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a vzdají čest.a vzdají čest.
Klekněte, smekněte,Klekněte, smekněte,
dnes v noci vykvetednes v noci vykvete
nad božím dítětemnad božím dítětem
hvězda hvězd.hvězda hvězd.



Jednoty stoleté  15
Bystřice nad Pernštejnem, Velké Opatovice, Zašová, to jsou jednoty, kde se slavilo 
stoleté výročí od založení. „Záleží na každém z nás, jaká bude další budoucnost 
bystřické orelské jednoty. Zda dokážeme předat další generaci orelské myšlenky 
a navázat na jejich práci. Kéž se to s Boží pomocí daří!“

komentář
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Setkání rodin  7
32 účastníků se setkalo v Netolicích na páteční večeři. Základnu nám poskytl 
Hotel Rychta. Po vydatné večeři jsme s dětmi rozsvítili lucerničky a vyrazili do 
kostela sv. Václava na večerní modlitbu. V kostele nás přivítal otec Liška – pro 
některé z tábora Radost jako otec Hardy.

Hodina s Ježíšem
Prožíváme Rok rodiny, který vyhlásil papež Franti-
šek, a synodální proces. Svatý otec reaguje na dva 
velké problémy dnešního světa: přehnaný individu-
alismus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš 
soustředění na své já, zanedbáváme Boha i druhé 
lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině 
či jednotě Orla. Co můžeme udělat pro nápravu? 
Udělejte pokus.
Několikrát po sobě si udělejte jednou za týden 
společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas 
jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hle-
dat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho 
v rodině pálí. Neřešte jich mnoho najednou. Ostatní 
nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte 
krátkou modlitbou do svého společenství Pána Ježí-
še. Takový host udělá z vašeho setkání svátek. Před 
ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější 
tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně 
a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při 
tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo 
každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo 
nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho 
oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat 
závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by 
se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný 
citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, od-
ložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte 
špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. 
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné 
poznání. Možná pocítíte, že Bůh je vám mnohem 

blíž, než dřív. Možná vám 
dojde, že Bůh k vám pro-
mlouvá i skrze ty, od kte-
rých byste to nečekali. Mož-
ná zaslechnete jeho hlas ve 
svém srdci. Při tom ale dejte 
pozor, abyste za Boží hlas 
nepovažovali hlas pokušení 
těla, světa či ďábla. Vodít-
kem vám může být otázka, 

jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli 
odpovídá lásce, která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední 
týden, co vás napadlo, na co jste přišli. A dobře po-
slouchejte, na co přišli druzí. Snad vám to připadne 
jako nezvyklý úkol. Ale jako Orli jsme zvyklí na cvi-
čení. Cvičit se musí projevy lásky v dobrých skutcích 
nebo sebeovládání. Udělejte si cvičení, kterým se 
připravíte na příchod Pána Ježíše do vaší rodiny. 
Podobně to zkuste i ve skupině Orla. Uvidíte, že 
v ní bude krásněji. 

+JAN GRAUBNER
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Ze žup a jednot  29
Stolní hokejisté z Bohunic získávají tradičně v rámci republikových soutěží jednu 
trofej za druhou. V posledních sedmi letech se však plní bohunická orlovna pouze 
medailemi stříbrnými. Zářijový víkend hostila Břeclav Českomoravský pohár družstev 
a bohuničtí po sedmi letech získali zlato i s právem mezinárodní účasti na světovém  
poháru.

VRÁTIL SE A JE S NÁMI
Když byl Josef kardinál Beran vězněn 
v nacistickém táboře v Dachau, padl na 
něj strach a úzkost. Obava, že na něho 
blízcí zapomenou.
Náhle přilétla do tábora vlaštovka, něko-
likrát mu zakroužila nad hlavou, zašvito-
řila a odlétla. Přinesla mu naději. V příští 
poště byl lístek z domova: ,,Posíláme ti 
pozdrav po vlaštovce...“ Nezapomněli.
Dnes už je kardinál v Boží náruči a posílá 
vzkazy po nás. Po našich orlích křídlech.
Beranovo ,,...jdu za svými ovečkami na 
kopanou, aby se nebály přijít za mnou 
do katedrály“, je pro nás výzvou. Požá-
dal nás, abychom pořádali zápasy a při-
váděli ovečky. Už dva ročníky O pohár 
Josefa kardinála Berana ve fotbale už 
proběhly a několik orelských jednot už 
navštívilo Beranův hrob v katedrále. 
Také jsem připutoval se židenickými orly 
a orlicemi poprosit o sílu k dalšímu letu.
Věřím, že nám pomáhá. Věřím, že stá-
le platí jeho slib: ,,Vrátím-li se do vlas-
ti, vynasnažím se, 
abych nikomu nic 
neodepřel, zač budu 
prošen, bude-li to 
v mých silách a ne-
bude-li to odporovat 
Boží vůli, vyplním ka-
ždé přání, které na 
mne kdo vznese.“
Zve nás k sobě a prostřednictvím svých 
nástupců nám nabízí i pohoštění - chléb 
a víno proměněné v Kristovo tělo a krev. 
Vybízí ke společné cestě. Nikdo nemůže 
sám vyhrát fotbalový zápas, nikdo z nás 
nemůže sám vyhrát nebe.
Otec Beran je stále připraven se za nás 
přimlouvat a s anděly i pastýři nás zve: 
,,Pojďme spolu do Betléma!“
Pojďme.

STANISLAV JURÁNEK, starosta
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O Pohár kardinála Josefa Berana 22
Osmdesát z devadesáti minut jsme měli navrch. Zápas skončil nerozhodně  
2 : 2 a následovaly penalty. Štěstí nás úplně opustilo…popisuje finálový fotbalový 
zápas Miroslava Kadlová z Borače.

Představujeme  18
„Jé, Aleš Palán, toho znám, s ním jsem kdysi dělala celou přílohu o Orlu do Kato-
lického týdeníku. A taky byl na naší pouti na Hostýně a psal o nás.“
„No, vidíš…..tak čti!“
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Tedy pro povzbuzení: 
HOSTÝNSKÁ POUŤ. Největší orelské 

setkání v roce, běh z Bystřice a běhy 

k Božímu hrobu, vytrvalí poutníci 

z Rajnochovic a z Trojáku, světelná 

křížová cesta a hlavně mše svatá se 

záplavou orelských praporů a Otcem 

arcibiskupem Graubnerem: „Svatá 

Maria, královno orlů, oroduj za nás !“ 

Za rok zase přijdeme.

SVATOJAKUBSKÁ CESTA: S mušlí na 

krku, přes východní Čechy. Jaroměř - 

Hradec Králové – Pardubice – Přelouč 

- Kutná Hora - Sion. Šestkrát, vždy 

na konci měsíce. Budeme pokračovat  

i v roce 2022.

NÁRODNÍ SVATOLUDMILSKÁ 

POUŤ na Tetín. Po letech orli opět 

nechyběli. Nádhernou oslavu jsem 

prožil s orly z Chomutova, kteří nás 

rok co rok zvou na svoji pouť k těhot-

né Panně Marii.

BĚH NA PETŘÍN. Už tradičně. Běží celá 

kategorie běžců až nahoru na rozhled-

nu. Tam je nejen cíl, ale naštěstí i druhé 

schodiště, kterým se dá sejít dolů.

KOSTEL CYRILA A METODĚJE  

v Praze. Tady zemřeli naši odvážní 

orli, kteří zastřelili tyrana Heydricha. 

Nechyběl náš věnec ani naše prapory.

CANTATE V LUHAČOVICÍCH. Lázeň-

ská kolonáda patřila scholám a sborům 

ze široka daleka. Jedna z mála akcí, 

které se letos v lázních uskutečnily.

SETKÁNÍ RODIN NA LOMEČKU 

v jižních Čechách. Opravdu milé 

putování dětí a rodičů okolím Neto-

lic a na poutní místo Lomec. Za rok 

znovu!

MARATON Jana Buly v Moravských 

Budějovicích po cestách do Lukova, 

kterými chodil P. Jan Bula - orel a mu-

čedník komunismu.

ORELSKÁ BĚŽECKÁ LIGA.

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA.

Díky za každý uskutečněný běh, díky 

za každý uskutečněný zápas. Třeba 

i samostatně, jako např. v Letohradě.

TURNAJE VE STIGA HOKEJI. Boso-

nohy, Ústí nad Orlicí, Hlinsko, Byst-

řice nad Pernštejnem, Brno-Obřany, 

Tvarožná. Máme žebříček více než 

stovky hráčů, kteří hráli podle plat-

ných pravidel pro mistrovství světa  

v této hře.

DĚKUJI také za potřebné setká-

ní s pořadateli SVATOVÁCLAV-

SKÉ RÉVY, které zakončil bratr 

Jan Matula Modlitbou arcibiskupa  

Jana Graubnera:

...ve své zaslepenosti jsme neuměli 
číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali,
že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy 

a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad
a lid utíká za chlebem...
...dej nám svého Ducha, aby v nás 

miloval on,
když ze sebe milovat nedokážeme...
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně 

věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.

ZÁVĚR. Buďme povzbuzením pro 

všechny kolem sebe, aby lidé mohli 

říct: Byl jsem sám a orli mě navštívili. 

Všude bylo zavřeno a orli mi otevřeli 

orlovnu a když to nešlo, tak otevřeli 

srdce. Nebyl tělocvik a orli se mnou 

cvičili, šli na pouť a hráli si se mnou.

 Zdař Bůh a odvahu k další službě  

druhým! 

Slovo starosty
Nemohu vyjmenovat všech 92 akcí, které jsme za ústředí Orla 
podpořili, a už vůbec nemohu vypočítat stovky akcí v orel-
ských jednotách v době covidové. O některých se zmíním,  
o některých nám píšete sami a je potřeba se navzájem po-
vzbudit. Všem děkuji. V čase, kdy konání každé akce je do 
poslední chvíle ohroženo nemocí, karanténou nebo zákazem, 
patří všem organizátorům vyznamenání.
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Toto prohlášení vydala v roce 1921 
ústřední rada Čsl. Orla společně se sle-
tovou radou. První tělocvičné cvičení sle-
tu v Brně bylo odcvičeno v sobotu 29. 
července 1922 odpoledne. Od časného 
rána byli cvičenci řazeni do průvodu. Ten 
vyšel z Lužánek a v jeho čele jela dvě 
auta s předsedou sletové rady A. Kotu-
lanem, hlavním pořadatelem Č. Landou 
a starostou Hlinkovy župy Milanem Tvr-
dým. Za nimi následovali další vrcholní 
představitelé Čsl. Orla i zahraničních sva-
zů. Po nich už šli jednotliví mladí cvičen-
ci z několika zemí světa. Celkem prošlo 

v průvodu městem více jak 2 000 čsl. 
orlů, 9 hudeb a jeden sbor s fanfárami. 
Praporů a vlajek bylo napočítáno 82. 
Takových rozměrů oslavy 100. výročí 
od uspořádání sletu Orla v Brně zřejmě 
nedosáhnou, ale věřím, že budou dů-
stojné. Plánujeme několik akcí nejen na 
červenec 2022 v Brně. Ráda bych vyzvala 
naše členy, pokud máte ve svých domá-
cích archivech nějaké fotografie, které se 
ke sletu jakkoliv vážou a zatím nebyly ni-
kde publikovány, budeme rádi, když nám 
je poskytnete.
Děkuji za spolupráci. MÍLA MACKOVÁ

Oslavy 100. výročí
od uspořádání sletu Orla v Brně

Uctění 
památky
17. listopadu
v Brně 

■  ÚR/4/15 ÚR ukládá EHR připravit návrhy metodických pokynů 
uvedených ve zprávě EHR pro ÚR 13. 11. 2021 a předložit je 
VP k připomínkování. 

■  ÚR/4/25 ÚR bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu 2021 
■  ÚR/4/26 ÚR schvaluje rozpočet na rok 2022 s navýšením 

částky 200 000 Kč v kapitole A – Ústřední aktivity pro akce 
k 100letému výročí sletu Orla.

■  ÚR/4/27 ÚR schvaluje přerozdělení župám částku  
920 000 Kč z dotace NSA podle předložené tabulky formou 
dotace na činnost. 

■  ÚR/4/29 ÚR vymezuje územní působnost Trochovy župy  
o území Karlovarského kraje. 

Výpis z usnesení z Ústřední rady

Řečkovická Orelská jedno-
ta a Sokol Řečkovice uctili 
památku 17. listopadu po-
ložením kytic u pomníku 
v řečkovické sokolovně. Této 
vzpomínky se účastnil také 
starosta Orla br. Stanislav  
Juránek a Oldřich Gardáš.

Jednoty, které v roce 
2022 oslaví sté výročí 

od svého vzniku 
prosím, aby se přihlásily 
na ústřední sekretariát. 

(mackova@orel.cz) 
Neexistuje ucelený 

archiv Orla a nemáme 
jinou možnost jak to 

zjistit. Na orelské pouti 
na Svatém Hostýně jsou 

jednotám předávány 
pamětní stuhy. Dejte 
nám prosím čas na 

jejich výrobu. Děkuji.      

 „…Slet bude povinným a závazným shromážděním všeho členstva Československého Orla: členů 
i členek cvičících, činných i přispívajících. Nikdo nesmí zůstati doma, všecko, ale všecko, každá Jed-
nota v plné síle jest povinna pod orelskými prapory přijít na slet. A také co nejvíce na cvičiště…” 

V Ý Z V A
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Setkání 
jubilantů
12. září 2021 uspořádala rada 
seniorů setkání jubilantů. Kaž- 
dý rok zveme setry a bratry, 
kteří oslaví v tomto roce ku-
laté jubileum. Tyto členy nám 
doporučí vedení jejich jednot 
a žup, protože ví o jejich práci 
pro Orla nejvíce. 

Letošní setkání se konalo v Orlovně Brno-
-Bosonohy. Od začátku září se nám zase za-
čal ozývat covid. Měli jsme strach, kolik lidí 
to odradí a z pozvaných přijelo 20 účastní-
ků. Zahájili jsme Orelskou modlitbou. Jubi-
lanty na začátku pozdravil a poděkoval jim 
starosta Orla bratr Stanislav Juránek, který 
se zúčastnil celého setkání. Poté se každý 
z účastníků představil a seznámil nás s čin-
ností své jednoty. Je zajímavé poslouchat 
naše starší členy, kteří vypravují o své práci. 
Většina z nich patří mezi ty, kteří v deva-
desátých letech obnovovali činnost Orla 
a zakládali nové jednoty. Většinou přebrali 
Orlovny v zoufalém stavu a jejich opravám 
věnovali hodně času a sil. Mezi vyprávěním 
jednotlivých účastníků, vždy zahrál pan har-

monikář písničku na přání. Letošním jubi-
lantem je i bratr Božetěch Kostelka, který se 
v lednu dožil 90 let. Je členem rady seniorů. 
Za jeho práci mu moc děkujeme a přejeme 
elán do dalších let. Po malém občerstve-
ní, se kterým nám pomohli zaměstnanci 
ústředí, jsme předali účastníkům děkovný 
list od starosty Orla bratra Juránka a malou 
pozornost. Tito naší bratři a sestry zaslou-
ží velké poděkování a obdiv. Poděkování 
by si určitě zasloužili i další, kteří v letoš-
ním roce oslavili kulaté jubileum a našeho  
setkání se nezúčastnili. Proto bych chtěla 
za vedení Orla a za radu seniorů poděko-

vat za vaši práci pro Orla. Díky vám všem 
je z Orla organizace, která funguje, kde se 
prolíná sport s kulturou dohromady s du-
chovním rozměrem a která spojuje rodiny 
při trávení volného času. Ještě jednou díky. 
Za to, že tato akce mohla zdárně proběh-
nout, patří dík vedení Orla, zaměstnancům 
ústředí, členům rady seniorů a v neposled-
ní řadě jednotě Brno Bosonohy. Přeji v této 
podivné době hodně zdraví a dobré lidi 
ve vaší blízkosti. Nezapomeňte, že na to  
nejste sami. 
 za radu seniorů 

MARIE BRANDEJSOVÁ, předsedkyně RS 
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Setkání rodin a pouť 
„NA LOMEČEK“ 

Fotky asi podle pořadí…5 a 6 jen výřezy

Podzimní víkendové setkání 
orelských rodin se ukutečnilo 
o volebním víkendu 8.– 10.11. 
2021. 

32 účastníků se setkalo v Netolicích na pá-
teční večeři. Základnu nám poskytl Hotel 
Rychta, kde se o nás výborně starali. Moc 
děkujeme. Po vydatné večeři jsme s dětmi 
rozsvítili lucerničky a vyrazili do kostela sv. 
Václava na večerní modlitbu. V kostele nás 
přivítal otec Liška - pro některé z tábora Ra-
dost jako otec Hardy - a společně jsem se 
pomodlili desátek růžence, zazpívali si pís-
ničky a požehnání zakončilo i dnešní den. 
Sobotní dopoledne jsem poznávali neto-
lickou historii v místním muzeu, kde nám 
milá paní průvodkyně pověděla a ukázala 
netolické zajímavosti. Po prohlídce jsme 
vyrazili na úkolovku „Putování se Stěpán-
kem Netolickým“ po městě a hledali jsme 
různé pamětihodnosti: Najdi pekařský 
symbol na kašně. Jaký je rozdíl mezi ram-
pouchem a prampouchem? Kolik andělíč-
ků skrývá sousoší sv. Jana Nepomuckého? 
Po obědě jsem sbalili batůžky se svačinou na 
vydali se na poutní cestu na Lomec. I když 
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I letos nám Covid zmařil ces-
tu k ocenění těch nejlepších, 
kteří se pravidelně zúčastňují 
recitační soutěže Svatovác-
lavská réva v Lubině.

S Anežkou Sochovou jsme připustily i to, 
že by se recitovalo v rouškách, že bychom 
všechny testovali, se starostou jsme pláno-
vali účast, ustoupili révě a odsunuli termín 
ústřední rady, zkrátka dělali jsme vše pro 
to, aby Svatováclavská réva 2021 byla. 
Jenže, hygiena zpřísnila opatření, strach 
mezi rodiči o zdraví dětí, které konečně 
navštěvují školu, a celkově málo přihláše-
ných rozhodlo o tom, že ani letos se ceny 
rozdávat nebudou. A když už jsme měli 
se starostou v plánu cestu, tak jsme jeli. 
Jeli jsme se setkat s br. Janem Matulou, 
spoluzakladatelem Svatováclavské révy, 
s Anežkou Sochovou, která převzala žezlo 
po svém tatínkovi…a vlastně až na místě 
jsme se shodli, že jsme nikdo nevěděli, co 
od takového komorního setkání očeká-
vat. O to víc nás výsledek setkání potěšil. 
My z jihu Moravy jsme se dozvěděli, že 
Lubina je vlastně potok, který dal název 
třem sloučeným obcím, dohodli jsme se 

na pravidelných termínech pro organizaci 
soutěže a shodli jsme se i na tom, že jed-
notu je potřeba podpořit mladými členy. 
Pochopili jsme, že to nebude úplně jedno-
duché, protože pamětníků je hodně a ne 
vždy panovaly na vesnicích idylické vztahy. 
Ale nevzdáme to. 
Bratr Matula, ač sám velmi vážně nemocen, 
zajistil pro nás výborný oběd. Čeho si ale velmi 
cením a chci mu složit poklonu, to je samot-
ný závěr. Ujal se závěrečné modlitby a vybral 

si text arcibiskupa Graubnera. Tato modlitba 
kdysi „letěla“ po emailech, četla se v kos-
telích, kolovala na facebooku. Dlouhý text, 
nádherný přednes a neskutečná síla okamžiku 
způsobily, že jsme dojetím upustili i slzu. 
Pochopili jsme, že letošní Svatováclavská 
réva má vítěze. Jediného vítěze. Bratře Ma-
tulo, gratulujeme. Závěrem mi dovolte za 
nás za všechny, popřát Vám pevné zdraví 
a poděkovat za krásný zážitek.
 MÍLA MACKOVÁ

Svatováclavská réva v Lubině

bylo chladnějsí podzimní počasí, slunce nám 
svítilo na cestu dlouhou 7,5 km. Všechny 
děti statečně šlapaly! Však je také za od-
měnu čekal na poutním místě poklad. To 

bylo radosti, když postupně odhalily 3 in-
dicie, které je dovedly ke správnému místu 
a odměna byla nalezena v blízkém lesíku. 
Na mši svatou v kostele Jména Panny Ma-

rie s otcem Liškou přijeli i orlové z Českých 
Budějovic a všichni jsme poděkovali za živé 
a zemřelé Orly. V klášteře sester františkánek 
nás po mši čekal teplý čaj, kde rodiče bedlivě 
sledovali výsledky voleb, zatím co děti luštily 
biblické křížovky a malovaly si. Po večeři děti 
padly únavou do postýlek a tak mohl večer 
patřit už jen rodičům a v klidu si posedět 
u dobré sklenky vína a vzájemně se podělit 
o zkušenosti ve vlastní i orelské rodině. 
Víkendovku jsem zakončili nedělní prohlíd-
kou zámku a zámecké zahrady Kratochvíle 
a pak se už každá rodina rozjela do svého 
domova. 
Díky za nová přátelství a všem rodinám 
ze 4 orelských jednot za skvělý víkend. 
Těším se na příště a věřím, že se v dal-
ším roce Setkání rodin rozroste o další  
účastníky. 
 KRISTINA HORÁKOVÁ
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Svého vnuka, pozdějšího českého knížete 
a mučedníka, vedla sv. Ludmila k pevnému 
náboženskému postoji a zasadila se tak 
o to, že se stal vládcem, oddaným katolic-
ké víře a hledajícím přirozené spojenectví 
s blízkým saským králem. Dvojice světců – 
babička sv. Ludmila a vnuk sv. Václav – je 
obdobná jako u ruské rurikovské sv. Olgy 
a jejího vnuka sv. Vladimíra. Obě světice 
stály u základů christianizace svých náro-
dů. Obě musely po smrti svých manželů a v 
čase nedospělosti svých synů třímat otěže 
vlády. Sv. Ludmila byla první křesťanskou 
českou kněžnou - sv. Olga přijala křest jako 
vůbec první ruský panovník. Ačkoliv byla 
Olga pokřtěna v r. 955 v Cařihradu, hleda-
la cestu také k latinskému západu. V roce 
959 požádala římskoněmeckého krále 
Otu I. o vyslání misie v čele s biskupem 
a o pomoc při pokřesťanštění Kyjevské Rusi. 
Tímto krokem kyjevská kněžna směřovala 
ke spojenectví se západním císařstvím a k 
větší nezávislosti na Byzanci. Mnich Adal-
bert, pozdější magdeburský arcibiskup, byl 
jmenován biskupem na Rusi. Avšak roku 
962 se vrátil z východní misie, aniž by docí-
lil svého cíle a aniž by vybudoval v rurikov-
ském státě západní latinskou církevní obec. 
Nezdařil se nadějný plán, kterým mohli být 
Rusové získáni pro západ a uchráněni poz-
dějšího schismatu. Převážily vazby Rusů na 
řeckou církev. Jakmile vnuk sv. Olgy Vladi-
mír upevnil svou politickou moc, rozhodl 
v roce 987 o přijetí křesťanství v kyjevském 
státě a pokračoval tak v apoštolském díle 
své babičky Olgy. Obdobně kráčel sv. Václav 
ve šlépějích své babičky sv. Ludmily, když 
šířil křesťanství mezi vladyky i prostým slo-
vanským lidem. 
Ludmila se narodila roku 860 a byla dce-
rou pšovanského knížete Slavibora, jehož 

sídlo se klade buď do Mělníka, nebo až na 
Lužici, tedy do dnešního Saska. Stala se 
r. 874 chotí historicky prvního známého 
Přemyslovce a vládce Čechů Bořivoje. Již 
tehdy měli přemyslovští vojvodové mezi 
ostatními slovanskými kmeny naší země 
výsadní postavení, byli soudci v rozepřích 
ostatních kmenů. Zdá se, že Slavibor ne-
měl mužské potomky, pročež se jeho 
kmen Pšovanů připojil k silnému kmeni 

Čechů. Tím vzrostla moc i území Přemy-
slovců. 
Kněžna Ludmila následovala manžela a při-
jala krátce po něm křesťanství. Přemyslovský 
vládce byl při cestě na Svatoplukovu Mora-
vu pokřtěn r. 882 na Velehradě. Nedlouho 
poté přijala Ludmila křest od moravského 
arcibiskupa sv. Metoděje. Přijímala tudíž vý-
chodní křesťanskou víru. Zároveň se sezna-
movala s latinským ritem šířícím se k nám 
od Franků. Křtem knížecího páru bylo roz-
hodnuto o pokřtění celé země. Přesto však 
museli Přemyslovci s pohanskými odpůrci 
vybojovat zápas o křesťanskou zemi. Na-
konec náš národ obrátil své zraky k latin-

Věrných Čechů zbožná máti
1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
Kroky ctitelů svaté kněžny Ludmily vedou zvlášť v letošním 
jubilejním roce na památný Tetín, do baziliky sv. Jiří na Praž-
ském hradě nebo do Mělníka. Jméno svaté Ludmily je úzce 
spojeno s Dědicem země české, svatým Václavem. 
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skému západu, což jej nejenže zachránilo 
od smutného osudu Polabských Slovanů, 
ale otevřelo mu duchovní, kulturní, hos-
podářské i politické kontakty a spojenectví 
s mocným franckým světem, zejména s ba-
vorskými a saskými knížaty. 
Český kníže Bořivoj bezesporu poznal vůli 
Boží, když se rozhodl se svou chotí a veške-
rým lidem přijmout křest. Zatímco Čechy se 
tímto krokem staly partnery západních stá-
tů, Slované na Labi často odmítali latinské 
křesťanství a podlehli v boji s německým 
sousedem, který východní slovanská území 
nejen christianizoval, ale také si je vojensky 
podroboval. 
Přijetí svátosti křtu bylo viditelným skutkem, 
kterým se nejen duchovně, ale i politicky 
přemyslovský knížecí pár zařadil do křesťan-
ské Evropy. Čekal jej však mnohem nesnad-
nější úkol: pokřesťanštění celé země. Bylo 
třeba vzdělat ve víře vladyky i lid, překonat 
vliv pohanských žreců, vymýtit pověrečné 
obřady a hlavně vnitřně obrodit pohanská 
srdce křesťanskou láskou. Sama Ludmila 
představuje vzor vnitřního přerodu, neboť 
z pohanské kněžny se stala matka ne-
mocných, vdov, sirotků a nadšená šiřitelka 
Kristovy víry. Na vinici Páně se sv. Ludmi-
la stala pracovitou, neumdlévající dělnicí. 
S manželem vystavěla chrám Panny Marie 
na Pražském hradě, kostely sv. Klimenta na 
Vyšehradě a Levém Hradci. Položili základy 
českého středověkého státu, budovaného 
na principech křesťanské spravedlnosti 
a pěstujícího písemnou i výtvarnou kultu-
ru a vzdělanost. Dodnes světici připomíná 
Palladium země české, ochranný obraz čes-
ké vlasti s Pannou Marií a Ježíškem, který 
podle tradice obdržela sv. Ludmila od sv. 
Metoděje při svém křtu. Po smrti svého 
muže kněžna Ludmila s úspěchem doká-
zala udržet přemyslovskou moc v zemi. Její 
státnická úloha nekončila ani později. Když 
zemřeli její vládnoucí synové, Spytihněv 
a Vratislav, ujala se se stejnou svědomitostí 
výchovy vnuka Václava. 
Až do smrti zůstala sv. Ludmila věrna slo-
vanskému obřadu, ačkoliv v Čechách po 
odklonu Přemyslovců od Velkomoravské 
říše převážil latinský ritus. Nutno připome-
nout, že slovanský obřad byl ve své době 
věcí novou, mladou. Latinská mše sv., šíře-

ná nejprve hlavně bavorskými kněžími, na-
proti tomu představovala starobylou liturgii 
křesťanského západu. Sv. Ludmila si byla 
vědoma toho, že budoucnost Čechů závi-
sí na sjednocení s křesťanským západem, 
nebránila tudíž šíření latinského obřadu. 
Ukázala tím státnickou moudrost a lásku 
k zemi. Za druhého Ludmilina syna Vratisla-
va byl na Pražském hradě postaven kostel 
sv. Jiří. Kníže si vzal za ženu Drahomíru ze 
slovanského kmene Stodoranů (Havolanů), 
kteří patřili k větvi Polabských Slovanů. Je-
jich prvním synem byl Václav, pozdější kníže 
a hlavní patron českých zemí. Také on zaku-
sil Ludmilinu křesťanskou výchovu. 
V roce 921 zesnul Václavův otec Vratislav 
a kněžna Drahomíra vládla za nezletilého 
syna. Konflikt se snachou kvůli vnukově 
výchově a boj o politickou moc byly dů-
vodem, proč Ludmila odešla na Tetín. Zde 
se zcela oddala duchovnímu životu. Ani 
tchýně, dobrovolně se uchýlivší do ústraní, 
nepřestávala pro dočasně vládnoucí kněžnu 
představovat riziko. Drahomíra najala vrahy, 
kteří Ludmilu 15. září 921 na Tetíně zadusili 
jejím vlastním šálem a hrad vyloupili. Před 
vraždou ještě dopřáli stařičké kněžně chvil-
ku k modlitbě. Krvavý den pro rodící se stát 
a lid. Z tohoto krutého dne povstal národu 
z jeho vlastní krve první světec – mučedník. 
Pro Drahomíru znamenal tento den hanbu 
a vinu, pro vrahy vyhnanství a smrt. Ludmi-
la však byla 15. září oslavena na zemi i na 
nebi. Bůh obrátil zlé činy k dobrému, trestal 
jimi a odměňoval zároveň. Tak bude všech-
no dobré jednou odměněno a všechno zlé 
potrestáno. Zlým, utajeným skutkem nikdo 
nic nezíská. A naopak nic neztrácíme obětí, 
kterou svět momentálně neuznává. 
Lid naříkal nad smrtí milosrdné kněžny. 
Zázraky na jejím hrobě ho přesvědčili, že 
Ludmila je jeho ochránkyní a přímluvkyní 
u Boha. Drahomíra podle všeho litovala 
svého zločinu. Ludmilin dům dala přestavět 
na kostel zasvěcený sv. Michaelu Archandě-
lovi. Jeho zbytky dosud stojí na tetínském 
hřbitově. 
Jakmile sv. Václav samostatně dosednul na 
trůn, podal o mučednické smrti zprávu ře-
zenskému biskupovi Tutovi. Biskup poslal 
do Prahy kanovníka Michala, který vše vy-
šetřil a dovolil, aby tělo zavražděné kněž-

ny bylo vyzvednuto a přeneseno do Prahy. 
Když otevřeli hrob, nalezli tělo neporušené. 
Bylo pochováno v kostele sv. Jiří. Vyzdvižení 
a přenesení těla, doprovázené náboženský-
mi obřady, mělo tehdy povahu kanonizace. 
Tomu napomohlo, že kněžna žila v paměti 
lidu a byla uctívána jako svatá. Když aba-
tyše Mlada Přemyslovna, dcera Boleslava I. 
a neteř sv. Václava, založila roku 973 klášter 
benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, 
převzaly řeholnice ostatky sv. Ludmily do 
své péče a staly se hlavními patronkami 
svatoludmilské tradice. 
Pokorná i sebevědomá žena, zbožná mat-
ka a babička, energická a rozhodná kněžna  
sv. Ludmila je vzorem pro dnešní české 
ženy. Vzorem v naplňování ženské úlo-
hy v církvi, rodině i ve státě. A hlavně je 
pro nás sv. Ludmila příkladnou obránkyní 
víry. Braňme si po předcích zděděnou ka-
tolickou víru jako poklad v době pyšného 
liberalismu, materialismu a ateismu! Nejen 
modlitbou ke světici, ale následováním je-
jích zbožných skutků pracujme pro Kristovo 
království v české vlasti a ve světě! 
Úcta k českým národním patronům je pro 
nás projevem českého vlastenectví. Národ-
ní patroni jsou příslušníky českého národa 
před trůnem Boha! Proto na promodle-
ných poutních místech posilujme své ná-
boženské a národní vědomí se svatou Pře-
myslovnou Ludmilou! Z pohanské kněžny 
se stala křesťanská světice – Bůh dokáže 
působit zázračná obrácení. Ať podobně 
všechny Ludmiliny dítky, Čechové a Češky, 
odvrhnou novodobé pohanství a všechny 
staronové bludy a přijmou do svých srdcí 
katolickou víru tak, jak to učinila slavná 
Přemyslovna! Svatá Ludmilo, oroduj za nás 
a chraň české rodiny před rozpadem a vším 
nebezpečím! 

Orlové na Národní pouti 
ke sv. Ludmile na Tetíně 
V září jsme putovali na celonárodní pouť 
k výročí 1100 let od mučednické smrti první 
české světice
V sobotu 18. září 2021 se český katolický 
lid shromáždil na památném hradišti Tetín 
nad Berounkou, aby zde oslavil 1100. 
výročí mučednické smrti svaté Ludmily, 
přemyslovské kněžny, babičky svatého 
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Václava a historicky první české světice. 
Orel se této významné slavnosti také zú-
častnil. Tetínský barokní kostel sv. Ludmily 
je zdejším historickým centrem svatolud-
milského kultu. Poutní mše svatá byla však 
kvůli tisícům poutníků sloužena na louce 
na okraji obce. Mši svatou v 11 hodin obě-
toval papežský legát a vídeňský arcibiskup 
Christoph kardinál Schönborn, rodák ze 
Skalky u Litoměřic a příslušník české his-
torické šlechty. 
U polního oltáře orelští praporečníci drželi 
prapory žup Velehradské a Brynychovy, jed-
not Dobříš,
Domanín, Malenovice, Polešovice, Staré 
Město a Vizovice. Mezi domácími poutní-
ky se třepotala vlajka Lužických Srbů, kteří 
jako přátelé českého národa a jeho duchov-
ních tradic solidárně připutovali na Tetín. 
Pocházeli z lužické obce Chroščice, kterou 
jsme před několika lety projížděli s orelský-
mi cyklisty. 
Spolu s našimi biskupy, kněžími a věřícím 
lidem orlové během bohoslužby prosili sv. 
Ludmilu o ochranu českých rodin a zdra-
vé národní společenství. Od polního oltáře 
vedly naše kroky do poutního kostela, kde 
jsme uctili lebku svaté Přemyslovny. 
Svatá Ludmilo, matko českého národa, 
u Slovanů horlivě ctěná, oroduj za nás! 
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
 místostarosta Orla 

Orlové v hlavním 
svatováclavském 
poutním místě  
ve Staré Boleslavi
Národní svatováclavská pouť ve Staré Bole-
slavi je v orelském diáři každoročně zapsána 
na čestném místě. Také letošního 28. září 
jsme putovali k Dědici země české a k hlav-
nímu patronu českých zemí. S prapory jsme 
kráčeli po dlažbě starobylého města, kde 
každý kámen je katolický a národní, kde 
náš Kníže přinesl oběť nejvyšší. 
Poutní mši svatou celebroval pražský arci-
biskup Dominik kardinál Duka v bazilice sv. 

Václava, která byla letos po rekonstrukci 
slavnostně otevřena. Orlové ve stejnokrojích 
a s prapory drželi během bohoslužby stráž 
u sloupů před presbytářem. Bazilika je zbu-
dovaná na místě dřívějšího kostela sv. Kosmy 
a Damiána, kde sv. Václav 28. září roku 935 
(nebo 929) podstoupil mučednickou smrt. 
Fyzicky jsme tudíž stáli přímo v místě, kde 
svatý Přemyslovec čelil úkladu vrahů a kde 
přijal korunu mučednickou. V posvátném 
prostoru se shromáždily s převahou prapory 
moravské. Svůj prapor rozvinuly župa Vele-
hradská, jednoty Domanín, Polešovice, Staré 
Město u Uherského Hradiště, Nivnice, Male-
novice a Vizovice. K nim se připojily středo-
české prapory jednot Kolín a Dobříš. Všem 
praporečníkům a stráži praporů upřímný dík 
za věrnost a vytrvalost! Zvlášť zaslouženým 
praporečníkem byl orel a účastník protikomu-
nistického odboje kapitán Miloš Matoušek. 
V těsné blízkosti baziliky stojí románský 
kostel sv. Klimenta z 11. století, nejstarší 
dochovaná stavba v Boleslavi. Přejdeme-li 
náměstí sv. Václava a Mariánské náměstí, 
dospějeme k poutnímu chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie, v němž je uchováváno 
Palladium Země české. Je třeba zmínit také 
nedalekou kapli blahoslaveného Podivena, 
mučedníka a věrného vojvodova druha. 
Cestou k Labi míjíme kapli sv. Rocha, pa-
trona zedníků a patrona proti moru. Poutní 
Stará Boleslav se zkrátka vyznačuje velkou 
koncentrací sakrálních staveb, které posky-
tují křesťanským duším radost a útěchu. 
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Ke svatyním můžeme pro úplnost přiřadit 
ještě kostel Obrácení sv. Pavla, dále kostely  
sv. Petra a sv. Vavřince v druhé části sou-
městí – v Brandýse nad Labem. 
Do roku 1948 Orel působil také ve Staré Bo-
leslavi. Ve zdejším exercičním domě konali 
středočeští orlové duchovní cvičení (exercicie 
konali také na Svaté Hoře a ve františkán-
ském klášteře Hájek u Jenče). Fasáda bývalé 
orlovny nese dosud nápis OREL. O to raději 
sem putujeme, neboť historicky do Boleslavi 
patříme. Orelský stejnokroj nalézá stále větší 
odezvu v řadách našich členů. Vždy se nás 
několik v olivové zeleni sejde. A kdo nemá 
stejnokroj, může si na světle modrou koši-
li připnout odznak a našít nášivku. Tento 
spolkový svéráz doplněný bílou kravatou 
a tmavými kalhotami se historickým stej-
nokrojem inspiruje a známe jej od exilových 
orlů i našich členů po roce 1989. Na pouti 
naše organizace proniká do povědomí veřej-
nosti, setkáváme se s živým zájmem poutní-
ků. Probouzíme tak historickou paměť, která 
nedobrovolně celá desetiletí spala. 
Ať svatý Václav, který shlíží z našich pra-
porů, milostivě dopřeje rozkvět orelskému 
hnutí!
Zdař Bůh! 
 PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
 starosta župy Svatováclavské

Pouť na Mariánskou horu
Pod pořadovým číslem 29 je v Poutní kníž-
ce 2021 pouť na Mariánskou horu, která 
se konala v neděli 12. září. Pouť organizo-
vala orelská jednota Dolní Čermná spolu 
s tamní farností. Z Dolní Čermné pocházel 
i významný jezuita, P. Robert Kunert, který 
se v 80. letech 20. století zasloužil o zalo-
žení Společnosti sester Ježíšových. To bylo 
také asi jedním z důvodů, proč přijel sloužit 
poutní mši svatou apoštolský nuncius, kar-
dinál Charles Daniel Balvo.
Z Dolní Čermné jsme vyrazili ve trojici pol-
ní cestou na tříkilometrovou poutní cestu 
s praporem vzhůru na Mariánskou horu. 
Tam je poutní kostelík a v jeho blízkosti do 

půlkruhu umístěná křížová cesta. Na louce 
bylo připraveno pod přístřeškem bohoslu-
žebné místo s oltářem a před ním lavice 
pro věřící, kterých se sešlo 700 – 800. Když 
jsme se ráno blížili po silnici k Dolní Čerm-
né, byly na silnici kaluže po ranním dešti, 
ale před začátkem mše se počasí umoud-
řilo a po zbytek dne bylo velmi příjemné 
podzimní počasí a slunce prohřívalo pří-
tomné. Mše byla vedena v českém jazyce, 
což všichni od apoštolského nuncia velmi 
ocenili.
Samotná historie místa je velice zajímavá. 
Už od konce 18. století to bylo místo srazu 
poutníků z okolí do Mariazell v Rakousku. 
Poutě začínaly na svatodušní svátky a na 
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cestu cca 700 km si rezervovali 21 dní. 
Věděli, že přímluva Panny Marie za dob-
rou úrodu bude odměnou za čas strávený 
na pouti. Zázračná událost se váže k roku 
1814. Tehdy mariánský ctitel, Antonín Ke-
prta, jel s vozem naloženým mlýnskými ka-
meny, ve tmě sjel z cesty a vůz se na něj 
převrátil. Volal k Panně Marii o pomoc a ta 
skutečně přišla. Zjevila se bílá panna, kte-
rá vůz zvedla, a vozka mohl bez pohromy 
jet dál. Na poděkování se stal pravidelným 
poutníkem do Mariazell a na blízkou lípu 
zavěsil obrázek s výjevem své záchrany. Ná-
sledně byla na místě postavena kopie ma-
riánského sloupku z Mariazell, později byla 
na místě postavena kaple a v roce 1875 byl 
nad kaplí postaven dnešní kostelík.
Po mši svaté bylo možno se v kostele zú-
častnit besedy s hlavním celebrantem. 
A protože to byla pouť, na jaké jsme byli 
zvyklí z minulosti, bylo možné se občerst-
vit v některém z mnoha stánků, děti měly 
k dispozici mnoho atrakcí k zábavě a byly 
tam i stánky se všelijakými užitečnými věc-
mi do hospodářství. Naši sestru zaujaly 
dřevěné hrábě a dvouušní proutěný koš. 
Jak to bylo prozíravé, jsme zjistili cestou 
zpět. Využili jsme znalostí našeho průvod-
ce z Dolní Čermné a vraceli jsme se lesem 
s tím, že se podíváme po houbách. V blíz-

kosti poutního místa, kam už domorodci 
obvykle nedojdou, jsme narazili na místo, 
kde se hrábě na houby velmi hodily a více 
než polovinu koše jsme naplnili hřiby. Du-
chovní zážitek z celého poutního dne tak 
byl završen příjemným pocitem z úspěšné-
ho houbaření.
 BOHUSLAV ČÁP

Pouť Provodov 2021
V sobotu 4. 9. 2021 se konala tradiční 
pouť dětí a mládeže župy Velehradské 
k Panně Marii Provodovské. Zástupci 
z jednot Domanín, Drnovice, Moravský 
písek, Staré Město, Valašské Klobouky 
a Vizovice slavili mši svatou se župním 
vzdělavatelem otcem Františkem Králem, 
aby poděkovali za uplynulý školní rok 
a poprosili o požehnání do svých jednot. 
Celou mši svatou doprovázela hudbou 
i zpěvem scholička ze Starého Města, 
která oživila a obohatila průběh mše sva-
té. Průvodní slovo k přinášeným obětním 
darům měla na starosti ses. Mgr. Alžběta 
Doležalová z jednoty Vizovice. Po mši pro 
dospělé probíhala křížová cesta v kostele. 
Pro děti připravila ses. Mgr. Jana Ferdová 
venkovní program. Téma aktivit s odmě-
nou bylo zaměřeno na Rok rodiny, kterou 
vyhlásil papež František. Komu vyhládlo, 

tak si mohl opéct špekáčky na farní zahra-
dě. Myslím si, že je velká škoda nevyužít 
milosti a požehnání pro další činnost dětí 
a mládeže v jednotách Orla od Matky Boží 
Kojící Provodovské.
Doufám, že příští rok bude větší účast dětí 
a mládeže i z jiných jednot naší župy Vele-
hradské.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty Staré Město

Turistický oddíl 
přeloučské orelské 
jednoty ukončil svoji 
první sezónu
Orelská jednota vznikla ve východočes-
kém městě Přelouč v roce 1920. Věnova-
la se tehdy tělocvičné činnosti křesťansky 
orientovaných občanů Přelouče a okolí. 
Roku 1937 si vybudovala orlovnu (dům 
čp. 90 v Českobratrské ulici). V roce 1942 
byl celostátní Orel rozpuštěn, po skončení 
války se nicméně vrátil. Na jaře 1948 mu-
sela přeloučská jednota ukončit samostat-
nou činnost. Vrátila se až koncem prosin-
ce 1990, tentokrát hlavně jako sportovní 
organizace věnující se postupně zejména 
florbalu.
Pandemie covidu-19 v letech 2020-2021 
tento kolektivní sport značně omezila, 
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přispěla ale k myšlence založit při přelou-
čském Orlu turistický oddíl. Jelikož Přelouč 
leží na svatojakubské cestě a od roku 
2018 se u místního kostela sv. Jakuba 
nachází i poutní kámen informující o této 
skutečnosti, přišlo vedení místní organiza-
ce na nápad založit turistický oddíl, který 
by putoval po svatojakubské cestě. Vý-
razně ke vzniku organizace přispěla i or-
ganizace Ultreia (Spolek českých svatoja-
kubských poutníků), jelikož členkou jejího 
výboru je Olga Jankovcová, která pochází 
z Přelouče. Oddíl vznikl v lednu 2021, ve-
doucími jsou manželé Zdenka Kumstýřová 
a Miroslav Kumstýř. Oficiálně se jmenuje 
Centrum svatojakubských poutníků Pře-

louč a klade si za cíl také mimo jiné po-
skytovat v přeloučské orlovně zázemí pro 
turisty a poutníky po svatojakubské cestě.
Na rok 2021 bylo naplánováno celkem 
šest etap, které měly zahrnout trasu z Ja-
roměře až na zříceninu hradu Sion neda-
leko Kutné Hory, přičemž každá trasa by 
byla dlouhá zhruba 22-25 km. Výchozím 
bodem každé trasy byl kostel v té kte-
ré obci či tom kterém městě, pro který 
si přeloučská organizace připravila vždy 
vlastní razítko se siluetou tohoto koste-
la, které si zájemci nechávají obtisknout 
do svého credenciálu (průkazu poutníka 
do Santiaga de Compostela). Razítko pak 
jednota věnovala místnímu duchovnímu 

správci pro budoucí poutníky, kteří do 
jejich kostela doputují. Cílové místo se 
téměř vždy shodovalo s výchozím místem 
další etapy, roli hrála také dostupnost 
hromadné dopravy. Původní myšlen-
ku doprovodu duchovního po cestě se 
podařilo realizovat v tom smyslu, že na 
startu každé etapy udělí místní kněz pout-
níkům požehnání. Zatím jen v náznaku 
zůstal plán na vytvoření cyklistické skupi-
ny, která by jela podobnou trasu, ale po  
cyklotrasách.
Podařilo se uskutečnit všech šest etap, 
které proběhly vždy v sobotu koncem 
měsíce od května do října. Konkrétně 
22. května se šlo od kostela sv. Jakuba 
v Jaroměři do Hradce Králové, 26. června 
od katedrály sv. Ducha v Hradci Králové 
do Pardubic, 25. července od kostela sv. 
Bartoloměje v Pardubicích do Přelouče, 
28. srpna od kostela sv. Jakuba v Přelou-
či do Zdechovic, 25. září od kostela sv. 
Prokopa v Záboří nad Labem do Kutné 
Hory a konečně 23. října od kostela sv. 
Jakuba v Kutné Hoře na zříceninu hradu 
Sion a zpět do Kutné Hory. Celkem tak 
poutníci ušli zhruba 140 km.
V roce 2021 se zapojilo 13 poutníků, 
z nichž každý ušel či ujel alespoň jednu 
etapu. Asi polovina z nich absolvovala 
tras více, všech šest etap ušly dvě člen-
ky oddílu. Na každé cestě bylo vždy 4 až 
9 poutníků. Ti pochází nejen z Přelouče 
a okolí, ale např. i Hradce Králové. Ně-
kteří poutníci přijeli až z Moravy (zapojil 
se dokonce i starosta Orla Ing. Stanislav 
Juránek). Druhé etapy se účastnil na kole 
člen přeloučské jednoty a poslanec Mgr. 
Marek Výborný. Možnost ubytování v pře-
loučské orlovně využilo do konce října 
2021 dvanáct svatojakubských poutníků, 
resp. poutnic.
Turistický oddíl přeloučské orelské jedno-
ty plánuje pokračovat v činnosti i nadále. 
Zájemci o turistiku se mohou hlásit na 
e-mailu kumstyr@atlas.cz, sledovat mo-
hou také facebookové stránky (najdete 
je pod názvem Centrum svatojakubských 
poutníků Přelouč). Zde naleznou infor-
mace též zájemci o turistické ubytování 
v Přelouči.

MATĚJ PEŠTA, Orel Přelouč
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Sté výročí  
orelské jednoty  
Velké Opatovice
V roce 2020 jsme si připomněli 100 let od 
založení Orla ve Velkých Opatovicích. 
Orel obnovil svoji činnost ve Velkých Opa-
tovicích 12. dubna 2005, znovuobnovená 
jednota ale neměla žádné vlastní prostory. 
S řešením přišel tehdejší farář P Mgr. Aleš 
Vrzala, který nabídl starou farní stodolu, 
kterou předala farnost darem Orelské 
jednotě. Díky velké pomoci bratra Šustra, 
tehdejšího starosty Orla ČR, který zajis-
til finanční prostředky a firmě EKOTERM 
Letovice s.r.o., která přestavbu realizovala, 
mohla být Orlovna slavnostně otevřena 21. 
února 2009. Ve svých počátcích se jedno-
ta zabývala divadlem a veřejným cvičením. 
Divadlo bylo na vysoké úrovni, vzpomeň-
me velice zdařilé nastudování hry Strako-
nický dudák a veřejná orelská cvičení ve 
zdejším zámku. Jinak se cvičilo na farním 
dvoře. Orel společně s farností vybudoval 
tzv. Katolický dům, který byl později zaba-
ven komunisty po únorovém puči v roce 
1948. Později byl ve špatném stavu určen 
ke zbourání a na jeho místě dnes stojí ro-
dinný dům. V současné době se naše jed-
nota zabývá především pořádáním kultur-
ních a sportovních akcí. Z kultury to jsou 
hlavně besedy, výstavy, koncerty, karneval 
pro děti a ples. Ze sportu můžeme uvést 

florbal starších a mladších žáků, tarokové 
turnaje, stolní tenis, střelbu ze vzduchovky 
a cyklovýlety.
Oslavy stého výročí jsme měli plánované na 
24. října 2020, ovšem mimořádná situace 
kolem nemoci Covid 19 veškeré naše snahy 
zhatila. Rozhodli jsme se vše přesunout na 
rok 2021, přesněji na 18. září 2021. 
Oslavy začaly v 11.00 hodin mší svatou 
v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích, 
kterou sloužil náš pan farář P. Mgr. Miroslav 
Hřib. Po té následoval průvod s dechovou 
hudbou a prapory do orlovny.
V orlovně následovalo Orelské shromáž-
dění, které začalo státní hymnou a orel-

skou hymnou. Po nich přišly na řadu zdra-
vice hostí - paní senátorka Ing. Jaromíra 
Vítková, náměstek hejtmana JMK Ing. Jan 
Zámečník, starosta města Bučovice PhDr. 
Jiří Horák PhD, za město Velké Opatovice 
paní starostka Ing. Kateřina Gerbrichová 
a za Orel pan Božetěch Kostelka. Všich-
ni popřáli našemu spolku vše nejlepší 
do budoucích časů a také zavzpomínali 
na časy minulé, někteří i na své členství 
v Orlu v místě svého bydliště. Paní sta-
rostka Velkých Opatovic předala jednotě 
Velké Opatovice pamětní list, několik pa-
mětních předmětů nám tu zanechal i bra-
tr Božetěch Kostelka, který se rozpovídal 
o historii Orla v České republice. Naše 
shromáždění bylo doplněno výstavou 
,,O historii Orla ve Velkých Opatovicích‘‘, 
kterou připravila sestra Marie Korbelová, 
za což jí patří velké poděkování. Vše bylo 
doplněno slavnostním obědem a k posle-
chu zahrála dechová hudba Malohanačka. 
Hosté i členové setrvali na slavnosti až do 
večerních hodin.
Naše jednota má v současné době 50 členů 
od dětí až po seniory. Přeji orelské jedno-
tě Velké Opatovice do dalších let mnoho 
Božího požehnání, ochrany Panny Marie, 
hodně nových členů a dalšího elánu do 
orelské práce.
 JIŘÍ KORBEL, starosta jednoty

Stoleté jednoty
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Orel jednota Bystřice 
nad Pernštejnem 
V sobotu 16. října zažila bystřická Orlov-
na velkou slávu. Připomněla si 100 let od 
svého založení. Velmi příjemné setkání bylo 
naplněné vzpomínkami, poděkováními, ale 
také ukázkami činnosti. Nechyběli čestní 
hosté, ale také překvapení. Starosta města 
Bystřice n. P. Ing. Karel Pačiska ocenil naši 
organizaci a udělil jí Cenu starosty za rozvoj 
spolkové činnosti. Starosta Ústředí Orla Ing. 
Stanislav Juránek předal ocenění starostovi 
bystřické Jednoty Karlu Smejkalovi a sestře 
Jitce Čechové a náš historický orelský pra-
por zdobí pamětní stuha z ústředí, věnova-
ná k tomuto výročí. 
Po celou dobu bylo možné zahrát si Stiga 
hokejový turnaj, děti se mohly vyskotačit 

v orelské herně nebo na nafukovacím ská-
kacím hradě. Bylo sehráno loutkové diva-
dlo, vystoupila skupina historického šermu, 
děvčata z oddílu sportovního aerobiku Jitky 
Exlové, ženy cvičící na trampolínkách a mla-
dí tenisté. Bylo možné shlédnout prezentaci 
historických fotografií a dozvědět se zají-
mavosti z dějin naší jednoty. 
Na naše orelské předchůdce jsme vzpo-
mněli také během mše svaté, která byla 
obětována za zakladatele, obnovovatele, 
podporovatele a všechny živé a zemřelé 
členy bystřického Orla. Záleží na každém 
z nás, jaká bude další budoucnost bystřic-
ké orelské jednoty. Zda dokážeme předat 
další generaci orelské myšlenky a navázat 
na jejich práci. Kéž se to s Boží pomocí daří!
 JITKA ČECHOVÁ

100 let Orla v Zašové
Orelská jednota v Zašové má za sebou více 
než 100-letou historii. V rámci Zašovských 
slavností, které se konaly 4.9.2021, uspořá-
dala naše jednota v kulturním domě k to-
muto výročí výstavu, která se měla původně 
uskutečnit už v loňském roce, ale z důvodu 
opatření proběhla až letos. Výstava trvala 
ještě 14 dní po Zašovských slavnostech. 
Na výstavě je zachyceno několik časových 
období působení spolku Orel, v rámci re-
publiky od roku 1909 a v Zašové od roku 
1920 až po současnost. Na jeho činnosti 
se aktivně podíleli za první republiky naši 
prarodiče a starší rodinní příslušníci. Na spo-
lečných fotografiích se poznávali strýcové 
a tetičky při cvičeních a kulturních akcích 
v rámci obce. V této době si nechali zašovští 
Orli zhotovit u sester Boromejek v Řepích 
u Prahy orelský prapor, který se dochoval 
až do současnosti. Je ručně vyšívaný, na jed-
né straně je orel v modrém poli, na druhé 
Panna Maria Zašovská a zdobí ho i stuhy. 
Prapor byl zaplacen z finančních darů členů 
Orla i místních obyvatel. Prapor byl slavnost-
ně posvěcen 24. května 1931.
Po Mnichově a následném vzniku protekto-
rátu byla činnost omezena. V prosinci 1941 
byl Orel zakázán pro Moravu a Slezsko. Po 
atentátu na protektora R. Heydricha, který 
provedli členové Orla Jan Kubiš a Jozef Gab-
čík dne 27. 5. 1942, byla činnost Orla zaká-
zána také v Čechách. Další členové Orla z řad 
inteligence se podíleli na odbojové činnosti 
proti nacismu ve skupině „Obrana národa“. 
V této organizaci měl podíl také Jaromír Da-
něk, který pocházel ze Zašové. Po prozrazení 
odešel do zahraničí přes Slovensko, Maďar-
sko do SSSR. Působil v jednotce v Buzuluku 
a po odchodu bojoval v Palestině, čelil Wehr-
machtu v obklíčeném Tobruku. Po převelení 
do Anglie absolvoval kurzy u RAF a podílel 
se na letecké ochraně konvojů z Ameriky do 
Evropy z kanadských letišť. Po válce se vrátil 
a působil v Pardubicích, ale po únoru 1948 
musel znovu opustit republiku.
Po skončení 2. světové války byla činnost 
Orla obnovena se zaměřením na kulturu 
a sport, ale trvala opět velice krátce. V sr-
pnu 1948 se konala na Sv. Hostýně orelská 
pouť, kde se sešlo přes 100 000 lidí. Státní 
moc to pochopila jako protistátní shromáž-
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dění. Zatkli přední představitele Orla a od-
soudili je za velezradu k mnohaletým tres-
tům vězení. Jednotám Orla byla zakázána 
činnost a byly včleněny do jednot Sokola 
i s majetkem.
V roce 1968 byl ustanoven přípravný výbor 
pro znovuobnovení Orla, ke kterému nedo-
šlo z důvodu okupace.
Obnovení nastalo až v roce 1990 v celore-
publikovém formátu. V Zašové byla jedno-
ta Orla obnovena v témže roce za přispění 
manželů Maliňákových, kteří se také zaslou-
žili o postavení Orlovny v Zašové.
V současné době má naše jednota cca 60 
členů. Orel působí na celém území České 
republiky, má přes 18 000 členů, kteří jsou 
sdružováni v 276 jednotách a 23 župách. 
Orel Zašová patří pod župu Bauerovu, kte-
rá je pojmenována po kardinálu Františku 
Bauerovi, který se narodil v nedalekém Hra-
chovci u Valašského Meziříčí a je zde umís-
těna pamětní deska.

Prioritou činnosti Orla v Zašové jsou pře-
devším sportovní aktivity. V Orlovně, která 
byla postavena v roce 2003, máme bowling 
a v blízkosti o rok dříve postavené orelské 
hřiště, které je nyní opraveno na beachvo-
lejbalové a slouží všem. V Orlovně provo-
zujeme bowling a pořádáme turnaje pro 
děti i dospělé. Pořádáme také každoročně 
turnaj v petanque pro seniory. Členové Orla 
hrají bowling, v místní tělocvičně volejbal 
a badminton jak děti, tak i dospělí. V Or-
lovně jsme založili mateřské centrum, které 
funguje již více než 10 let. Scházejí se zde 
maminky 1-2x týdně u různých aktivit, jako 
např. tvoření, karneval, mikulášská nadílka. 
MC organizovalo i další akce, např. dětský 
den, Zašovská světýlka, kurzy angličtiny pro 
děti apod. Založili jsme také Bike team Orel 
Zašová. Je to dětský cyklistický oddíl, jehož 
děti se účastní amatérských cyklistických 
i běžeckých závodů v okolí. Tento oddíl 
organizoval po několik dřívějších let kolem 

Orlovny pro všechny děti závod na kolech 
a odrážedlech.
Zašovští Orli se účastní tradičních orelských 
poutí i jiných než orelských, obecních kultur-
ních a společenských akcí, např. prvomájo-
vé orelské pouti na Radhošť, na Sv. Hostýn, 
k obrázku Panny Marie na Trojačce, pouti 
ke Sv. Anně do Rajnochovic, oslavy 100 let 
republiky spojená se zasazením lípy aj. Na 
některých těchto slavnostních příležitostech 
se účastníme i s naším orelským historickým 
praporem, který akci zvýrazní a dává jí větší 
a hlubší charakter. Prapor, jehož stáří je cca 
90 let, jsme nechali zrestaurovat, neboť byl 
silně poškozen a jeho uchování bylo velmi 
problematické. Lví podíl na opravě měla sl. 
Marie Chlebovská ze Zubří, která prapor 
postupně opravovala téměř 3 roky. Jsme 
rádi, že můžeme prapor aktivně používat 
neboť je pro nás tradicí spojenou se sym-
bolickou a uměleckohistorickou hodnotou 
tohoto předmětu, kterou chceme zachovat 
a rozvíjet i pro další generace. Dne 7. lis-
topadu proběhlo svěcení pamětní stuhy ke 
100. výročí založení Orla Zašová za přítom-
nosti členů jednoty a věřících z naší obce. 
Svěcení stuhy jsme uskutečnili při hodové 
mši svaté. O hudební doprovod se postarala 
místní dechovka Zašovjanka. Stuhu posvětil 
otec Jiří Polášek.
Orel je sport, kultura, společné setkávání, 
Orel je pro všechny.
Děkujeme Obecnímu úřadu Zašová a pra-
covnicím kultury za možnost a pomoc při 
uspořádání výstavy. Současně děkujeme 
ústředí Orla Brno za zapůjčení výstavy. 
 SVATAVA A MIROSLAV OPÁLKOVI
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„Prostřednictvím Boha jsem začal ko-
munikovat se svým nitrem. Rád dělám 
rozhovory, ale ALEŠ se v tom nějak ztrá-
cel. Proč třeba zítřek nikdy nepřijde? 
Příliš si ho přejeme, nejsme v dnešku. 
Dnešek ale nepřeskočíme.“  (AP)

Ukázka z knihy

Milý pane Bože, já myslím, že 
se shodneme. Když se podívám 
kolem sebe a ty shlédneš dolů, 
nebo jakým směrem to k nám 
vlastně máš, bude nám oběma 
jasné, že tenhle svět se ti pove-
dl. Opravdu. Nevím, jak je to na 
jiných planetách, které jsi stvořil 
nebo na nich právě makáš, ale 
tady je to super.
Slunce se každodenně a každo-
ročně ochotně vrací, vítr fouká 
a rybízy dozrávají, mladí se be-
zhlavě zamilovávají a děti ros-
tou, aniž by se o to snažily…..
Výčet úspěchů by mohl být ne-
končící nebo alespoň sáhodlou-
hý. Ani v tom nejstručnějším se-
znamu však nesmí chybět jedna 
naše roztodivná schopnost, 
kterou jsme po tobě podědili. 
Ne, není to potřeba se sedmý 

den natáhnout někde u vody 
a otevřít si pivko. Je to svobod-
ná vůle.
Díky ní nejsi na všechno sám. 
S vývojem jsme ti mohli trochu 
pomoct. Třeba modifikovaná 
rajčata. Do nich jsme k tvému 
vitamínu B leccos zajímavého 
investičně přidali. A pak jsou 
tu záležitosti, které jsme stvořili 
úplně sami, tak říkajíc z ničeho, 
bez předlohy.
Vynalezli jsme třeba trhaviny – 
takové, které boří zdi, vztahy, 
klenbu vlastní osobnosti. Patent 
máme i na nenávist a genocidu.
Já vím, Nebeský pane, zodpo-
vědnost za tohle leží na nás. 
Některé věci se nám prostě 
trochu vymkly z rukou, trochu 
dost. Z toho se nedá ani vylhat 
tím, že jsme poslouchali cizí 
rozkazy. Spíš se obávám, že 
jsme je pořádně neposlouchali. 
Tedy ty tvoje.
I tak jsi v tom ale namoče-
ný s námi. Tu svobodnou vůli 
máme přece od tebe. Nemůžeš 
říct, Vševědoucí, že jsi nevěděl, 
co všechno s ní jednou spá-

cháme. Neznalost neomlouvá 
a tobě by taková výmluva u žád-
ného soudu neprošla. Nikdo by 
ti totiž nevěřil, že jsi to netušil 
– ani ti, kdo v tebe nevěří.
Aby mi bylo rozuměno: v žád-
ném případě nenaznačuji, že 
bychom pro tebe chystali ně-
jaký tribunál. To rozhodně ne. 
Myslím, že se dohodneme po 
dobrém.
Beru to tak, že sis sedmý den 
prostě jen dáchnul a pak ses 
věnoval svým koníčkům. Jako 
jeden z tvých výtvorů bych tě 
ale nyní rád požádal, abys na 
chvíli odložil své sbírky (děsně 
by mě zajímalo, co sbírá Bůh – 
komety jako někdo krabičky od 
sirek?) a pohlédl opět na nás. 
Přišel čas, kdy už nestačí ta po-
věstná politika nezasahování, 
kdy je potřeba sem tam nějaká 
intervence. Starý barák je tře-
ba opravit. To není stížnost na 
zedníky nebo reklamace celého 
projektu (svět bychom mohli re-
klamovat stejně zase jen u tebe, 
a ani nevím, kdy máš úřední  
hodiny).

Publicista a spisovatel 
Aleš Palán
K narozeninám jsem dostala od své kamarádky dvě kníž-

ky. Byla jsem vášnivou čtenářkou, ale nyní (jen já vím 

proč) se na romány nějak nemůžu soustředit a knížky, 

co bych chtěla přečíst, se mi doma kupí. Snad jednou…

„To jsou takové povídky, já jsem knížku taky dostala 

a myslím, že se ti bude líbit. A už vyšel i druhý díl. Tak 

tady to máš. To zmákneš.“

„Jé, Aleš Palán, toho znám, s ním jsem kdysi dělala celou 

přílohu o Orlu do Katolického týdeníku. A taky byl na 

naší pouti na Hostýně a psal o nás.“

„No, vidíš…..tak čti!“
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Je to zkrátka jen vědomí exis-

tence času, povětrnosti, úna-

vy materiálu, toho lidského  

zejména.

Ve škole mi říkali: „Je to velmi 

dobré, ale máš na to. Příště ať 

je to ještě lepší.“ Říkali mi to 

zhruba do poloviny druhé třídy 

a pak mi učitelky povídaly úpl-

ně jiné věci, ale to teď nechme 

stranou.

I ty máš, Hospodine, na víc. Od-

pusť, že ti to tak říkám, pořád 

je to za jedna, ale když tomu 

dáš trochu péče, mohla by to 

být jednička podtržená.

Ještě že mě máš. Poradím ti, jak 

na to…… 

 ALEŠ PALÁN

Je to známý vtip: Chcete Boha poba-

vit? Vyprávějte mu o svých plánech. Ale 

možná se stejně dobře bavil, když si četl 

dalších čtyřicet rad, jak má vylepšit svět 

ještě o něco víc. A možná mu je četl už 

přes rameno, když je zrovna psal. „Je to 

ode mě hezké, že pokračuju. Když se už 

konečně našel někdo, komu je jasné, 

jak vylepšit svět, byla by škoda, aby si to 

nechával pro sebe,“ píše v úvodu svých 

dalších „zlepšováků“ Aleš Palán. 

Vřele doporučuji, pokud chcete obdaro-

vat svoje blízké. Knihy, které nepřečtete 

jedním dechem, protože vás nutí přemýš-

let. Já je měla stále položené na stolku, 

a když byla chvilka, přečetla jsem si ně-

kolik dalších rad, co může vylepšit Bůh, 

ale i já sama.

 se svolením autora, MÍLA MACKOVÁ 

Publicista a spisovatel Aleš Palán 
(1965), dvojnásobný držitel ocenění 
Magnesia Litera (knižní rozhovory 
se samotáři Jako v nebi, jenže jinak 
a sborník Brnox, který připravil s K. 
Šedou), dvakrát byl na tuto cenu 
také nominován (rozhovor s brat-
ry Florianovými Být dlužen za duši 
a román Ratajský les). Rozhovor 

s šumavskými samotáři Raději zeší-
let v divočině se stal jedním z nej-
prodávanějších titulů a zvítězil v an-
ketě Kniha roku Lidových novin, 
rozhovor s bratry Reynkovými Kdo 
chodí tmami byl oceněn výroční ce-
nou Českého literárního fondu. Tři-
krát Palánova kniha zvítězila v an-
ketě Katolického týdeníku Dobrá 

kniha roku. Covidové problematice 
se věnoval v charitativním sborní-
ku Za oknem a v rozhovoru s Janem 
Konvalinkou Spánek rozumu plodí 
příšery. Pozornost vzbudily jeho 
eseje Rady pánu Bohu, jak vylepšit 
svět a kniha rozhovorů s šesti žena-
mi o nejtěžších věcech, jaké mohou 
člověka potkat, Nevidím ani tmu.



Do nového roku 2022 přejeme 
zdraví, rodinnou pospolitost  
a těšíme se na společná orelská setkávání.
 

Vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím,  

které převáží hmotnou tíseň i lidský žal. 

Vnímejme potřeby nuzných a hledejme  

posilu v těžkostech. Ať do našich srdcí  

vstoupí mír a slyšme andělský hlas,  

zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.
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O Pohár Josefa 
kardinála Berana
Orel Borač se tohoto turnaje zúčastnil 
i letos. Postoupili jsme do finále a rozho-
dující zápas se hrál na fotbalovém hřišti 
v Doubravníku 7.11.2021. Za krásného slu-
nečného počasí proti sobě nastoupily týmy 
Orla Židenice a Orla Borače. Slavnostního 
výkopu se zhostil náš duchovní otec páter 
Zdeněk Chylík. Asi bych měla napsat, že 
byl zápas herně vyrovnaný, ale nebyla to 
pravda. Osmdesát z devadesáti minut jsme 
měli navrch. Zápas skončil nerozhodně  
2 : 2 a následovaly penalty. Štěstí nás úplně 
opustilo a dobře mířenou střelou Štěpána 
Juránka si prvenství zajistil Orel Židenice. 
I v letošním ročníku jsme skončili druzí. 

Pohár vítěznému týmu předal starosta Orla 
Ing. Stanislav Juránek a ostatní hráči obdr-
želi pamětní medaile. Zápas sledovalo asi 
50 diváků.
Orel Borač - Orel Židenice 2:2 (0:1) na pe-
nalty 3:4
Branky Židenice: Ondřej Müller, Jaroslav 
Vojta, Vojtěch Krampla, Štěpán Juránek 
2(1z penalty)
O 3. místo proběhl souboj mezi Orlem  
Drnovice (okr. Zlín) a Orlem Vyškov v Drno-
vicích s výsledkem 9:5.
Branky Vyškov: 2x Junger, Nedved, Dubrov-
sky, Potociar
Branky Drnovice: Opravil Pavel 3x, Koře-
nek Matěj 2x, Vlček Tomáš, Hlavica Lukáš, 
Častulík Jan, Straka Marek

Celkové pořadí: 
1. Orel Židenice
 2. Orel Borač
 3. Orel Drnovice
 4. Orel Vyškov
Do pohárových zápasů se zapojilo 10 muž-
stev.

 KADLOVÁ MIROSLAVA, Orel Borač

Netradiční ročník 
Orelské běžecké ligy 
2020
V netradiční dobu se vracíme k loňskému 
ročníku OBL 2020. Samotný průběh byl 
zcela mimořádný, po prvních třech závo-
dech přišla dlouhá pauza, která trvala až 
do letních prázdnin a v říjnu jsme museli 
soutěž předčasně ukončit. Podařilo se však 
uspořádat nadpoloviční většinu závodů, 
a proto jsme mohli vyhlásit celkové výsled-
ky. I samotné vyhlášení proběhlo nezvyk-
lým způsobem. Kvůli známým okolnostem 
se uskutečnilo až začátkem října, tentokrát 
v orlovně v Brně Obřanech. Místní jednota 
se pořádání této akce ujala velmi ochotně 
a profesionálně a spolu s ústředím, jedno-
tou Domanín a jednotou Vyškov se zaslou-
žila o to, že tradiční zakončení běžecké se-
zóny mohlo proběhnout. Musím obřanské 
pochválit za perfektní přípravu a servis. My-
slím, že všichni zúčastnění si sobotní odpo-
ledne pochvalovali. Situace v loňském roce 

Ze sportovních akcí
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do jisté míry ovlivnila nejen počet závodů, 
ale i počet zúčastněných běžců. Nicméně ti, 
kteří po jarní pauze začali opět běhat a zá-
vodit, určitě nelitovali. Novinkou loňského 
roku bylo přesunutí Vyškovské 12 z atletic-
kého stadionu na orlovnu a většina účastní-
ků si tuto změnu chválila. Bohužel některé 
závody situace neumožnila uspořádat, po-
řadatelé buď nenašli vhodný náhradní ter-
mín nebo sílu vše znovu absolvovat, nebo 
oboje… Několik pěkných závodů už se tak 
2 roky nepodařilo konat a těžko říci, jestli 
se to ještě podaří.
Ale zpět k první říjnové sobotě a vyhla-
šování těch nejlepších. Na začátku jsme 
si připomněli, že život není jen o běhání 
a nepřináší jen dobré zprávy, a tak už mezi 
námi nikdy nepoběží náš kamarád Zdeněk 
Provazník z Vyškova…
Samotné vyhlašování jako vždy začalo 
u těch nejmenších a jak už to bývá, v ně-
kterých kategoriích byly výsledky těsné, 
kdy se bojovalo až do posledního závodu, 
v dalších zase bylo o pořadí rozhodnuto 
dlouho dopředu. Ne všichni také absol-
vovali 5 závodů jako podmínku vyhlášení, 
takže zejména v mládežnických kategori-
ích bylo na stupních občas poloprázdno. 
Ale všichni měli z cen radost a každý si 
svoji chvilku slávy užil. To dospělí závodníci 
si své starty pořádně hlídali, pečlivě počí-
tali body, a o konečném pořadí rozhodo-
valy mnohdy minimální rozdíly. Kategorie 
lidových běhů naopak prořídly, mnoho 
účastníků se odvážilo do hlavních katego-
rií a někteří si vůbec nevedli špatně. Pouze 
mezi ženami B na 2.- 4. místě při stejném 

počtu bodů rozhodovala lepší umístění 
a Černý Petr zůstal Janě Halasové na 4. 
místě… V neposlední řadě nesmíme za-
pomenout na hendikepované běžce a tra-
diční účast kněží v Běhu k Božímu hrobu 
na Sv. Hostýně.
V mládežnických kategoriích nejvíce závo-
dů – 12 z pořádaných třinácti absolvova-
ly tři děvčata, dorostenky Anna Halasová 
a Markéta Kosíková, a v přípravce Anežka 
Halasová. Mezi dospělými absolvoval všech-
ny závody Pavel Sedláček, ale přesto to na 
stupně vítězů nestačilo a skončil 4. Mezi 
nejmladšími ženami Monika Kuncová také 
nevynechala ani jeden závod a zde jí to 
k vítězství stačilo. Nejvíce vítězství dosáhli 
mladí závodníci Lucie Doležalová a Jakub 
Sedláček, oba po 10. Bez jediné porážky 
absolvovali sezónu naopak jen dospělí Len-
ka Jančaříková s 10 vítezstvími, Jiří Šimo-
ník s 9, Přemysl Divácký a Anna Málková 
s 8 vítěznými závody. Také jsme vyhlásili 
nejmladšího a nejstaršího účastníka. Mezi 
Štěpánkou Hochmanovou a Josefem Holým 
je rozdíl 77 let!
Také již tradiční vrchařský pohár, tentokrát 
složený jen ze dvou závodů, Běhu na Sv. 
Hostýn a Běhu na Petřínskou rozhlednu, 
měl mezi muži celkem 17 účastníků a ab-
solvovaly ho také 2 ženy. Celkové pořadí 
bylo dáno součtem časů dosažených na 
jednotlivých závodech.
V soutěži jednot se prosadily opět Žideni-
ce před Vyškovem, ovšem na třetí místo se 
probojoval Domanín před Obřany a Dolní 
Dobroučí. Zastoupeno bylo 39 jednot z celé 
republiky.

Na závěr by to chtělo něco optimistické-
ho. I když už nyní víme, že i letošní sezóna 
byla nezvyklá, přejme si, abychom se sami 
zasadili o to, aby se náš život opět vrátil 
do normálu. Musíme si to ovšem jako před  
30 lety vybojovat, politici slibující změnu to 
za nás neudělají… 
Doufám, že se i v příštím roce budeme na 
závodech potkávat všichni a přesto, že jsme 
z různých jednot, různého věku a různé vý-
konnosti, tak tvoříme jednu orelskou rodi-
nu a tu si nenechejme nikým rozdělit na 
občany takové nebo jinaké, více či méně 
privilegované. Vždycky mám dobrý pocit 
z toho, když se na závodech spolu baví na 
trati soupeři, po závodě (ale i při něm) ka-
marádi, děti z různých koutů republiky si 
spolu hrají, větší hlídají ty menší, na rozcvič-
ku vyškovských orlíků se přidají i ostatní…
  (podrobné výsledky na www.orel.cz,
  foto https://orlikvyskov.rajce.idnes.cz/) 

PETR HALAS

Ústřední turnaj Orla 
v kuželkách v Olomouci 
V letošním roce se poprvé uskutečnil Orel-
ský turnaj zvlášť v kategorii jednotlivců 
mužů a žen rozdělených do kategorií ne-
registrovaní a registrovaní. Turnaj se usku-
tečnil na největší osmi dráhové kuželně 
v České republice HKK Olomouc o víkendu 
7.–9. 10. 2021.
Účast byla sice menší na počet účastní-
ků než v předcházejících letech, kdy se 
akce konala i v kategorii družstev, za to 
byla však velice kvalitní na výsledky. Cel-
kem se turnaje zúčastnilo 23 hráčů a hrá-
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ček ze šesti jednot. Hrálo se v disciplíně 
100 hodů sdružených. V kategorii mužů 
registrovaných vyhrál Kamil Bartoš hrající 
za Orel Hranice s výkonem 502 kuželek, 
což byl také nejlepší výkon celého turnaje 
ve všech kategoriích. Mužskou kategorii 
neregistrovaných vyhrál Dalibor Vinklar 
také z Orla Hranice s výkonem 454 kuže-
lek. Ženskou kategorii registrovaných žen 
vyhrála Monika Pavelková Orel Kelč s vý-
konem 446 kuželek a kategorii neregistro-
vaných žen obsadila Dominika Vinklarová 
z Orla Hranice s výkonem 399 kuželek. 
Nejúspěšnější jednotou, co do zisku me-
dailí se stali kuželkáři z Hranic s celkovým 
počtem šesti medailí, z toho tři zlaté. Dru-
há nejúspěšnější jednota byla Kelč, když 
obsadila jedno první místo v kategorii re-
gistrovaných žen a třetí místo v kategorii 
mužů. Třetí nejúspěšnější jednotou se staly 
Blažovice, když v registrovaných ženách 

obsadili třetí místo a v neregistrovaných 
mužích místo druhé. 
V mužské kategorii registrovaných byla 
spousta velmi těsných výsledků. Nejlepší 
3 hráči se vešli do rozdílu 14 kuželek. Ně-
kteří hráči Orla jsou registrováni v různých 
klubech v České republice a reprezentují 
Českou republiku i ve světě a proto jsou 
rok od roku výkony kvalitnější. Za posled-
ních 15 let se kuželky v Orlu posunuly 
z amatérského „koulení“ na profesionální 
úroveň. 

KAMIL BARTOŠ, místopředseda TVR 

Ústřední turnaj 
jednotlivců ve stolním 
tenise ve Šlapanicích
V sobotu 9.10.2021 proběhl ve Šlapanické 
orlovně ústřední turnaj ve stolním tenise. 
Zúčastnilo se ho 20 žáků + žákyň a 21 do-
spělých. Soutěžili registrovaní i neregistro-

vaní hráči z orelských jednot celé České re-
publiky. Celý turnaj se skvěle vydařil. Sláva 
vítězům a čest poraženým!
Výsledky:
Muži registrovaní
1. Sigmund Ivo – Masarykova čtvrť
2. Uhlíř Michal – Židenice
3. Chmelík Daniel – Masarykova čtvrť 
Muži neregistrovaní
1. Zach Jaroslav – Bohunice
2. Bílek Bohumil – Masarykova čtvrť
3. Krakovský Lubomír – Bohunice
Ženy
1. Pavlíková Věra – Šlapanice
Juniorky
1. Rotreklová Jana – Bohunice
Junioři
1. Pajkanovič Denis – Bohunice
2. Nahodil Jakub – Židenice
3. Chudoba Jaromír – Židenice
Žáci
1. Ilčík Teodor
2. Novák Josef
3. Černoch Štěpán
Žákyně
1. Jašková Barbora 
2. Tichá Veronika
3. Tichá Karolína
 JAŠEK JIŘÍ, starosta jednoty

Půlmaraton Pátera 
Václava Kosmáka  
po jednadvacáté
V sobotu 13. listopadu 2021 se v morav-
skobudějovické orlovně opět sešli běžci 
ochotní poměřit své síly v běžeckém závo-
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dě, který je součástí Orelské běžecké ligy. 
Letošní ročník byl jiný než ročníky předchá-
zející, a to nejen kvůli nutnosti respektovat 
aktuální covidová opatření. Z důvodu opra-
vy mostu v Lukově muselo dojít ke změně 
trati, jelikož nebylo možné běžet na tradič-
ní otočku u anděla. Závodníci tedy zamířili 
z křižovatky na opačnou stranu směrem na 
Vícenice a otáčeli se za křížkem. Navíc byl 
okruh ne zcela přesným vyměřením nové 
obrátky asi o 100 m delší. Poslední a bohu-
žel nevratnou změnou byl odchod našeho 
dlouholetého časoměřiče Ladislava Kováře, 
který nás v létě navždy opustil a vděčně na 
něj vzpomínáme. Po požehnání, které pří-
tomným udělil moravskobudějovický farář 
Miloš Mičánek, začaly závody dětí a žactva. 
Na tratích o délce 50, 100, 200 a 600 m se 
jich vesměs s velkým nasazením utkalo na 
šedesát. Starší žactvo a dorost poměřilo 
své síly na tratích 1000 a 2000 m, zatímco 
junioři absolvovali společně s účastníky li-
dového běhu vzdálenost 5275 m (letos cca 
5400 m). Nejrychlejším mužem byl Lukáš 
Nevařil z Orla Moravské Budějovice v čase 
19:15. Na druhém a třetím místě se umís-
tili také místní závodníci Martin Hons z SK 
JeMoBu a Vilém Frič z Orla. Vítězkou žen-
ské kategorie se stala Pavla Bartošová ze 
Sokola Moravské Budějovice v čase 24:12, 
druhá doběhla Lenka Slabáková z Orla 
Židenice a třetí Lenka Jičínská z Orla Mo-
ravské Budějovice. Trasu od orlovny do Lu-
kova a zpět si zaběhlo 8 žen a 15 mužů, 
z domácích to dále byli Anežka Kotrbová, 
Kristýna Bartošová, Josef Tichý a dlouho-
letý pravidelný účastník Jiří Vídeňský. Do 
hlavního závodu, půlmaratonu (tentokrát 
o cca 450 m delšího), odstartovalo po 11. 
hodině 26 mužů a 8 žen. Bylo sice zata-
ženo a občas mrholilo, ale nefoukal vítr, 
což závodníci přivítali. Zvítězil Jaroslav Chu-
doba ze Znojma, který do cíle dorazil za 
1:25:03, následovaný Matyášem Koláto-
rem z MTB MEL Jihlava. Jako třetí cíle dosá-
hl David Puchnar z Moravských Budějovic. 
První ženou, která proťala cílovou pásku, 
byla Lenka Jančaříková v čase 1:41:00 před 
Kateřinou Kamenickou, obě z Orla Žideni-
ce, a Lenkou Bayerovou z TJ Sokol Unhošť. 
Jedinou místní závodnicí, která se vydala 
na půlmaratonskou trať, byla Irena Zelená 

z Orla. Z domácích účastníků absolvovali 
závod, kromě již jmenovaných, Martin Pešl 
(3. v kategorii muži B), Petr Jičínský (Orel), 
Jan Forman, Jaroslav Scherrer (Orel, vítěz 
kategorie muži D). Až z Bratislavy si svůj 
105. půlmaraton přijela do Moravských 
Budějovic zaběhnout sympatická pětašede-
sátnice Soňa Macejáková. Všichni závod-
níci, kteří doběhli do cíle hlavního závodu, 
byli za svůj výkon odměněni účastnickou 
medailí s portrétem P. Václava Kosmáka, 
katolického kněze a spisovatele, rodáka 
z Martínkova, k jehož odkazu se morav-
skobudějovická orelská jednota hlásí. Po-
drobné výsledky můžete nalézt na www.
orelmb.cz. Letošní závod se uskutečnil 
s tradiční podporou Města Moravské Bu-
dějovice, Kraje Vysočina, Jihomoravského 
kraje a firem Stavební práce Jan Vidourek, 
AlkaByt, Ferrum, Pekařství Kapinus, Trebi-
lift a Šibor stavby. Za spolupráci děkujeme 
také městské policii. Další orelskou akcí 
v Moravských Budějovicích, na niž se mo-
hou příznivci běhání těšit, bude 26. února 
2022 maraton P. Jana Buly.

 LENKA JIČÍNSKÁ 

Sportovní odznak 
Bedřicha Kostelky  
ve Vyškově
Sobota 11. září 2021 byla krásně sluncem 
zalitá, ale také pro nás hodně smutná. Ne 
proto, že by sluníčko v babím létě pořádně 
nehřálo, takové počasí si přejí organizátoři 
atletických závodů vždycky, ale to proto, 

že se na hřišti objevila pietní fotografie 
našeho kamaráda orla Zdeňka Provazníka, 
který už si nikdy nepůjde s námi zaběhat, 
nepřivede své kluky na trénink a ani jako 
rozhodčí už nikdy nepřijde odstartovat 
malé orlíky na tomto závodě. A tak sobotní 
sportovní klání „ Sportovní odznak Bed-
řicha Kostelky“ zahájili minutou ticha na 
Zdeňkovu počest starosta jednoty Vyškov 
Jaromír Zbořil a starostka Župy Klapilovy 
Hana Komariková.
Na start letošního ročníku SOBK nastoupilo 
68 malých atletů z 8 orelských jednot.
Děti se do bojů pustily s nadšením, spousta 
jich závodila poprvé, tak byly plni očekávání 
z neznámého. Někomu se dařilo více, ně-
komu méně, všichni se ale snažili ukázat to 
nejlepší, co v nich je. Všechno šlo jako po 
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másle. Za odměnu si šli orli odpoledne po 
závodech zaplavat do vyškovského bazénu.
Jak si nakonec orelské jednoty vedly?
1. Orel Vyškov (51 závodníků) – 6 zlatých, 
5 stříbrných, 8 bronzových
2. Orel Domanín (8 závodníků) – 2 zlaté, 
2 stříbrné, 1 bronzová
3. Orel Židenice (2 závodníky) – 1 zlatá, 
1 stříbrná,
4. Orel Kroměříž (2 závodnice) – 1 zlatá
5. Orel Šlapanice (1), Orel Křenovice (1) –  
1 stříbrná
6. Orel Štibořice (1), Orel Pozořice (1)

SOBK proběhl v přátelské sportovní atmo-
sféře, prostě v pohodě: „Taková orelská ro-
dinná pohoda“, slyšela jsem pocity rodičů.
Mám radost a dobrý pocit z toho, že jsme 
to všichni dali i přes ten smutek, který nás 
zasáhl a dosti velké teplo, které nám celý 
den vysílalo sluníčko. Chci vám všem, kte-
ří jste ochotně přispěli, moc poděkovat za 
DAR = 17.500 Kč, který jsme odevzdali ro-
dině Provazníkových. AnnA Málková

Mistrovství Orla  
ve Stiga hokeji
Bosonožská orlovna se v neděli 21. listo-
padu proměnila na hokejový stadion. Ale 
nebojte, led nebyl potřeba. Na stolní hokej 
Stiga stačí hrací stůl a dva hráči. V orlovně 
se sešlo 35 účastníků různého věku a ve 
4 věkových kategoriích se hokejoví hráči 

pustili se zápalem do hry. Každý 5minutový 
zápas byl plný napětí, vítězství nebylo jisté 
do poslední vteřiny a o góly nebyla nou-
ze. Nechyběla radost z vítězství ani slzičky 
smutku z prohry u mladších dětí. Vrcholem 
odpoledne byly zápasy o pohár SuperOrla 
a SuperOrlice bez ohledu na věk, takže syn 
porazil tátu, naopak máma porazila dce-
ru, takže o překvapení nebyla nouze. Ale 
všichni vítězové v kategorii si odnesli pohá-
ry a drobné ceny.
Celkový žebříček pořadí za celý rok 2021 
najdete na www.orel.cz v sekci Zprávy-vý-
sledky TVR.
 KRISTINA HORÁKOVÁ

XXIV. ročník Memoriálu 
br. Fr. Jindry – CROSS 
po lyžařských tratích, 
Hory u České Třebové
V sobotu 25. září 2021 se na Horách u Čes-
ké Třebové konaly tradiční běžecké závody 
v přespolním běhu po náročných lyžařských 
tratích Závody pořádá jednota Orel Česká 
Třebová, je určen pro děti od předškolního 
věku po seniory a je zařazen do Orelské bě-
žecké ligy a do Iscarex poháru.
Stejně jako v loňském roce byly závody 
poznamenány nejistotou a pořadatelé 
čekali, kolik přijede závodníků. Byli spo-
kojeni, protože se do krásného areálu na 
Horách od samého rána sjížděli závodníci 
z blízka i z daleka, a i když je to otevřený 

závod pro všechny, velké zastoupení měli 
Orli z Moravy. V letošním roce se sešlo 180 
závodníků a je potěšující, že polovinu tvo-
řily děti a mládež. Před závodem měli po-
řadatelé ještě velké starosti s úpravou tratí. 
Vlivem vlhkého a větrného počasí museli 
na poslední chvíli odstraňovat spadlé stro-
my a čistit tratě. Nejdříve se na start po-
stavily nejmenší děti a za zdolání 100 m  
byly všechny odměněny čokoládovou me-
dailí a lízátkem. Pak následovaly ostatní 
dětské a mládežnické kategorie na tratích 
od 500 m do 4 km a v pravé poledne od-
startoval hlavní závod. Ženy zdolávaly tratě 
6 a 4 km a muži 9 a 6 km.
V kategorii žen zvítězila Michaela Stránská 
z domácího týmu AK Iscarex Česká Třebo-
vá a nejrychlejším mužem byl Luděk Berka 
z Atletiky Rtyně v Podkrkonoší.
Pro malé děti byl příjemným zpestřením 
skákací hrad, kterého děti v hojném počtu 
využily.
Na závěr patří poděkování všem, kteří zá-
vod podpořili a bez nichž by se nemohl 
uskutečnit: Orlu – ústředí, Městu Česká 
Třebová, Iscarex teamu, Ski klubu Česká 
Třebová, Iscarex – Janu Šimůnkovi, rozhod-
čím, pořadatelům a všem ochotným dob-
rovolníkům. Poděkování rovněž patří paní 
starostce města Magdaleně Peterkové, že 
svou přítomností podpořila závod.
Ředitel závodu Martin Voleský byl s hlad-
kým průběhem závodu spokojený a spo-
lečně s pořadateli se těší na příští rok.

Výsledky do OBL:

Muži A 
1. místo Jan Záveský Orel Česká Třebová
Muži B 
1. místo Martin Šerák Orel Obřany
Muži C 
1. místo Petr Kamenický Orel Židenice
Muži D 
1. místo Jaroslav Scherrer Orel Moravské 
Budějovice
Ženy A 
1. místo Martina Brandejsová Orel Orlice
Ženy B 
1. místo Jitka Jabůrková Orel Žižkov
Ženy C 
1. místo Lenka Jančaříková Orel Židenice

PETR VOLESKÝ, Orel Česká Třebová 
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Střípky z letošních 
běžeckých závodů……
Burčáková šestka v Dolních Bojanovicích
Tradiční zastávka OBL na jihu Moravy 
v Dolních Bojanovicích je velmi oblíbe-
ná, zdejších závodů se pravidelně účastní 
velký počet závodníků, a to i včetně těch 
místních. Atmosféru vylepšuje nejen cha-
rismatický komentátor, ale také nabídka 
kvalitního čerstvého burčáku z regionál-
ních vín. 

Orlíci běhali v krásné Telči

Další pokračování Orelské běžecké ligy 
nás zavedlo tentokrát na okraj krásného 
města Telč. Nedělní odpoledne 10. října 
nás asi naposledy prohřálo slunečními 
paprsky a mohlo se závodit. Tradiční kros 
Roštejnské stráně se tentokrát uskuteč-
nil na netradičním místě. Namísto louky 
u rybníka jsme se přesunuli k Ranči Telč 
a byla to dobrá volba. Děti trávily spoustu 
času u mnoha druhů zvířat, občerstvení 
po ruce, krásný areál v přírodním stylu, 
prostě paráda. Dětské kategorie běhaly 
na polní travnaté cestě a po cyklostezce 
na tratích od 50 m do 1500 m. Další kate-
gorie již měly delší tratě na lesním okruhu 
v kopcovitém terénu. Nejdelší 5 km byla 
náročná, ale opravdu krásná, s nejvyšším 
bodem u lesní kaple sv. Karla. Vrcholem 
odpoledního závodění byl již tradičně zá-
vod rodinných štafet. 

Svatováclavský běh 
Blažovice
Den české státnosti jsme již tradičně oslavili 
na Svatováclavském běhu v Blažovicích. Bylo 
potěšitelné, že se na startu objevila nejen 
“tradiční“ jména, ale hodně nové droboti-
ny v nejmladších kategoriích. Na hlavní trať 
pak vyrazilo poněkud slabší zastoupení, než 
bývá zvykem. Škoda, snad příště. Běželo se 
po podobné trati jako vloni, jen úvodní část 
5,4 km okruhu vedla po nové cyklostezce 
a zpět již po polní cestě s trochou bláta, ale 
bez běhu přes pole, což jsme všichni ocenili. 

Závody v Kněžicích
I přes nepříznivou předpověď počasí a ne-
ustálé střídání sluníčka s bouřkami se v pá-

tek 27. 8. 2021 odpoledne vydali běžci na 
tradiční Běh alejemi v Kněžicích. Asi díky 
počasí jich bylo méně než jiné roky, ale i tak 
si úžasně zazávodili. Mokro a bahno neva-
dilo. Krásný závod si všichni zúčastnění užili 
a hlavně byli rádi, že se zase vidí a mohou 
poměřit své momentální síly. 

Vnorovská desítka
Po covidové přestávce se začíná rozbíhat 
i Orelská běžecká liga a tak po Vyškovské 
12 dne 7.8. odstartoval i závod Vnorov-
ská desítka. Tento závod je jedním z nej-
populárnějších běžeckých závodů soutěže 
Moravsko-Slovenský běžecký pohár. Běží 
se vždy v měsíci srpnu, a to obvykle pod 
žhnoucím sluncem, které rozpaluje as-
falt tratě. Kouzlo tohoto běžeckého klá-
ní spočívá v jedinečné atmosféře, kterou 
vytváří divácká kulisa. Ani tentokrát to 
nebylo jiné. Počasí závodu přálo až moc, 
atmosféra byla příjemná a oproti minulým 
letům účast nižší, i tak konkurence sil-
ná. Závodníky přišel pozdravit i olympijský 
reprezentant ČR ve sportovní střelbě Jakub 
Tomeček.

Obřanský kros
Dalším závodem Orelské běžecké ligy byl 
Obřanský kros. Pořadatelé pod vedením 
Jardy Hronka z Orla Obřany uspořádali 
moc pěkné závody plné velkých soubojů 
v duchu fair play, úsměvů spokojených 
závodníků i trenérů a radosti z mož-
nosti společného setkání s kamarády  
a přáteli. ANNA MÁLKOVÁ
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Doba čtyř týdnů před Vánocemi se nazývá 
Advent. Toto slovo pochází z latiny. Krát-
ce před Ježíšovým narozením se museli 
Josef s Marií vydat na dalekou cestu z Na-
zareta do Betléma. Když s nimi tuto cestu 
správně projdeš a posbíráš na ní písmen-
ka, zjistíš, co znamená slovo ADVENT.

Anděl Gabriel řekl Marii, aby miminku, které se jí narodí, dala jméno Ježíš. Najdi 9 stejně  
ozdobených andělíčků, jako je anděl v rámečku, a dozvíš se, co znamená jméno Ježíš.

Tajenku získáš správným dosazením písmen do prohlubní.

V adventu nás Jan Křtitel volá, abychom Pánu připravili stezku tím, že zasypeme všechny prohlubně. Co si 
pod tím představíš? Zasypat prohlubně v našem životě můžeme třeba našimi

pro děti
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Cyklopouť z Kuřimi  
na Vranov u Brna
Tak, jak již posledních pár let je tradicí pro 
kuřimské rodinky vyrazit první neděli v září 
na kolech na pouť k Panně Marii Vranov-
ské, jinak tomu nebylo ani letos. Letošní 
ročník byl však trochu jiný a já doufám, že 
u této tradice zůstane.
Někdy na jaře mě oslovila Míla Macková, že 
bychom mohli jednu z našich kuřimských 
poutí dát do programu orelské Poutní kníž-
ky. Návrh Míly se mi líbil a doporučil jsem 
právě cyklopouť na Vranov, kde doposud 
byla vždy nižší účast farníků, ať již z důvodů 
počasí, nebo jiných.
Letošní ročník jsem ale již dopředu cítil, že 
by mohl být lepší. Spojení akce s Orlem 
znamenalo lepší prezentaci a vidina výbor-
ného počasí slibovala hojnější účast. 
V neděli 5. září jsme se v Kuřimi shromáž-
dili v rekordním počtu ke startu společné-
ho výletu na kolech. Tempo celé skupiny 
bylo přizpůsobeno těm nejmenším, což je 
jeden z účelů pouti. Dojet do cíle společně 

a na cestě zažít pohodu a vzájemnou ko-
munikaci. Na cestě bylo několik zastávek, 
ta nejdelší byla po dlouhém stoupání na 
„Lelkovadlo“, kde všechny děti byli od-
měněni drobnou sladkostí. Na Lelkovadle 
rodinky dostaly orelskou Poutní knížku 
s razítkem z této pouti od Orla Kuřim. Na 
Vranov ke kostelu nás dojela ještě počet-
nější skupina, doplněná o další orly, kteří 
zvolili jinou trasu či motorovou dopravu. 
Odpolední poutní mše svatá začala v 15 
hodin. Všechny nás uvítal místní pan farář 
p. Pavel Kříž. Kromě cyklopoutníků z Ku-
řimi byla mše i pro příznivce Dračího dou-
pěte a právě hlavní celebrant této mše, p. 
Roman Vlk, farář v Laškově, je velký příz-
nivec této hry. K našemu velkému potěšení 
pozvání na mši přijal i náš pan farář, otec 
Jaroslav Filka. Poutní mše byla sloužena 
na venkovním prostranství vedle kostela, 
po té následovalo zvláštní požehnání pro 
všechny přítomné žáčky, učitele a kateche-
ty. Na závěr naší pouti jsme udělali ještě 
společné foto. Závěrem bych chtěl podě-

kovat Panně Marii Vranovské, která nás 
svým způsobem stále zve na poutě a dává 
nám neustále duchovně zakoušet svoji 
mateřskou lásku. Pánu Bohu za vedení 
a vnuknuté myšlenky. Všem účastníkům, 
farníkům a orlům.
S Boží pomocí se budeme těšit na pouť 
opět příští rok ve stejném termínu.

MILAN CÍSAŘ, Orel jednota Kuřim

Z vyškovského 
atletického oddílu
O víkendu 28.–29. 8. 2021 proběhlo 
v Plzni Mistrovství ČR v atletice mužů 
a žen do 22 let. Orel Vyškov zde zastu-
povali dva mladí, talentovaní oštěpaři Jan 
Jakub Čáp a Alexandr Čača. Přesto, že 
mají na tuto kategorii, ještě nějaký ten 
rok čas, bylo jim technickým delegátem 
umožněno, se mistrovství díky skvělým 
výkonům zúčastnit. Této příležitosti se 
zhostili se ctí. V rozhazování to vypada-
lo, že svůj den má spíše Saša, když lehce 
vypuštěným pokusem, přehodil šedesáti-

Z činnosti žup a jednot
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metrovou hranici, tedy dlouho očekávaný 
milník. To ho velmi rozradostnilo, těžko 
říci, nakolik to rozhodilo jeho soustředě-
ní na soutěž, protože po osobáku, jak už 
víme, je náročné házet….To Jeňa se spíše 
zprvu hledal, stále bojoval s technikou. 
Ve třetích pokusech se děly divy. Pořadí 
se přesypávalo každým hodem. A začal 
to Jeňa, když ukázal bojovné srdce. Klu-
ci se předvedli ve skvělém světle, Jeňa 2x 
pokořil šedesátimetrovou hranici a Saša 
neoficiálně jednou též, což je momen-
tálně velice dobrá vizitka pro náš oddíl. 
Moc Vám děkujeme a gratulujeme. Ať se  
i nadále daří.

Mistrovství ČR žactva na dráze
Celkem18 žákyň a 15 žáků startovalo 
v chůzi na 3000 m na MČR žactva v Mla-
dé Boleslavi. Změna z letních teplot na 
chladné počasí s větrem ovlivnila na sta-
dionu Jana Železného výsledky snad všech 
účastníků nejdelších závodů tohoto mis-
trovství. Do tohoto boje šel s pátým po-
stupovým výkonem i chodec Čeněk Topor 
z Orla Vyškov, který v závěru týdne prodě-
lal nachlazení, takže žádný super výsledek 
neočekával.
Osobní rekord si sice neudělal, přesto 
čas 17:32.99 je pro něj motivací do další 
práce. Krásné šesté místo v celostátní sou-
těži ho i tak potěšilo a byl spokojený, ale 
nebýt tohoto nachlazení, kdo ví…. Čen-
dovi děkujeme za krásnou reprezentaci  
Orla.

ANNA MÁLKOVÁ

Na kolech  
se středočeskými orly 
Letošní cykloturistickou sezónu jsme ve 
Svatováclavské župě prožili velmi aktivně. 
Od jara do podzimu jsme pořádali výlety 
na kolech. Nejintenzivněji v dubnu až červ-
nu – v těchto měsících jsme vyjížděli téměř 
každou sobotu. Trasy vedly pražským Pro-
kopským údolím, na Mořinu a Karlštejn, do 
východočeských Třebechovic p. Orebem, na 
Českobrodsko, do Posázaví, Polabí (Sadská, 
Poděbrady), na Okoř, do Českého středo-
hoří (Ústí n. L. – Stadice s památníkem Pře-
mysla Oráče – Louny), na svatováclavský 
Stochov (Kladno – Stochov – křivoklátské 
lesy – Lány), na Žatecko (Žatec – Podbořany 
– Blšany – Rakovník), na Plzeňsko, Mělnic-

ko (Kralupy n. Vlt. – Dvořákova Nelahoze-
ves – Veltrusy – svatoludmilský Mělník na 
soutoku Vltavy a Labe – Neratovice) a také 
jihočeskou krajinou mezi Táborem a Pelhři-
movem. Vícekrát jsme zavítali do oblasti 
Českého krasu a Křivoklátska (Berounsko 
a Tetín, Rakovník – Rakovnický potok – Kři-
voklát, Dobříš – Hřebeny – Sv. Jan p. Ska-
lou). Uskutečnili jsme také cestu na vzdále-
nou Moravu (Blansko – Rosice – Hustopeče) 
nebo několikadenní pobyt na Lipně. Naši 
cyklisté se účastnili letošní výpravy do Bel-
gie a také putování z Uherského Brodu na 
Tetín ke cti sv. Ludmily. Z německého města 
Pirna jsme jeli romantickou polabskou cyk-
lostezkou do Děčína. 
Dobře nám posloužila dobříšská orlovna 
se svým výborným zázemím. Cyklotu-
ristické akce jsme zde pořádali v termí-
nech 3.–5. července a 4.–5. září. Obě 
výpravy jsme konali na památku bratra 
Petra Vitáska (31. 8. 1923–2. 1. 2006), 
obnovitele dobříšského Orla. Uskutečnili 
jsme tak již VII. ročník cykloturistického 
memoriálu br. Vitáska. V několika červen-
cových dnech jsme projeli Brdy-Hřebeny 
nad Dobříší a malebnou oblast střední-
ho Povltaví u Starého Knína. Doputovali 
jsme až k vodní nádrži Slapy. Vždy jsme 
vyjížděli z orlovny, ve které jsme nocovali. 
Zářijový výlet jsme podnikli s pražskými 
orly ze župy Pospíšilovy. Ti se také ujali 
vedení a organizace výpravy. Trasa vedla 
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ze smíchovského vlakového nádraží po 
pohodlné cyklostezce podél Vltavy, k sou-
toku s Berounkou, do Černošic a Všenor. 
V Černolicích jsme vystoupali do brdských 
Hřebenů, které svými hlubokými lesy při-
pomínají Šumavu. Minuli jsme Mníšek 
p. Brdy a zastavili se v malebném Kytíně 
na oběd. Pohodlně jsme sjeli do cílové 
Dobříše a do bran orlovny, kde pro nás  
ses. K. Jandová přichystala občerstvení. 
Přátelsky jsme poseděli s místními členy 
na terase a u táboráku. 
S příchodem zimních měsíců kola nescho-
váváme. V suchých a slunečných dnech 
vyrážíme do krajiny. Když napadne sníh, 
vyměníme kola za běžky. Orelská parta 
ze středočeských jednot Sázava, Kladno, 
Kolín, Dobříš a Divišov už plánuje výlety 
pro příští rok: třeba do Českého ráje, na 
památný Říp nebo Polabím z Čelákovic 
do Kolína. V sedlech kola rádi pozná-
váme českou vlast, historické památky 
i přírodu. Duchovně se posílíme modlit-
bou u kostelů, kaplí a křížků, které zdobí 
naši zemi. Užíváme si tématická zastavení 
i svižný pohyb k dalším metám. Výhodou 
je, že městské prostředí můžeme rychle 
vyměnit za lesní tišinu. Abys poznal cyk-
listickou volnost a kamarádství, musíš 
nasednout… 

ses. JANA JAROLÍMKOVÁ  
a br. STANISLAV VEJVAR  

za cykloturistický oddíl Svatováclavské župy 

Turnaj ve stolním tenise 
v Šonově
V sobotu 6. 11. 2021 se uskutečnil jubi-
lejní desátý ročník sportovní akce jednoty 
v Šonově – turnaj ve stolním tenise. Akce 
se konala pod hlavičkou Brynychovy župy 
v rámci kalendáře sportovních a kultur-
ních akcí na rok 2021 a byla vypsána pro 
tři kategorie – muži, ženy a děti do 15 let. 
V loňském roce se tuto tradiční sportovní 
akci nepodařilo uskutečnit, pořadatelé 
také v letošním roce čekali s vyhlášením 
turnaje na poslední chvíli. Možná i proto 
se účast téměř omezila na místní sportov-
ce. Kategorie žen i mužů byla obsazena 
po osmi sportovcích. 
V nejmladší kategorii se zúčastnilo 24 
dětí. Vzhledem k tomuto počtu a k je-
jich převážně nízkému věku nebylo je-
jich klání řešeno jako klasický turnaj, ale 
jako víceboj, jehož součástí byla kromě 
stolního tenisu také lukostřelba, skok 
přes švihadlo, běh do vrchu a hlavola-
my. Také vyhlášení vítěze nebylo tradiční, 
neboť vyhráli všichni, a všichni si také za 
předvedené výkony odnesli zaslouženou 
odměnu. Poděkování patří všem pořada-
telům, kteří jsou i v této nelehké době 
ochotni věnovat čas uspořádání takové-
to akce a samozřejmě i všem účastníkům 
a především dětem za jejich přístup ke 
sportu a pohybu. 
  JOSEF KULEK

Florbalový turnaj 
o Svatováclavský 
pohár pro ministranty 
olomoucké arcidiecéze
Přijali jsme výzvu na turnaj o Svatováclav-
ský pohár 2021 ve florbalu pro ministranty 
olomoucké arcidiecéze a v úterý 28. září 
jsme vyrazili vlakem ráno ze Starého Měs-
ta. Na nádraží se s námi přišel rozloučit 
a povzbudit nás také náš duchovní správ-
ce farnosti o. Miroslav Suchomel. Vedoucí 
staroměstských ministrantů a současně 
trenér Jan Vanda nás cestou povzbuzoval 
a řekl, že turnaj vyhrajeme pro paní Zálešá-
kovou /moji babičku/ starostku Orla, která 
nám zapůjčila výstroj a ležela v tu dobu 
v nemocnici. Vlakem jsme dorazili do Pře-
rova, odkud jsme pokračovali autobusem 
do Olomouce. Zde jsme se zúčastnili slav-
nostní mše svaté, celebrované olomouc- 
kým arcibiskupem Janem Graubnerem.
Pak následoval přesun do sportovní 
haly Univerzity Palackého. Zde se utka-
lo všech 12 družstev, po rozlosování do 
skupin jsme se postupně utkali s družst-
vy Kroměříže A i B, Valašskými Klobouky, 
Vsetínem a Uherským Hradištěm. Bojovali 
jsme s týmem z Uh. Hradiště o bronzové 
umístění a po urputném boji jsme nako-
nec zvítězili a dovezli domů do Starého 
Města bronzový pohár. ministrant a orel 
Petr Jarotek
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L´etape Czech Republic 
Praha 2021
O posledním srpnovém víkendu se dva 
staroměstští orli, Stanislav Číhal a Lukáš 
Vávra, zúčastnili cyklistického závodu 
L´etape Czech Republic by Tour de Fran-
ce. Akce určená pro hobby cyklisty byla 
uspořádána pod dohledem organizátorů 
slavného francouzského závodu Tour de 
France. Mezi účastníky byli i profesionál-
ní cyklisté jako Daniel Turek nebo rych-
lobruslařka Martina Sáblíková. Trasa byla 
po celou dobu uzavřená jen pro cyklisty 
a start i cíl byl na Strahově. Profil vedl přes 
Břevnov západním směrem z Prahy, poté 
se otevřenou krajinou mezi poli přijelo 
do kopcovitějšího terénu Lánské obory, 
která je vstupní branou do křivoklátských 
a karlštejnských lesů. Malebné údolí řeky 
Berounky posloužilo jako přejezd zpět ku 
Praze, kde po motolském stoupání násle-
doval cíl. Atmosféra závodu byla výborná 
a aspoň z části připomínala slavný závod 
ve Francii. Diváků bylo podél trati požeh-
naně a vesměs hlasitě povzbuzovali leckdy 
už unavené cyklisty. Zejména průjezd cyk-
listickou fanzónou v Berouně byl pro ak-
téry nezapomenutelným zážitkem. Stani-
slav Číhal dokončil trasu dlouhou 130 km  
v čase 3 hod. 58 min na 167. místě. Lu-
káš Vávra zvládl tutéž trasu, po technic-

kých problémech za 4 hod. 14 min. na 
297. místě. Uznání za procvičení kondice 
a utužení ducha však zaslouží všech 1700 
účastníků závodu. 

STANISLAV ČÍHAL

Světýlkový průvod 
2021
Ve čtvrtek 28. října jsme ve Starém Městě 
oslavili 103. výročí založení Českosloven-
ska. U památníku legionářů před ZŠ na ná-
městí Hrdinů ještě před 18 hod. vyhrávala 
Staroměstská kapela. Po přivítání přítom-
ných panem místostarostou Mgr. Marti-
nem Zábranským a starostou Ing. Kamilem 

Psotkou jsme uctili památku padlým legio-
nářům, kteří bojovali za osamocení česko-
slovenského státu. Zástupci města, Sokola 
a Orla se poklonili a položili květinové vazby 
k pomníku padlým. Pan starosta měl připra-
vený projev k tomuto významnému dnu. 
Staroměstská kapela zahrála naši hymnu 
Kde, domov můj. Po pořízení společné fo-
tografie dětí se světýlky u památníku, jsme 
se v doprovodu kapely vydali k památníku 
obětem I. světové války před hřbitovem. 
Zde zástupci města položili věnec. Poté se 
pokračovalo na Velkomoravské náměstí, 
kde byla oficiálně otevřena výstava bonsaí 
a pro účastníky světýlkového průvodu bylo 
v Jezuitském sklepě připraveno občerstvení. 
 Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka Orla

Zahájení školního roku 
2021
V neděli odpoledne 5. 9. 2021 byla slouže-
na mše svatá v kostele sv. Ducha na zahá-
jení školního roku 2021/2022 duchovním 
otcem Mgr. Miroslavem Suchomelem. Po 
ukončení následovalo Zábavné odpoledne, 
které organizovala jednota Orla St. Město 
ve spolupráci s farností Staré Město, Měst-
skou knihovnou, TJ Sokolem, Morriganem, 
SVČ Klubkem a Šachisty. Na šesti stanovi-
štích děti plnily úkoly, vyzkoušely si svou 
zručnost, motoriku i fyzickou zdatnost. 
Tématem aktivit bylo Ohlédnutí za prázd-
ninami. Na každém stanovišti děti dostaly 
sladké povzbuzení a razítko na kartičku. 
Po získání všech šesti razítek a odevzdání 
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kartičky v cíli je čekala ještě další odměna. 
Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací 
této krásné pro děti. Jsme rádi, že zájem 
stále roste, letos přišlo 96 dětí.

Mgr. JANA FERDOVÁ, 
cvičitelka v jednotě Orla

Zasadili jsem stromy!
Dne 23. října 2021 zástupci Orla i jiných or-
ganizací působících ve Starém Městě přišli 
sázet stromy. Komunitní výsadba stromů 
proběhla na ploše mezi areálem koupaliště 
a protihlukové stěny ulice Tovární. Po od-
borné instrukci k výsadbě stromů jsme s vel-
kým nasazením sázeli stromy. Pro děti jsme 
za odměnu měli připraveny soutěže. Za 
osázení plochy město Staré Město připravilo 
pro účastníky občerstvení. Počasí se vydařilo 
a nás hřál dobrý pocit, že jsme udělali dobrý 
skutek pro přírodu v našem městě.

 Mgr. JANA FERDOVÁ, cvičitelka Orla

Orli z Bohunic  
po 7 letech opět zlatí
Stolní hokejisté z Bohunic získávají tradič-
ně v rámci republikových soutěží jednu 
trofej za druhou. V posledních sedmi le-
tech se však plní bohunická orlovna pou-
ze medailemi stříbrnými. Zářiový víkend 
25.9. a 26.9.2021 hostila Břeclav Česko-
moravský pohár družstev. Celorepubliková 

soutěž je rozdělena na dva dny. V sobotní 
části se všechny týmy střetnou o pět vstu-
penek do nedělního finále. Orelský celek 
nesoucí jméno Doudeen Team se stal do-
konce vítězem celé sobotní základní části. 
V neděli si pak bohuničtí poradili postup-
ně s týmy z Mostu, Břeclavi, Brna a loň-
skými vítězi z Modřic a po sedmi letech 
opět stanuli s pohárem pro vítěze Česko-
moravského poháru družstev i s právem 
mezinárodní účasti na světovém poháru. 
Právě jeho vítězství v ruském Petrohradu 
je pro Bohunice nadále jedním z největ-
ších sportovních úspěchů. Kroužek stol-

ního hokeje probíhá v bohunické orlovně 
každý čtvrtek od 18 hodin a jeho historie 
má více než čtvrt století. Na provoz oddílu 
i orlovny přispívá Statutární město Brno  
a MČ Brno-Bohunice. 

FRANĚK MICHAL

V. ročník 
Svatomartinská zábava 
jednoty Orel Líšeň
Na pátek 19.11. jsme se celý organizační 
tým velmi těšili, ale i předem měli obavy, 
aby vládní nařízení nezrušily naši akci, 
kterou jsme od prázdnin intenzivně při-
pravovali. Nastal pro nás den „D“ a my již 
v odpoledních hodinách chystali a zdobili 
sál, aby na večer bylo vše připraveno. Sál 
se zaplnil (vše v souladu s vládními naříze-
ními), po uvítání starostkou jednoty násle-
dovala vystoupení taneční skupiny Espe-
ranze a Mystery. Celý večer hrála k tanci 
i poslechu kapela Na2fáze z Hustopečí, 
která sklidila velké ovace. Výborná večeře 
v podobě husího prsa, dvou druhů kned-
líků a zelí byla velmi chutná a nikdy nesmí 
chybět na naší zábavě. Bohatá tombola 
s hlavní cenou, chlazenou husou, uděla-
la radost jedné z našich příznivkyň. Rádi 
bychom, když epidemiologická situace 
dovolí, uskutečnili i VI. ročník. Již teď vás 
všechny zvu do Líšně, rádi vás uvidíme na 
naší zábavě!

HANA CHALOUPKOVÁ, 
za jednotu Orel Líšeň
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Podzim a předvánoční 
čas v Orlu Dobříš
V září jsme přivítali nový školní rok a s ním 
i naději, že bude lepší než ten loňský. Za-
znamenali jsme veliký zájem o dětské spor-
tovní kurzy, za který jsme moc vděční. Nyní 
jsou v orlovně všechny kurzy již v plném 
proudu. Zejména celorepublikový projekt 
„ Děti na startu“, kam chodí již děti od 
tří let a kde se učí sportovní všestrannosti. 
Cvičení je rozděleno podle věku na školič-
ku, předškoláky a školáky a tento rok 
k nám na toto cvičení chodí přes sedmde-
sát dětí. I další osvědčené kurzy se těší zá-
jmu. Jsou to dětský aerobik, minitanečky, 
gymnastika a další. I letos máme i novinky 

v podobě hoopingu a cirkohrátek, disko 
aerobiku nebo atletiky a parkouru. Naše 
závodní týmy step aerobiku a tance také 
nezahálí a po letním týdenním soustředě-
ní se pilně daly do práce. Připravují se na 
novou jarní sezónu a usilovně dokončují 
a trénují choreografie, se kterými se na 
jaře představí po téměř dvouleté pauze 
na závodech. Otevíráme také úplně nové 
lekce pro nastávající maminky. Cvičení 
pro těhotné probíhá 2x týdně pod vede-
ním porodní asistentky a je vhodné od 
II. trimestru. Všem bychom chtěli popřát 
klidné vánoční svátky, hlavně hodně zdraví 
a šťastný start do dalšího roku. 

Kolektiv Orla Dobříš

Starolískovecké hody 
2021
Letošní hody jsme stejně jako v loňském 
roce nemohli uspořádat v tradičním květ-
novém termínu, ale již podruhé je naše 
jednota uspořádala v říjnu. Vzhledem 
k netradičnímu termínu hodů byli i le-
tos přizváni mezi svobodné stárky i páry 
těch stárků, kteří se již stačili oženit nebo 
provdat. Od půli srpna začala příprava na 
největší kulturně společenskou akci v naší 
MČ. Stárci se připravovali v Orlovně v Bo-
sonohách, kde nacvičovali Moravskou be-
sedu, a dětský folklórní soubor našel zá-
zemí v bohunické orlovně. Hodový týden 
začal středečním „žádáním“. Ve čtvrtek 
odpoledne vyjeli stárci podporovaní autem 
SDH Starý Lískovec pro břízky-májky. V pá-
tek dopoledne stárci jeli do Bystrce pro 
hlavní symbol hodů, vysoký smrk – máju 
a za pomoci hasičů a za podpory měst-
ské policie ze Starého Lískovce a Bystrce 
ji šťastně dopravili až do Starého Lískovce. 
V pátek odpoledne za velkého zájmu dětí 
a veřejnosti byla nazdobená mája posta-
vena na pozemku naproti kostela. Stárci 
letos předvedli při stavění máje opět vel-
kou vůli a odhodlání. Starolískovecké hody 
byly oficiálně zahájeny v sobotu 2. října 
odpoledne tradičním požehnáním hodů 
a vína v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Požehnání hodům a vínu udělil otec Ja-
roslav. Před kostelem předal starosta naší 
MČ Vladan Krásný hodové právo hlavnímu 
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stárkovi a v překrásném sobotním počasí 
začal hodový průvod ulicemi Starého Lís-
kovce, za doprovodu slovácké dechovky 
Hovorané.
Čelo průvodu tvořily prapory Orelské jed-
noty a naší městské části. Na jednotlivých 
zastávkách se postupně připojovaly všechny 
stárky. Hodové veselí se večer přesunulo do
areálu DTJ. Příjemnou atmosféru sobotní-
ho hodového večera navíc obohatili stárci 
o Moravskou besedu. Hody pokračovaly 
v neděli 3. října dopoledne slavnostní mší 
v našem kostele, za účasti krojovaných 
stárků. Odpoledne opět za krásného po-
časí si mohli všichni přijít zazpívat a zatan-
čit s cimbálovou muzikou Mladí burčáci 
z Uherského Hradiště. S napětím se če-
kalo na vystoupení dětského folklórního 
souboru. Pod vedením Zuzky Jaňurové 
děti nacvičily pásmo 5 tanců – Tkadlec, 
Trnky, Červený šáteček, Manžestr a Ma-
zurka a staly se ozdobou nedělního od-
poledne. Stárci poté v podvečerních ho-
dinách znovu skvěle zatančili Moravskou 
besedu.

Poděkování za pomoc při zajištění této akce 
patří Sboru dobrovolných hasičů ve Starém 
Lískovci, Městské policii ve Starém Lískovci 
a Bystrci a vedení DTJ, kteří nám umožnili 
hody v prostorách DTJ uspořádat. 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, kte-
rá za finanční podpory městské části Starý 
Lískovec tuto akci uspořádala, dále všem 
stárkům i stárkám, dětem a každému, kdo 
se svou pomocí a prací, ale i účastí, na letoš-
ních Starolískoveckých hodech 2021 podílel.

 JOSEF JAŇURA, 
starosta jednoty Orel Brno-Starý Lískovec

Atletický čtyřboj župy 
Sedlákovy
Pravidelně první zářijovou neděli pořádá 
TVR župy Sedlákovy „Atletický čtyřboj“ 
(technická organizace Orel jednota Brno – 
Židenice). Mladé atletické naděje se sešly 
na hřišti Cyrilometodějské církevní Základ-
ní školy, aby soutěžily v těchto atletických 
disciplínách: sprint, vytrvalostní běh, hod 

kriketovým míčkem a skok daleký. V pěti 
věkových kategoriích soupeřilo 39 spor-
tovkyň a sportovců z jednot Jiříkovice, 
Šlapanice, Pozořice, Brno I. a Židenice ve 
věku od 4 do 14 let. Na začátku jsme se 
pomodlili Orelskou modlitbu, po níž násle-
dovalo přivítání a technické informace. Bylo 
však vidět, že holky i kluci jsou nedočkaví, 
a tak ihned po sportovním zvolání „Atletice 
nazdar – zdar“ se všechny kategorie pustili 
do zápolení. Věkové kategorie byly tradič-
ně rozděleny na dívky i chlapce zvlášť. Růz-
norodost disciplín a zároveň sportovnost 
atletek a atletů nám zajišťovala výbornou 
sportovní podívanou, do jehož fandění se 
zapojovali všichni přítomní, ať už se jednalo 
o jejich svěřence či nikoliv. Výkony ve všech 
kategoriích byly velmi vyrovnané, a proto 
se až do posledních disciplín netušilo, kte-
rá atletická naděje ovládne svoji kategorii. 
Po bezmála dvou hodinovém zápolení bylo 
dobojováno, a tak došlo k vyhodnocení 
disciplín. Po předání sladkých odměn jsme 
poděkovali Panně Marii za krásné počasí 
a rozešli se do svých domovů. Děkujeme 
všem dobrovolníkům za pomoc při organi-
zaci a věříme, že se za rok opět setkáme. 
Atletice nazdar – zdar! 

ONDŘEJ LOUB, Orel Brno-Židenice

Spi sladce Orle Zdeňku!
Smutek, zoufalství, beznaděj a velké množ-
ství slz, to je to, co 9. září tohoto roku cítila 
vyškovská orelská rodina. Bolest, která byla 
v srdcích, vychází z těžké životní ztráty na-

šeho bratra orla Zdeňka Provazníka. Tento 
den se proměnil v temnou noc. 
Ve vzpomínkách se však vrátím na počátek 
našeho seznámení, který byl někdy v roce 
2014, když se jeho rodina rozhodla přihlásit 
svého staršího syna Gabrielka do Orla Vyš-
kov. Za nějaký další rok do naší orelské ro-
diny přibyl i jejich druhý syn Rafík. Aby byl 
tatínek vzorem pro své syny, měli jsme orly 
tři. Zdeněk mě zaujal pokorou, laskavostí 
a ochotou pomáhat při všem, co jsme orga-
nizovali. Svým ale i druhým dětem umožnil 
splnění jejich přání s možností sportování, 
protože sám byl sportovcem celým srdcem 
a fandou zdravého životného stylu.
Rád s námi běhal a vždy se chtěl zlepšo-
vat. V každém tréninku musí být „progres“ 
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zdůrazňoval. Tím nás nejen bavil, ale i he-
coval. Naposled to bylo v dubnu tohoto 
roku, když orelská běžecká parta vyběhla 
se Zdeňkem naposled. 
S bolestí v srdci nás všechny zastihla 
smutná zpráva - Zdeněk onemocněl. Jeho 
nemoc nás semkla a společně jsme mu 
posílali energii pro jeho uzdravení. Nepo-
mohlo to, náš kamarád si s námi už neza-
běhá. Už neodstartuje orlíky na závodech, 
nezměří, který z orlíků přeskočí jeho syna, 
nepostaví se na start a ani nedoběhne 
do cíle Orelské běžecké ligy. Náš kama-
rád, orel Zdeněk má svou životní cestu 
za sebou. Na nás je, abychom došli tam, 
kde jeho síly nestačily, abychom ten jeho 
„progres“ dali. Zdeňkův život – to je kni-
ha ochoty, pokory, porozumění a práce. 
Já na tu poslední stránku knihy vkládám 
od nás všech upřímné poděkování. Děkuji 
ti Zdeňku za vše krásné a dobré, za tvojí 
obětavost, že jsi naplnil a obohatil životy 
nás všech, za pomoc, za laskavé srdce, za 
tvé rady. 
Dotlouklo srdce Orla,  
odešlo na věčnost spát.
Zdeňku, zůstaneš s námi  
ve věčných vzpomínkách.
Po krátkých cestách běhali jsme spolu.
Na dalekou cestu jsi vyběhl sám.
V našem srdci zůstáváš dále.
Spi sladce, ten „Progres“ za tebe dáme.
Za orelskou rodinu napsala 
 ANIČKA MÁLKOVÁ

XII. ročník  
Česko-slovenského 
dětského folklórního 
festivalu Májíček  
ve Zlíně
V téměř letním počasí se 11. září již po 

dvanácté konal Česko-slovenský dětský 

folklórní festival Májíček ve Zlíně na Již-

ních Svazích před kostelem Panny Marie 

Pomocnice křesťanů, jehož pořadatelem 

je Orel Zlín. Jak název „Májíček“ napo-

vídá, tento festival se pravidelně koná 

v měsíci květnu, ovšem již po druhé se 

přesunul do měsíce září a tentokrát bez 

účasti dětských folklórních souborů ze 

Slovenska. Ale o slovenský folklór diváci 

rozhodně nepřišli. Tance a písně z této 

národopisné oblasti bravurně předvedl 

brněnský soubor Jánošíček. Moravský 

folklór, region Valašska a Slovácka, za-

stoupily dětské soubory Malý Radhošť 

z Rožnova pod Radhoštěm, Trnečka ze 

Zlína a dětské cimbálové muziky Strun-

ka z Domanína a Strunečka ze Zlína. Své 

pásmo představily také „Děcka z tábo-

ra“, děti, které se sešly na týdenním fol-

klórním letním příměstském táboře po-

řádaným zlínským Orlem a teprve tam se 

naučily první taneční kroky a seznámily 

se s lidovou slovesností, písněmi, zvyky 

a obyčeji. 

Nechyběla ani pěvecká soutěž „O Má-

jíčkového slavíčka“, které se účastnili 

mladí zpěváci ze zúčastněných soubo-

rů, jejichž výkony diváky nadchly. Závěr 

festivalu patřil Cimbálové Muzice Pavla 

Múčky ze Strážnice, která svými lidový-

mi písněmi potěšila v tomto období snad 

každého posluchače. Díky patří těm, bez 

kterých by se tento dětský folklórní festi-

val nemohl uskutečnit. Těmi jsou všichni 

dobrovolníci, kteří se podíleli na celém 

průběhu akce, zázemí poskytla Farnost 

Panny Marie Pomocnice křesťanů, ma-

teriální pomoc firma Váhala a spol s.r.o. 

a finančně ji podpořilo Statutární město 

Zlín a Zlínský kraj. V současné době Orel 

Zlín připravuje další ročník Májíčku, který 

snad bude moci proběhnout opět v mě-

síci květnu.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ

Hubertská zábava
Orel jednota Kuřim ve spolupráci s Juná-

kem Kuřim uspořádali v pátek 12.11.2021 

v restauraci U Mertů Hubertskou zába-

vu. Na všechny čekala bohatá tombola 

a výborné zvěřinové speciality z místní 

kuchyně. K tanci a poslechu hrála již tra-

dičně oblíbená bořitovská kapela NALITO. 

I když byla účast malá, což se dalo vzhle-

dem k zákazům a podzimním chřipkám 

předpokládat, nezkazilo nám to zábavu 

a večer jsme si moc užili. Hlavní výhru 

v tombole - divočáka, vyhrál zaslouženě 

jeden z členů kapely a my jim, i všem, kte-

ří přišli, moc děkujeme za účast a doufá-

me, že příští rok tuto akci zopakujeme ve 

větším počtu.

Za jednotu Kuřim 

 MARTINA DUDKOVÁ

Volejbalový turnaj 
v Blansku
V neděli 12. 9. 2021 se v Blansku v areá-
lu Orla uskutečnil 3. ročník volejbalového 
turnaje neregistrovaných hráčů. Přihlásilo 
se 8 týmů, ty byly rozlosovány do dvou sku-
pin po čtyřech, ve kterých se utkal každý 
s každým. Hrálo se na venkovním hřišti, ale 
v posledních zápasech jsme byli přerušeni 
deštěm, takže jsme se přesunuli do haly, 
kde se brzy dohrály vzájemné
zápasy. Z každé skupiny postoupily dva 
týmy do vyřazovací části, kde bojovaly o fi-
nále. Pro nehrající týmy bylo přichystané 
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občerstvení a odpočinková zóna. Letošní 
ročník vyhrál tým s názvem Brumbálova 
armáda, na druhém místě byl tým Cuketky 
a třetí místo získali Rakeťáci, kteří obháji-
li vítězství z minulého ročníku. Děkujeme 
všem zúčastněným týmům a těšíme se zase 
za rok.

organizátoři turnaje 
PETR a BARBORA SEDLÁKOVI

Přehlídka dětských 
schol a sborů  
„Jsme děti Tvé“
„Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve 

jménu Ježíš, máme vítězství …“

Ke společné chvále se 14. listopadu sešly 

scholy ze Zlína a jeho okolí. Přehlídka pro-

běhla v kostele Panny Marie Pomocnice 

křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích. Zlín-

ský Orel ji pořádal již po osmé. Navazuje 

tak na tradici zaměření Orelské činnosti 

nejen na sport a fyzické schopnosti, ale 

i na duchovní rozměr lidského života. 

Letos byla přehlídka poznamenána epi-

demiologickou situací, některé scholy 

se jí díky karanténě a nemoci nemohly 

zúčastnit. Přesto, že přehlídka probíhala 
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za zpřísněných opatření, mladí zpěvá-

ci a muzikanti se tím nenechali odradit. 

Schola Devátá ze Zlína, Dětská schola Pan-

ny Marie Pomocnice křesťanů Zlín, Scho-

la Žabky ze Spytihněvy a SPAM ze Zlína 

vytvořily výjimečnou atmosféru, duchovní 

zážitek a povzbuzení do současné doby. 

Tuto akci finančně podpořilo Statutární  

město Zlín.

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ

Svátek sv. Huberta  
3. listopadu 2021
Letos jsme si připomněli svátek svatého 

Huberta v lese Kosová. Slavnost zahájili 

trubači z Bukoviny. Děti z MŠ Jabula za-

zpívaly při mši sv. a také prezentovaly své 

obrázky sv. Huberta. Při slavnostním ob-

řadu byl požehnán dubový kříž, který je 

upevněn u Ostrůvku dolní retenční nádr-

že a má připomínat tuto slavnost. Pevně 

věříme, že dodá tomuto krásnému místu 

ještě hlubší rozměr. Mgr. Miloš Mičánek, 

moravskobudějovický farář, požehnal 

všem myslivcům, přátelům a návštěvníkům 

lesa. To, co sv. Hubert připomínal věřícím 

i sobě, připomíná i nám: „Pokud žijeme, 

jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. 

Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krát-

ko budeš!...“ Svatohubertskou slavnost 

zakončily slavnostní famfáry trubačů. Na 

akci spolupracoval Lovecký svět společně 

s Lesy ČR, kříž vyrobila firma SWN Mo-

ravia. Zveme Vás k procházce k tomuto 

novému kříži. Děkujeme všem sponzorům 

a dárcům zejména Ing. Tomáši Nekulovi 

a Otakaru Fričovi. Akci pořádala farnost 

M. Budějovice ve spolupráci s MŠ Jabula 

a Orlem MB. 

ALENA ŽÁKOVÁ 

28. ročník běhu  
sv. Václava na Starém 
Jičíně.
V sobotu 25. září se na Starém Jičíně 

uskutečnil již 28. ročník běhu sv. Václava, 

kterého se zúčastnilo 182 zaregistrova-

ných běžců všech věkových kategorií. Po 

doběhu se všichni běžci mohli občerstvit 

čajem, kávou, buchtami a koláčky od 

místních farnic. Účastníci dále dostali od 

sponzorů teplé klobásy a párky v rohlíku 

přímo u kostela. Následovalo slavnostní 

vyhlášení vítězů a mše svatá za účastníky 

běhu. Celou akci se podařilo zvládnout 

díky velkému úsilí všech, kteří se jakou-

koliv službou podíleli na organizaci. Za to 

všem patří velké poděkování a upřímné 

Pán Bůh zaplať.

PAVEL VAHALÍK, 

starosta jednoty Starý Jičín – Vlčnov
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 V příštím čísle najdete: 

•  rozbíhají se školení a semináře
•  vyhlášení fotografické soutěže 
•  Covid a plesová sezóna
•  stoleté jednoty

… a další zajímavé čtení




