyvíjeli duchovní a tělocvičnou 
aktivitu, působili v divadelním spolku při ka-
tolickém domě, kde rovněž pořádali taneční 
zábavy a mikulášské nadílky. Aktivně se po-
díleli na veřejném životě. V srpnu roku 1923 
byl požehnán nový orelský prapor jednoty 
s motivy od Mikoláše Alše. Při této příleži-
tosti byla sloužena mše sv. a na hřišti AFK 
se konalo orelské veřejné cvičení za hojné 
účasti orlů z Kladna, Hradce Králové a z dal-
ších jednot. Kolínští vybudovali letní cvičiště 

v Borkách. Po roce 1937 se orlové zaměřili 
na brannou výchovu z důvodu příprav na 
nutnou obranu republiky před rostoucím 
německým ohrožením. Krátce po okupaci 
Československa byly 29. 3. 1939 rozpuštěny 
branné oddíly Orla. Jako jinde v protekto-
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rátu, také kolínští orlové žili v omezených 
spolkových podmínkách, až do 30. 9. 1942, 
kdy byla organizace v Čechách zakázána. Po 
skončení 2. světové války byla činnost Orla 
v Kolíně obnovena. Netrvalo dlouho, a ko-
munistický režim ukončil roku 1948 jeho 
rozlet na dlouhá desetiletí. 
Obnova spolku nastala roku 1990. Po soud-
ních sporech byl postupně navracen maje-
tek, který v roce 1948 zabavil komunistický 
režim. V devadesátých letech orlové pořá-
dali kulturně společenské akce, účastnili 
se náboženských poutí, organizovali letní 
a zimní dětské tábory pro katolickou mlá-

dež. Vrácené nemovitosti z nedostatku fi-
nančních prostředků na opravy postupně 
chátraly. Sestupná tendence nastala i v čin-
nosti jednoty. Na jaře roku 2012 proběhla 
volba nového předsednictva. Vedení jed-
noty okamžitě vyhodnotilo situaci a společ-
ně s kolínskými skauty začalo pracovat na 
záchraně a rekonstrukci orlovny. Kolínská 
jednota Orel se stala aktivní součástí župy 
Svatováclavské. Finanční prostředky získáva-
la z větší části z dotací města Kolína a dále 
od Orla. Z rekonstruovaných objektů se po-
stupně staly důstojné klubové prostory pro 
činnost. Jednota se od té doby systematicky 

zaměřuje na turistiku, poznávací zájezdy, cy-
klistiku a míčové hry, které jsou především 
zastoupeny rekreačním nohejbalem. Oddíl 
nohejbalu jednota ustavila v lednu 2016. 
K duchovní obnově přispěly náboženské 
poutě, kterých se účastníme. V podpoře 
skautského hnutí spatřujeme záruku dobré 
výchovy a vzdělávání naší mládeže. V roce 
2017 jsme na blízké Labe spustili ukotvené 
molo. Činnost jsme tímto rozšířili o vodní 
sporty. Během svatojánské pouti v pražské 
katedrále sv. Víta 15. května 2018 pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka slavnost-
ně požehnal nový kolínský orelský prapor 
s původními motivy a grafikou pana Jiřího 
Vančury. Navázali jsme úspěšnou spoluprá-
ci s Orlem Hradec Králové. Obě jednoty se 
potkávají na významných náboženských 
a společenských akcích. Společně jsme letos 
chystali oslavy 100. výročí narození Jeho Ex-
celence Msgre. Karla Otčenáška, někdejšího 
hlavního duchovního rádce Orla. Slavnostní 
mše sv. se měla konat v kostele sv. Jana Křti-
tele v Týnci nad Labem, kde arcibiskup K. 
Otčenášek působil a spolupracoval s Orlem. 
S politováním jsme museli akceptovat zákaz 
veškerých společenských a sportovních ak-
tivit z důvodu pandemie. V letních měsících 
se naši nohejbalisté účastnili několika tur-
najů a přivezli i vítězné poháry, kterých už 
za své čtyřleté působení mají pěknou sbírku.  
V sobotu 26. 9. 2020 jsme jako členové ob-
novené kolínské jednoty uspořádali pietní 
akt v Ratenicích u Kolína, abychom se po-
klonili památce Msgre. J. Kulače a zároveň 
mu tímto poděkovali za založení orelské jed-
noty. K jeho hrobu jsme položili kytici v ná-
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Ve dnech 10. a 11. října 2020 měly pro-
běhnout oslavy 100. výročí založení jedno-
ty Orla v Zašové. Průběh oslav byl ovlivněn 
nemocí COVID-19 a v sobotu 10. října se 
nemohl uskutečnit otevřený turnaj v bow-
lingu v naší orlovně. Program proběhl jen 
v neděli 11. října. Začal Děkovnou mší sv. 
v místním kostele, kterou celebroval du-
chovní rádce Orla a farář z Dolní Bečvy 
otec Petr Dujka a otec Jiří Polášek. Mše se 
zúčastnili zašovští Orli, představitelé obce 
Zašová a zástupci orelských jednot z župy 
Bauerovy z Hustopečí nad Bečvou, Veřovic, 
Mořkova, Nového Jičína - Loučky, Hranic 
na Moravě  a Valašského Meziříčí. Na mši 
zahrála dechová hudba Zašovjanka. Průvo-
dem s orelskými prapory jednot v dopro-

vodu Zašovjanky jsme se vydali na místní 
hřbitov. Zde jsme uctili památku všech 
zesnulých členů Orla a položili květiny na 
hrob manželů Maliňákových a Václava Zvo-
níčka. Oni všichni se zasloužili o znovuob-
novení orelské jednoty a postavení Orlovny 
v Zašové. Nezapomněli jsme ani na Lenku 
Cholewovou a vzpomněli na její obětavou 
práci v Orlu. Po pietních akcích jsme měli 
malé pohoštění u orlovny ke spokojenosti 
všech přítomných. Vše proběhlo za dodrže-
ní bezpečnostních a hygienických opatření. 
Po zmírnění situace chceme ještě v rámci 
těchto oslav uspořádat v kulturním domě 
výstavu o historii Československého Orla. 
Děkujeme všem zúčastněným za podporu.
 MIROSLAV OPÁLKA

Oslava 100 let Orla Zašovárodních barvách s textem: Byl blahý čas, kdy 
Orel rostl a sílil. Díky Vám! Duchovní slovo 
a modlitby u hrobu pronesl P. Vladimír Mi-
kulica, kněz spolupracující s naší jednotou. 
Důstojně jsme si připomněli odkaz preláta 
Kulače, významné osobnosti české katolic-
ké církve a svého orelského funkcionáře. Po 
zakončení pietního aktu jsme se odebrali 
do naší kolínské orlovny přezdívané mezi 
Kolíňáky Orlák. Zde jsme uspořádali malou 
duchovní slavnost se zasazením základního 
kamene budoucí kapličky. Kámen požehnal 
P. V. Mikulica. Modlitby a duchovní zpěvy 
dodaly této události nevšední atmosfé-
ru. Budoucí kaplička bude osazena kachly 
s vyobrazením sv. Anny, patronky kolínské 
jednoty, sv. Jiří, patrona skautů a rytířů, a sv. 
Václava, patrona Svatováclavské župy. Orel-
ský areál tak bude nejenom prostorem spor-
tu a zábavy, ale také místem k duchovním 
setkáváním v Orlu. 
Oslavy 100 let kolínské jednoty vyvrcholily 
na Národní svatováclavské pouti 28. září 
2020 ve Staré Boleslavi, kde pražský arcibis-
kup Dominik kardinál Duka požehnal prapo-
rovou pamětní stuhu, věnovanou ústředím 
Orla. Po požehnání otec kardinál D. Duka 
stuhu zavěsil na žerď kolínského orelského 
praporu. Žehnání se uskutečnilo na závěr 
slavnostní poutní mše svaté a přenášela 
jej Česká televize. Slavnostní okamžik pro 
kolínskou jednotu a celého Orla, když jsme 
ve stejnokrojích kráčeli s praporem vzhůru 
k oltáři, vstříc laskavému otci kardinálovi, je-
hož jako svého arcipastýře a člověka máme 
upřímně rádi. V pozoru, jak se na orly sluší, 
jsme vyslechli národní hymnu a Svatováclav-
ský chorál. Spolu s dalšími orelskými pra-
porečníky jsme kráčeli staroboleslavským 
náměstím pod kolínským praporem se 
zavěšenou pamětní stuhou, s hrdostí a se 
vzpomínkou na kolínského duchovního orel-
ského vůdce a zakladatele ThDr. Jaroslava 
Kulače. 
Kolínský Orel patřil do roku 1948 k nejsilněj-
ším českým orelským jednotám. Je radost-
nou skutečností, že v Kolíně dnes opět žije. 
Kolínským orlům mnoho požehnání a sil do 
další činnosti a aktivní členstvo, obzvlášť 
v této nelehké době! V duši víru - v paži sílu 
- v srdci vlast! Zdař Bůh!
 br. PETR OLMR, starosta jednoty Kolín 
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V Orlu Dobříš stále 
něco podnikáme!
Letošní závodní sezona byla krátká. Koro-
navirová opatření zrušila závodním aerobi-
kovým a tanečním týmům jarní sezonu těs-
ně před jejím zahájením. Na první závody 
se tak podařilo vyjet pouze dvěma týmům, 
které dokázaly vybojovat zlaté a dvě stříbr-
né medaile. Na podzim jsme s týmem ka-
detek a juniorek stihly pouze jeden závod, 
kde juniorky vybojovaly příčku nejvyšší. Po 
pauze v květnu jsme dostali děti zpátky do 
tělocvičen. I přesto, že druhé pololetí škol-
ního roku bylo krátké, tak se děti v našich 
sportovních kurzech dokázaly naučit mno-
ho zajímavých prvků a třeba potkaly i nové 
kamarády. Koncem června jsme se pak 
s rodiči i dětmi stihli rozloučit na tradičním 
táboráku. Jako již tradičně jsme poslední 
týden v srpnu vyrazili na sportovní sou-
středění se závodními týmy do rekreačního 
střediska Štědronín v jižních Čechách. Zde 
naše závodnice po prázdninách dostává-
me do formy a pilujeme závodní sestavy na 
novou soutěžní sezonu. Letos nám přálo 
počasí a převážně jsme od rána cvičili ven-
ku. Samozřejmě byl i čas na celotýmovou 
soutěž, relax v bazénu i závěrečnou disko-
téku. V září jsme otevřeli nové i tradiční 

dětské sportovní a taneční kurzy, o které 
byl i přes situaci velký zájem. Všem v sou-
časné době přejeme pevné zdraví, pozitiv-
ní mysl a především nezapomínat v těchto 
dnech na aktivní pohyb, protože endorfiny 
se dají vyplavovat nejen v tělocvičně.

Tým lektorek Orla Dobříš

Letošní putování se 
středočeskými cyklisty
Cykloturistický oddíl Svatováclavské župy 
byl také v letošní sezóně velice aktivní. 
Oddíl tvoří sázavští, kladenští a dobříšští 
cyklisté. Za roky v sedle jsme poznali plno 
dobrých kamarádů. Vytvořila se prima cykli-

Z činnosti žup a jednot
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stická parta, která se neleká dálek ani špat-
ného počasí. 
Na kolech jsme si opět rádi rozšířili obzo-
ry, posílili tělo a potěšili ducha. Od jara do 
podzimu jsme uskutečnili mnoho cyklový-
letů. Vydali jsme se z Kladna do přírodní-
ho parku Džbán na Rakovnicku a zpátky 
hlubokými hvozdy severního Křivoklátska. 
Další trasy vedly vícekrát na Křivoklát-
sko (Kladno - Lány – Křivoklát – Roztoky 
u Křivoklátu), do Bílichovského údolí (Klad-
no - Bílichovské údolí - Zichovec – slavný 
gotický Panenský Týnec), na přemyslovský 
a lucemburský lovčí hrádek Jinčov, povodím 
Kačáku na Karlštejn (Svatý Jan pod Skalou 
– Karlštejn – Dobřichovice – Český kras), do 
Posázaví (Senohraby – Čerčany), na Slánsko 
a do severního Polabí (Slaný – Zichovec – 
Roudnice nad Labem), do středočeských 
polabských rovin (Pečky – Poděbrady – Po-
říčany, Čelákovice – Lysá n. L. – Brandýs 
n. L.), do Brd – Hřebenů a Českého krasu 
(Davle – Nový Knín – Řevnice) a na mnohá 
další pěkná místa. V programu jsme ovšem 
neměli pouze střední Čechy a jejich okraj. 
Oddíl pod vedením ses. J. Jarolímkové se 
v létě vydal na několikadenní výpravy do 
malebného slezského Hlučínska nebo na 
Pálavu. 

Jezdíme po české vlasti a na svých dresech 
máme znak Orla. Nejde jen o překonávání 
dálek, ale také o šíření dobrého orelského 
jména. Orelská symbolika rámuje naši cy-
kloturistiku, sjednocuje nás, dodává nám 
zdravou hrdost, z jednotlivců vytváří sehra-
nou partu. Letos za sebou máme stovky 
kilometrů krásnou krajinou a těšíme se na 
další výpravy příští rok. Ahoj na orlí stezce! 
 JANA JAROLÍMKOVÁ a STANISLAV VEJVAR

1000 miles Adventure 
v podání Davida Rezka
1000 miles Adventure je extrémní non-
-stop závod bez zabezpečení, jehož trasa 
je dlouhá 1668 km a nastoupá se 40 000 
výškových metrů. Závod vede krajinou po-
dél severních hranic České republiky a na-
příč Slovenskem, kam byste se dobrovolně 
nikdy nevydali. Přihlašování na tento závod 
začíná 1. ledna v 0:00 a letošní ročník byl 
za 1 minutu 30 vteřin obsazený.
 Letos se startovalo v neděli 5. července 
v Hranicích u Aše a cílem byla nejvýchod-
nější obec Slovenska Nová Sedlica. Na start 
se postavilo 158 závodníků a do cíle jich 
dorazilo pouhých 46, mezi nimi i závodník 
z Orla Kněžice David Rezek (na 12. mís-
tě). Někteří závodníci závod vzdali nebo 
ukončili na metě 500 mil. Zásadní vliv letos 
hrálo počasí, které bylo mimořádně deštivé 
a chladné. Podmáčené cesty, které se na 
Slovensku proměnily v koryta potoků a ně-
kde se dokonce ztratily úplně. 1000 miles 
je závod vlastní silou, vezeš si s sebou co 
chceš, trasu závodu, dostane každý těsně 
před startem a musí ji dodržet. Kde a kdy 
spí, je jen na něm. Cílená pomoc je zakáza-
ná. Míle, to je hromada zážitků, které byste 
za jiných okolností nenasbírali a především 
jedinečná příležitost k poznání sebe samé-
ho, dosažení vlastního cíle, nabytí sebedů-
věry, strach i euforie, radost i bolest, ale 
hlavně velké dobrodružství. David Rezek 
se závodu účastnil již po druhé. V loňském 
roce, kdy byl start v Nové Sedlici na Sloven-
sku, dorazil do cíle ve Skalné u Chebu za 12 
dnů 5 hodin a 35 minut. Letos měl v plá-
nu zvládnout trasu rychleji, ale díky velmi 
špatnému počasí byl závěrečný čas 11 dnů 
16 hodin a 49 minut. A jak Míle David hod-

notí? „Vypneš a jedeš, nemáš čas na nic 
myslet, řešíš jen, abys měl co jíst, pít, hledáš 
vhodné místo na spaní a doufáš, že se ti 
na kole nic nepokazí. Musíš se spolehnout 
sám na sebe. V cíli tě čeká super pocit, že 
jsi to dokázal! Je to závod na pár dnů, ale 
zážitky na celý život.

MARKÉTA REZKOVÁ 

Mše sv. za členy Orla
Ačkoliv nebylo možné se scházet na orel-
ských akcích, i tak jsme si chtěli nějakým 
způsobem připomenout 2. výročí od ob-
novení naší jednoty Orla v Ústí nad Orlicí. 
V neděli 8. listopadu byla sloužena mše sv. 
za všechny živé a zemřelé členy Orla. Mši 
sv. sloužil náš duchovní rádce o. Vladislav 
Brokeš. Při mši sv. poděkoval všem, kteří 
v Orlu jsou a aktivně se zapojují. Velice nás 
potěšilo, že bylo možné mši sv. sledovat 
přes farní youtube kanál a mohli jsme se 
tak i my připojit k této mši sv. 
 JIŘÍ KADA

Loučení s létem
Dne 29.srpna proběhla za sokolovnou 
v Třebechovicích pod Orebem župní akce 
nejen pro děti, která nesla název „Loučení 
s létem“. 
Počasí se umoudřilo a tak nebránilo nic 
tomu, užít si pestrého programu plného her 
a zábavy. Každý si tu přišel na své! Pro nej-
menší byly připraveny soutěže, zumbička, la-
nové centrum, skákací hrad, pouťové atrak-
ce, malování na obličej, dílničky Montessori, 
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kouzelnické vystoupení, ale také například 
společné pouštění balónků. Těšit jsme se 
mohli na živou kapelu Koplaho Band, ukáz-
ku hasičské techniky, ukázku zbraní a ve ve-
černích hodinách na ohnivou show tanečnic. 
Po celý den bylo připraveno pestré občerst-
vení, které přišlo k chuti dospělým i dětem. 
Celý den, plný zábavy, ukončila diskotéka, 
kterou doprovázel DJ Moucha. 
Velký dík patří hlavně organizátorům, kteří 
se zasloužili o bezproblémový průběh akce 
a všem, kteří vytvářeli skvělou atmosféru po 
celý den. 

HELENA MORAVCOVÁ 

Ohlédnutí za Národní 
svatováclavskou poutí 
Letošní Národní svatováclavská pouť ve 
Staré Boleslavi měla pro orelskou organi-
zaci mimořádný význam. Díky poutní slav-
nosti Orel vstoupil opět více do povědomí 
věřícího lidu i širší veřejnosti. Orlové s pra-
pory drželi stráž během celé slavnostní 
poutní mše svaté. V závěru bohoslužby 
český primas a pražský arcibiskup Do-
minik kardinál Duka požehnal jubilejní 
praporovou stuhu ke 100 letům jednoty 
Kolín. K oltáři přistoupili bratr Petr Olmr, 
starosta jednoty, bratr Stanislav Vejvar, 

místostarosta Orla České republiky a ses-
tra Ilona Klimčáková z jednoty Sázava. 
Přinesli prapor kolínského Orla a výroční 
stuhu. Pan kardinál nejprve pronesl žeh-
nací modlitbu, poté stuhu požehnal a za-
věsil na prapor. Poutní slavnost i žehnání 
orelské stuhy přenášela v přímém přenosu 
Česká televize se zasvěceným komentá-
řem historika doc. J. Šebka. Ten divákům 
představil orelskou organizaci a poukázal 
na její významnou historii (zejm. Svato-
václavské dny orelstva r. 1929). Obřad 
žehnání stuhy byl zanesen do poutní bro-
žury s programem a modlitbami. Poutním 
kazatelem byl hlavní duchovní rádce Orla 
Msgre. Jan Graubner, arcibiskup olomo-
ucký. Po mši svaté kráčeli orlové s pra-
pory procesím z náměstí ke kostelu sv. 
Václava. Zde jsme se osobně pozdravili 
s panem kardinálem D. Dukou, který se 
s praporečníky rád vyfotografoval. Na pa-
mátné fotografii je s orly také velvyslanec 
USA v ČR Stephen King. Vedle praporu 
jubilující kolínské jednoty byly přítomny 
prapory jednot Dobříš, Vizovice, Doma-
nín, Polešovice, Drnovice, Staré Město 
u Uherského Hradiště, Malenovice, Os-
trožská Nová Ves a prapor Orelské župy 
Velehradské. 
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Děkujeme Pánu Bohu za krásnou pouť, při 
které se Orlu dostalo zvláštní cti žehnání 
praporové stuhy. Pro katolické orly, ctite-
le sv. Václava, má Národní svatováclavská 
pouť vždy prvořadý duchovní význam. 
Poutníci dlouho čerpají z obdržených milos-
tí. Zvlášť letos se orlové v místě mučednické 
smrti sv. vojevody Václava upřímně modlili 
za zdraví našich občanů a šťastný život na-
šeho národa! Zdař Bůh! 

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D.

Florbal Open Troubelice
Dne 9. 8. 2020 se za Orlovnou v Troubeli-
cích uskutečnil 3. ročník florbalového tur-
naje Florbal Open Troubelice. Letos se zú-
častnilo 8 mužstev, přijela i nová, která opět 
zvedla úroveň celého turnaje. Přijeli kluci 
z Uničova, Olomouce, dokonce i z Pros-
tějova. Náš tým bohužel nezvládl klíčové 
utkání v těžké základní skupině, a tak pro 
něj zbylo jen utkání o 7. místo, které s pře-
hledem vyhrál. Obhájce loňského prvenství 
Vali team nedokázal přejít přes semifinále 
a v zápase o 3. místo zvládli porazit druhý 
troubelický tým Balvany. Ti si letos zaslou-
ží obrovskou poklonu za své výkony. Ve 
finále se utkali dva nováčci, kterým tímto 
děkujeme za účast a doufáme, že se ještě 
znovu uvidíme. FBC Randomovice nakonec 
ve vypjatém závěru skvělého finále nestačili 
na I.S.V.O.N.O. a prohráli 2:3. Novým šam-
pionem se tak staly Veverky I.S.V.O.N.O.! 
Nejlepším brankářem byl v letošním ročníku 

vyhodnocen talentovaný Vojta Novák a tro-

fej nejlepšího střelce dokázal znovu obhá-

jit Jirka Šincl. Už nyní se těšíme na příští 

ročník.

MARTIN MUCKA, trenér Troubelice B

Běh Alejemi 2020 
28. 8.2020 se uskutečnil již 16. ročník 

tohoto běhu v Kněžicích. Každoročně 

jej pořádáme ve spolupráci s Běžcem 

Vysočiny Jihlava. Ředitelem závodu byl 

opět František Nechvátal. Běh je součástí 

Orelské běžecké ligy a Běžeckého poháru 
Běžce Vysočiny. V loňském roce starto-
valo 195 závodníků od předškoláků po 
seniory. Rekordní účast závodníků byla 
v r. 2016, kdy se sešlo 225 běžců. Letoš-
ního „covidového“ ročníku se zúčastni-
lo 152 běžců. Dva nejmladší běžci měli 
3 roky, nejstarší závodník měl 81 roků. Za 
výkony patří uznání a obdiv všem. Letos 
závodilo 11 místních běžců. Medaile za 
umístění na 1. – 3. místě obdrželi běžci 
v kategoriích od předškoláků po dorost. 
Další medaili obdržel nejrychlejší člen 
Orla v každé věkové kategorii. Celkem 
letos startovalo 71 členů Orla. Tradičně 
nejvíce běžců dorazilo z Vyškova (22) 
a z jednoty Brno Židenice (12). Dále měl 
zastoupení Orel Telč, Hradec Králové, 
Domanín, Blučina, Moravské Budějovice, 
Silůvky, Dolní Dobrouč, Šitbořice, Brno 
Starý Lískovec a Brno Obřany.
 JITKA KALČÍKOVÁ 

Zábavné odpoledne 
2020
V neděli 6. září spolu se staroměstskou 
římskokatolickou farností pořádala jedno-
ta Orla pro děti akci na zahájení školní-
ho roku. Vše začalo mší svatou v novém 
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kostele Svatého Ducha a pokračovalo 
na náměstí Velké Moravy v „kamenném 
šneku“. Zde bylo připraveno šest zábav-
ných stanovišť s úkoly. Protože letošní rok 
je rokem Bible, tak v tomto duchu byla 
pojmenována i stanoviště. Např. „David 
a Goliáš“ – prak s kamínky, shazování ple-
chovek. „Svatba v Káni Galilejské“- pře-
nášení vody na lžičce do sklenice. „Milo-
srdný Samaritán“ - obvazování plyšových 
hraček, „Noemova archa“ - zhotovení pa-
pírové lodičky atd. Po splnění všech úkolů 
a získání razítek na kartičce, čekala v cíli 
každé dítě připravená odměna v podobě 
cukrovinek a drobných dárečků. Domů si 
odměny odneslo 62 dětí různých věkových 
kategorií. I přes chladné a nepříznivé po-
časí se celá akce vydařila a mně nezbývá 
než poděkovat všem ochotným organi-
zátorům a sponzorům, kteří přiložili ruce 
k dílu a pomáhali.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 jednota Staré Město

Výstavní expozice 
v Horní Bečvě  
o pronásledovaných 
kněžích
V kostele sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě 
byla pod záštitou olomouckého arcibis-
kupa Jana Graubnera instalována expo-

zice „A kdo Vás zabije…“. Výstava byla 
poctou místnímu faráři P. Bedřichu Hoff-
manovi a jeho spoluvězni a místnímu ro-
dákovi, vojenskému kaplanovi a generálu 
Metoději Kubáňovi, který roku 1942 za-
hynul v Dachau. Oba kněží si v koncen-
tračním táboře slíbili, že pokud se vrátí, 
zrekonstruují chrám v Horní Bečvě. Otci 
Hoffmanovi se návrat podařil a tento slib 
také dodržel…
Vernisáž zahájil P. Petr Dujka, který podě-
koval všem, kteří výstavu připravili. „Jsem 
rád, že výstava je v kostele, kde P. Hoffman 
působil a celý tento chrám zrekonstruoval, 
vlastně téměř nově celý vystavěl, a tak spl-
nil slib, který si navzájem dali. Vzpomenul 
také, že výstava končí připomínkou první 
obětí nastupujícího komunistického reži-
mu, a to vraždou P. Antonína Vysloužila, 
faráře z Vizovic. Starosta Horní Bečvy Ru-
dolf Bernát hovořil především o otci Bedři-
chu Hoffmanovi a jeho působení na pozici 
starosty. Krátce představil, co vše kněz pro 
Horní Bečvu udělal, jak se angažoval ve 
spolkovém životě i v odboji, a proto byl 
na začátku okupace zatčen a uvězněn 
v Dachau. Zdůraznil také, že výstavu vítá 
zvláště v dnešní době, kdy dochází k re-
lativizaci některých zásadních hodnot 
v naší společnosti. Kurátor výstavy Josef 
Kořenek představil koncept výstavy, který 
má jasný cíl: představit kněze z olomouc-
ké arcidiecéze, kteří položili život za naši 
vlast v době druhé světové války. Seznam 
zabitých kněží vychází z klíčové knihy kně-
ze Bedřicha Hoffmanna „A kdo Vás zabi-
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je…“. Na výstavě byly ke zhlédnutí také 
dekrety k vyznamenání „Československý 
válečný kříž 1939“, které obdrželi věznění 
katoličtí kněží z Moravy v roce 1947 na 
Horní Bečvě. Byli to kněží, kteří zahynuli 
v koncentračních táborech, byli vězněni 
nebo působili v odboji. Této významné 
slavnosti, o níž informovala všechna teh-
dejší média, se zúčastnili státní a političtí 
představitelé naší země. Hlavním hostem 
a světitelem zrekonstruovaného kostela 
byl kardinál Josef Beran, spoluvězeň otce 
Metoděje Kubáně a Bedřich Hoffmana.
V expozici bylo také zajímavé tzv. diora-
ma, zobrazující čtyři nejdůležitější události 
– masivní zatýkání duchovních při první 
nacistické akci Albert I., příjezd do kon-
centračního tábora, pomoc v době epi-
demie tyfu a osvobození koncentračního 
tábora Dachau, kdy první kroky přísluš-
níků americké armády a osvobozených 
vězňů vedly ke společné smírné modlitbě 
za všechny. Výstava byla také doplněna 
fotografiemi domácího a zahraničního 
odboje z řad katolických kněží a dalších 
svědectví o jejich odvaze.
V závěru zahájení hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek především poděkoval, že tato 
výstava přispěje k pravdivému výkladu na-
šich národních dějin. „Pravda je jen jedna 
a jsem rád, že si razí cestu i po 75 letech,“ 
zmínil.

Zahájení expozice se zúčastnil také pan 
Jaroslav Vašek (nar. 1924), rodák z Pro-
střední Bečvy, jeden z posledních pamět-
níků, který se z koncentračního tábora na 
Valašsko vrátil.
Hudební poctu P. Bedřichu Hoffmanovi 
a P. Metoději Kubáňovi vzdal místní de-
chová hudba Horňané, zejména působivá 
byla v jejich podání část Dvořákovy No-
vosvětské.

XI. ročník  
Česko-slovenského 
dětského folklorního 
festivalu Májíček
V sobotu 12.9.2020 se na prostranství před 
kostelem na Jižních Svazích, v náhradním 
termínu, uskutečnil XI. ročník Česko-slo-
venského dětského folklórního festivalu 
Májíček.
Díky stávající situaci se jej poprvé nemoh-
ly zúčastnit dětské folklórní soubory ze 
Slovenské republiky. Avšak díky technice 
dnešní doby, nám alespoň mohly děti ze 
slovenského souboru Juránek poslat svůj 
natočený videopozdrav. Krásnou atmosfé-
ru vytvořily pro diváky, kteří na festival za-
vítali, dětské folklórní soubory Malá chasa 
z Rohatca, Dúbravěnka Dubňany a Trneč-
ka ze Zlína a také dětské cimbálové muziky 
Strunka z Domanína a Strunečka ze Zlína.
Zpěvácká soutěž „O Májíčkového slavíčka“ 

byla na vysoké úrovni a odborná porota 
měla náročnou práci vybrat toho nejlepšího 
zpěváka. Po dlouhém rozhodování udělila 
porota dvě první místa a obě získali hoši, 
z cimbálové muziky Strunka z Domanína.
Na další ročník, který, jak doufáme, proběh-
ne skutečně v měsíci květnu, se můžeme 
těšit 22.5.2021 i za účasti dětských folk-
lórních souborů ze Slovenska a zajímavých 
hostí.
Akce se uskutečnila za finanční podpory 
Zlínského kraje a Statutárního města Zlín.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ

Mezinárodní 
volejbalový turnaj mixů 
ve Zlíně 
Tým domácího zlínského Orla si podma-
nil tradiční mezinárodní volejbalový tur-
naj mixů, kterého se v městské Sportovní 
hale Zelené zúčastnila necelá stovka hráčů 
a hráček nejen z Moravy, ale i sousedního 
Slovenska. Na druhém místě skončil tým 
„Endemiti“ složený z bývalých i současných 
hráčů a hráček zlínské Fatry, třetí příčku ob-
sadilo „Slovensko 2“ s mladými nadějemi. 
Turnaje se zúčastnilo deset týmů, z toho 
dva ze Slovenska. Velmi slušnou kvalitu hry 
zpestřila účast současných a bývalých extra-
ligových hráčů a také nadějí ze slovenské 
juniorské reprezentace. Tradiční nadšení 
a bojovnost byla znát u všech zúčastně-
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ných. Ve dvou skupinách odehrály týmy pět 
zápasů. Vyvrcholením klání pak byly zápasy 
o umístění. Akce se pod záštitou Orla jed-
noty Zlín uskutečnila v sobotu 20. června 
na městské Sportovní hale Zelené.
 vedoucí oddílu volejbalu Zlín

Sportovní aerobik 
Aerobic Team Orla 
jednoty Zlín 
Jak jsme sportovali v době „kovidové“.
Letošní rok nezačal a ani nepokračoval pro 
aerobik vůbec dobře. Během zimy jsme pil-
ně pracovali na tvorbě nových choreografií 
a zvyšování fyzičky, ale bohužel jarní část 

sezóny jsme nezahájili ani jedním závodem 
a holky se na závodní ploše ukázaly poprvé 
až v září. 
I přes nouzový stav jsme se všemi skupi-
nami závodníků zůstávali v kontaktu. Ze 
začátku jsme se potkávali venku a později 
jsme přešli na online trénování. Trenérky 
vypracovávaly plány pro všechny skupiny 
závodníků a naši svěřenci natáčeli videa, jak 
se poctivě připravují i doma. V jarní sezóně 
byly zrušeny veškeré soutěže i naše tradiční 
závěrečné vystoupení pro rodiče na konci 
školního roku. 
Celé letní prázdniny se holky připravo-
valy na podzimní sezónu, na kterou se 

už opravdu velmi těšily. Začátkem srp-
na jsme absolvovali každoroční týdenní 
letní soustředění ve Velkých Karlovicích 
v penzionu Gaudeamus, i když v letoš-
ním roce raději s menším počtem účast-
níků. Soustředění bylo sice velmi náročné, 
spousty naběhaných kilometrů, pilování 
choreografií v tělocvičně a jiné fyzické 
aktivity hlavně venku v přírodě, ale do-
přály jsme si i koupaliště a dopoledne ve 
Vodním světě na tobogánech. Bylo nám  
prostě fajn. 
Po letních prázdninách byly naše členky, 
troufáme si říct, skvěle připravené. Už na 
prvních závodech podzimní sezóny se 
forma našich mladých závodnic potvrdi-
la a děvčata velmi dobře reprezentovala 
Orla jednotu Zlín, což potvrzují výsledky 
ze závodů. 
Pro 2. a 3. výkonnostní třídu se konaly 
závody v Pardubicích a v Lounech. A prv-
ní výkonnostní třída soutěžila v Kladně  
a v Plzni. Naše závodnice ve všech vě-
kových kategorií měly skvěle našlápnuto 
a mohly bojovat o nominaci na Mistrovství 
světa, které bylo ale bohužel společně se 
všemi dalšími závody až do konce roku 
zrušeno. Rok 2020 nebude mít tedy mi-
stry ČR, Evropy ani světa. Z podzimních 
závodů se můžeme pochlubit, že jsme si 
odvezli 3x zlatou, 3x stříbrnou a 5x bron-
zovou medaili. Za skvělé výkony všechny 
naše závodnice moc chválíme! Momentál-
ně trénujeme samozřejmě dál podle onli-
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ne připravených tréninků a moc se těší-
me, že se brzy zase uvidíme. Pevně věříme 
a doufáme, že v roce 2021 se budou ko-
nat soutěže už podle vypsaných termínů 
a budeme tak moci pod hlavničkou Orel 
jednota Zlín pořádat v květnu soutěž pro 
2. a 3. výkonnostní třídu zde na Moravě. 

Vedoucí oddílu Aerobic team Zlín

Pouť župy Velehradské 
na Provodov- 5. 9. 2020
První sobota v měsíci září patří v župě Vele-
hradské tradiční pouti dětí, mládeže a rodin 
na Provodov. Od roku 2005 (tedy již neu-
věřitelných 15 let) si zde chodíme k Panně 
Marii provodovské a jejímu Synu vyprosit 
potřebné milosti do nového školního roku. 
5. září 2020 sem pěšky či auty za krásného 
počasí připutovali zástupci z jednot Doma-
nín, Kašava, Kunovice, Polešovice, Staré 
Město a Vizovice. Naši pouť jsme společ-
ně zahájili v poutním kostele Panny Marie 
Sněžné mší svatou, kterou sloužil duchovní 
rádce naší župy P. František Král. Všichni 
se do ní mohli zapojit svým zpěvem, který 
hrou na kytaru doprovodila paní Anežka 
Burgetová z Vizovic. Děti pak velice rády 
přinášely v obětním průvodu dary symboli-
zující nastávající školní rok. Po mši svaté se 
vydaly děti ven plnit úkoly vztahující se k le-
tošnímu roku Bible, které pro ně připravila 
Mgr. Jana Ferdová ze Starého Města. Starší 
školáci si zapřemýšleli nad vědomostními 
otázkami, na své si však přišli i nejmenší, 

kteří si např. zkusili postavit babylonskou 
věž z kostek. Dospělí setrvali v kostele na 
modlitbě křížové cesty a litanií. Všichni jsme 
se společně sešli před kostelem na společ-
ném fotografování a vyhodnocení biblické 
soutěže. Bratr Petr Brhel také předal oce-
nění a odměny dětem z jednot Vizovice, 
Staré Město a Slavičín, které se zúčastnily 
župní výtvarné soutěže na téma Pohádka. 
Dva literární příspěvky z jednoty Domanín 
byly přeposlány do ústřední literární soutě-
že Orla. Naši pouť jsme zakončili posezením 
při táboráku a opékáním špekáčků. Společ-
né setkání jednot naší župy se opět vyda-
řilo. Již teď se těšíme na příští rok i na to, 
že se třeba sejdeme zase ve větším počtu.
 ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ, Orel Vizovice

Slavnostní otevření 
zrekonstruovaného 
hřiště
Orel jednota Zlín v neděli 13.9.2020 slav-
nostně otevřela zrekonstruované multi-
fukční hřiště v areálu vedle Kudlovské 
přehrady. Novému hřišti za přítomnosti 
zástupců Zlínského kraje a Statutárního 
města Zlín, společně požehnal P. Dan 
Žůrek a P. Ondřej Talaš. V prvním turnaji 
v malé kopané se utkali fotbalisté Orla 
jednoty Zlín, 6. skautského střediska 
a obou zlínských farností. Přítomní diváci 
mohli sledovat i vystoupení děvčat oddílu 
Rekreačního aerobiku. Pro děti byly také 
připraveny malé sportovní disciplíny.Tato 
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rekonstrukce by se nemohla uskutečnit 
bez výrazné finanční podpory Zlínského 
kraje a Statutárního města Zlín.
Všem, kdo se podíleli na úspěšné reali-
zaci této významné investice, patří velké 
poděkování.  
 JAROMÍR SCHNEIDER 

Orel a Junák společně
Členové spolků Orel a Junák v Boskovi-
cích společně se senátorkou Jaromírou 
Vítkovou i letos připravili připomínku Dne 
boje za svobodu a demokracii. V době 
různých omezení spojených s pandemií 
koronaviru byly aktivity jiné, než v minu-
lých letech. Zástupci spolků a senátorka 
uctili památku jednotlivě u Památníku 
obětem totalitních režimů na ul. Traplo-
vě položením květin a zapálením svíček. 
Pro zájemce byla vyzdobena další místa 
ve městě, kde mohli také položit květinu 
nebo zapálit svíčku. Pamětní desky na ul. 
Plačkova, památník obětem 1. a 2. světo-
vé války, socha T.G. Masaryka a památ-
ník Tomáše kardinála Špidlíka. Všechna 
místa jsou spojena s historickými udá-

lostmi a osobnostmi, jež ovlivnily totalitní 
režimy. Místa byla vyzdobena květinami 
a vlajkami. Veřejnost mohla tato místa na-
vštívit v průběhu celého dne. Děkujeme 
za podporu Festivalu Svobody a městu  
Boskovice.  JAROMÍRA VÍTKOVÁ

Starolískovecké hody 
2020 v rouškách
Letošní Starolískovecké mladé hody se 
měly uskutečnit v půli května, jak je zvy-
kem, ale v souvislosti s nouzovým stavem 
a po dohodě se všemi zúčastněnými jsme 
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je naplánovali na první víkend v říjnu mís-
to tradičního vinobraní, které pořádáme 
k výročí posvěcení našeho kostela. Vzhle-
dem k netradičnímu termínu hodů byli 
přizváni mezi svobodné stárky i ti, kteří 
se už stačili oženit nebo provdat. Stárci 
se připravovali v Orlovně v Bosonohách 
a dětský folklorní soubor v bohunické Or-
lovně. Stárci nacvičovali Českou besedu 
a děti pásmo 4 tanců z Brněnska. Zda se 
hody uskuteční, nebylo do poslední chvíle 
jasné, vláda oznámila datum dalšího nou-
zového stavu až ve středu 30. září. V ten-
to den tak mohli stárci a stárky opravdu 
zahájit hodový týden, a to návštěvou přá-
tel v Boleradicích v jejich vinných sklípcích. 
Od čtvrtka 1. října dopoledne pak začala 
náročná příprava venkovního areálu oz-
dobením mladými břízkami a dovezením 
vysokého smrku – máje za vydatné pomo-
ci hasičů, koní pana Pazourka a městské 
policie. V pátek odpoledne za velkého zá-
jmu dětí, mládeže a dospělých byla mája 
nazdobena a v podvečer ji stárci postavili 
na pozemku před kostelem. Starolískovec-
ké hody byly v sobotu 3. října ve 13 ho-
din zahájeny požehnáním hodům a vínu 
v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde byli 
stárci přítomni v rouškách, které byly ušity 
speciálně pro tuto akci. Požehnání udělil 
otec Jaroslav. Před kostelem předal staros-
ta naší MČ Vladan Krásný stárkům hodo-
vé právo a v překrásném sobotním počasí 
začal hodový průvod ulicemi Starého Lís-
kovce za doprovodu slovácké dechovky 
Hovorané. K průvodu se na jednotlivých 
zastávkách postupně připojovaly všechny 
stárky. Po skončení hodového průvodu se 
všichni přesunuli do areálu DTJ. V podve-
čer začalo hodové veselí, stárci a stárky 
zatančili s velkým úspěchem Českou be-
sedu a zpěv návštěvníků byl slyšet až do 
22.00 hodiny. 
Hodové veselí pokračovalo v neděli  
4. října dopoledne slavnostní mší svatou 
za účasti krojovaných stárků a stárek opět 
v rouškách. Odpoledne si mohli všichni 
přijít zazpívat a zatančit do areálu DTJ 
s cimbálovou muzikou Mladí burčáci 
z Uherského Hradiště. S velkým zájmem 
se čekalo na vystoupení dětského sou-

boru. Pod vedením Zuzky Jaňurové děti 
nacvičily 4 tance z Brněnska – Chlobivá, 
Cófavá, Řetázková a Zahradník a staly 
se ozdobou nedělního odpoledne. Stárci 
v podvečerních hodinách znovu skvěle 
zatančili Českou besedu a ve 22. hodin 
jsme letošní, poněkud netradiční, hody 
ukončili. 
Na závěr se ještě sluší poděkovat všem, 
kteří pro nás tento krásný zážitek, jímž 
bezesporu hody ve Starém Lískovci jsou, 
připravili - zejména Orelské jednotě ze 
Starého Lískovce, která za finanční pod-
pory statutárního města Brna a městské 
části Starý Lískovec tuto akci uspořáda-
la, dále všem stárkům i stárkám, dětem 
a každému, kdo se svou pomocí a prací, 
ale i účastí na letošních Starolískoveckých 
hodech 2020 podílel. 
 JOSEF JAŇURA 

Jihočeské Dvojkolodění 
2020 v Jílovicích
V sobotu 12. září se podruhé v Jílovicích, 
v příjemném prostředí hájku pod Veskou, 
uskutečnil 9. ročník jihočeského Dvojko-
lodění, který zorganizovala Orel jednota 
Jílovice. Na start se postupně postavilo 28 
závodních dvojic ve 4 kategoriích – muži, 
ženy, smíšené dvojice a smíšené dvojice se 
součtem věku nad 75 let. Soutěžní dvojice 
nejprve absolvovaly jízdu na dvojkole na 
okruhu cca 10 km, poté od hájku (startu) 
k Veskému rybníku jeden z dvojice běžel 
a druhý jel na koloběžce, přičemž se sou-

těžící mohli libovolně střídat. Na Veském 
rybníku byla vytyčena trasa, kterou dvoji-
ce absolvovaly společně v jízdě na kánoi. 
A poté se opět koloběžkoběhem dostali 
závodníci zpět do cíle. Dvojkolo, koloběž-
ku i kánoi si mohly posádky před závodem 
vyzkoušet a jejich zapůjčení měly zajištěné 
v rámci závodu.
„Jsme rádi, že navzdory koronavirové 
krizi se podařilo tradiční Dvojkolodění 
zorganizovat. Již jsme také zahájili pří-
pravy na 10. ročník v roce 2021“- dopl-
ňuje starosta jednoty Jílovice Šimon Hel-
ler. Nejen pro všechny účastníky závodu 
bylo zajištěno občerstvení a doprovodný 
program – zejména pro naše nejmenší 
byl opět nachystán skákací hrad a letos 
nově nafukovací lezecká stěna. Nechybě-
la opět ani oblíbená slackline. Děkujeme 
všem, kdo přispěli ke skvělé atmosféře 
a budeme se na Vás těšit v příštím roce. 
 ANNA HAVELKOVÁ

Pouť župy Velehradské 
na Provodov
První sobota v měsíci září patří v župě Vele-
hradské tradiční pouti dětí, mládeže a rodin 
na Provodov. Od roku 2005 (tedy již neu-
věřitelných 15 let) si zde chodíme k Panně 
Marii provodovské a jejímu Synu vyprosit 
potřebné milosti do nového školního roku. 
5. září 2020 sem pěšky či auty za krásného 
počasí připutovali zástupci z jednot Doma-
nín, Kašava, Kunovice, Polešovice, Staré 
Město a Vizovice.
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Naši pouť jsme společně zahájili v poutním 
kostele Panny Marie Sněžné mší svatou, 
kterou sloužil duchovní rádce naší župy  
P. František Král. Všichni se do ní mohli zapo-
jit svým zpěvem, který hrou na kytaru dopro-
vodila paní Anežka Burgetová z Vizovic. Děti 
pak velice rády přinášely v obětním průvodu 
dary symbolizující nastávající školní rok.
Po mši svaté se vydaly děti ven plnit úkoly 
vztahující se k letošnímu roku Bible, které 
pro ně připravila Mgr. Jana Ferdová ze Sta-
rého Města. Starší školáci si zapřemýšleli 
nad vědomostními otázkami, na své si však 
přišli i nejmenší, kteří si např. zkusili postavit 
babylonskou věž z kostek. Dospělí setrvali 
v kostele na modlitbě křížové cesty a litanií.
Všichni jsme se společně sešli před kostelem 
na společném fotografování a vyhodnoce-
ní biblické soutěže. Bratr Petr Brhel také 
předal ocenění a odměny dětem z jednot 
Vizovice, Staré Město a Slavičín, které se 
zúčastnily župní výtvarné soutěže na téma 
Pohádka. Dva literární příspěvky z jednoty 
Domanín byly přeposlány do ústřední lite-
rární soutěže Orla.

Naši pouť jsme zakončili posezením při 
táboráku a opékáním špekáčků. Společ-
né setkání jednot naší župy se opět vy-
dařilo. Již teď se těšíme na příští rok i na 
to, že se třeba sejdeme zase ve větším 
počtu.
 ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ, Orel Vizovice

 Jubilejní 10. ročník 
„Šonovské 20“
V sobotu 19. 9. 2020 se uskutečnil pochod 
„Šonovská 20“. Jubilejní 10. ročník pořáda-
la jednota Orel Šonov s podporou Bryny-
chovy župy v rámci kalendáře akcí ke sté-
mu výročí narození Mons. Karla Otčenáška. 
Pochod, kterého se zúčastnil rekordní po-
čet 152 účastníků, se uskutečnil tradičně 
pro tři kategorie. Nejkratší trasa s největší 
účastí (113 dětí s doprovodem) byla určená 
dětem, které na pětikilometrovém okruhu 
v okolí Šonova plnily 19 kvízových otázek 
a sportovních a poznávacích úkolů. Pro 
pěší byla určena trasa o délce 20 km, která 
účastníky zavedla do krásného pekelského 
údolí řeky Metuje, kde se nachází výletní 
restaurace, zvaná Bartoňova útulna. Ta 

byla počátkem 20. století postavena podle 
návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Trasa 
pochodu pokračovala přes okraj Nácho-
da zpět do Šonova. Pochodníci se mohli 
cestou občerstvit i dozrávajícími švestka-
mi a někteří přinesli do cíle i nějaké hřiby. 
Cyklisté absolvovali třicetikilometrový okruh 
vedoucí k břehu vodní nádrže Rozkoš přes 
Nové Město nad Metují a pekelské údolí 
zpět do Šonova. Trasy zmapoval hlavní or-
ganizátor akce bratr Uždil, kterému patří 
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obrovské poděkování za organizační za-
jištění nejen letošního ročníku. Účastníky 
nasměroval do krásného pekelského údolí 
po cestě, která má ryze alpský charakter, 
avšak je bez vysokohorského jištění a na 
zpáteční cestě pak na návrší Branka, místo 
jedné z bitev prusko-rakouské války 1866, 
s výhledem do okolí vodní nádrže Rozkoš. 
Vše bylo umocněné nádherným počasím. 
Všichni účastníci pochodu byli na cestu 
vybavení drobným povoleným dopingem 
v podobě oplatky a džusíku. Po dosažení 
cíle pro ně byl ještě připravený špekáček 
k opečení na rozpáleném ohni. Snad i proto 
došlo do cíle pochodu všech 152 spoko-
jených účastníků „Šonovské 20“. Byla to 
velmi vydařená akce na čerstvém vzduchu 
v této nepříliš dobré době.  JOSEF KULEK 

Vyškov jede
V sobotu 12. 9. 2020 se v krásném zá-
meckém parku v Hlohovci uskutečnil Me-
zinárodní chodecký mítink Hlohovec 2020, 
započítávaný rovněž do dlouhodobé cho-
decké soutěže MSCHP. Většinou zde bývá 
vidět velké množství účastníků nejen z ČR, 
ale i z dalších evropských zemí. Vzhledem 
k aktuální situaci však převažovali na startu 
především domácí slovenští chodci a ve vět-
šině kategorií to byla opravdu přehlídka ob-
rovských talentů. Českou stopu v kategorii 
nejmladších žákyň na 1km udělala sed-
mým místem reprezentantka Orla Vyškov 

Kristýna Dorazilová, vracející se po zranění 
ruky. Její pěkný chodecký styl ohodnotila 
pochvalou i legenda chodeckého sportu 
Jožko Pribilinec, olympijský vítěz v chůzi ze 
Soulu 1988. 
Na 23. ročník Burčákové šestky v Dolních 
Bojanovicích, dalšího závodu OBL, vyrazi-
lo 28 závodníků z Vyškova. Na Slovácku 
všechny přivítalo nejen příjemné počasí, 
skvělí pořadatelé pod taktovkou neodo-
latelného moderátora a řídícího soutěže 
Pavla Bíly, ale hlavně „voňavoučký burčá-
ček“. Jediné, co chybělo, byli soupeři ze 
Slovenska, kterým současná situace zne-
možnila do Bojanovic přijet. I tak se na 
start v jednotlivých kategoriích postavilo 
240 závodníků. Milým překvapením pro 
pořadatele byla velká účast v dětských 
kategoriích.
Osm statečných, o jednoho víc, než je hr-
dinů slavného filmu, se nás z Vyškova vy-
pravilo do Prahy, navzdory všem negativním 
zprávám o epidemii. Ale přivítaly nás lidu-
prázdné ulice před osmou hodinou v ne-
děli ráno, takže žádné obavy! Po příjezdu 
běžců z Domanína a Židenic měli Moraváci 
u prezentace jasnou převahu, ale nakonec 
se účast běžců vyšplhala na solidních 126 
závodníků.
V neděli 13. 9. 2020 se uskutečnil 4. roč-
ník vyškovského benefičního běhu „Běhám 
a pomáhám“. Tato charitativní akce se ten-
tokrát netradičně pořádala v Lulči na kou-

pališti u Libuše. Běželo se pro paní Katku 
Talarovičovou, která trpí cystickou fibrózou 
a nakonec se vybralo bezmála 700 000 Kč, 
což je neuvěřitelná částka. A vyškovští Orlíci 
nechyběli i oni pomáhali a běhali.
Pondělí 7.9.2020 byl velkým dnem pro 
7 vyškovských Orlíků, kteří se probojovali 
do mezinárodního česko-slovenského se-
mifinále Čokoládové tretry do Ostravy. Byli 
to Jirka a Leontýnka Luskovi, Lucinka Do-
ležalová, Markétka Hanáková, Esterka Vla-
chová, Rafi Provazník a Maty Čapek. Super 
parta dětí, které se navzájem povzbuzovaly, 
a když běželi jejich kamarádi, tak si hlavně 
rodiče málem vykřičeli hlasivky. Atmosféra 
byla úžasná. Do finále, které se konalo na 
druhý den a bylo součástí Zlaté tretry, se 
nakonec probojovaly Esterka a Lucinka. 
Tentokrát už to byly opravdu velké mezi-
národní závody s neopakovatelnou atmo-
sférou. Téměř sáhnout si mohly na Báru 
Špotákovou, Romana Šebrleho, Vítězslava 
Veselého i celou řadu zahraničních atletů. 
To byla podívaná! Nejprve se postavila na 
start finále 100 m dívek Lucinka a o půl 
hodinky později Esterka na 200 m. Holky 
si užívaly pozornosti mezinárodních hvězd, 
kdy jim nosiči odnášeli svršky a kamera je 
představovala na velkých obrazovkách. Obě 
běžely skvěle a rodiče měli slzičky dojetí na 
krajíčku. Lucinka si nakonec doběhla pro 
úžasné šesté místo a Esterka parádní sed-
mou příčku.



Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2021

•  zajímavosti ze 100 letých  
jednot Třešť a Kladno

•  výsledky literární soutěže  
Pohádka 

•  čtení o tom, jak fungujeme  
v jednotách

•  inspirace pro činnost,  
když se nesmíme potkávat

… a další zajímavé čtení 
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