
Starostou Orla byl zvolen
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Pravý čas  
zamyslet se
Členové Orla jsou samozřejmě současně 
členy společnosti, takže užívají společen-
ských výhod, ale i nevýhod. Přicházejí doby 
rozmachu, kdy se velkoryse buduje v celé 
společnosti a proto je možnost budovat 
i v Orle. Přicházejí krize, kdy se utahují 
opasky a hledají nové motivace, protože 
chybějící možnost budovat třeba nové or-
lovny, zakládat nové jednoty a rozšiřovat 
členskou základnu nedává potřebný elán. 
V takové etapě je třeba se vracet ke koře-
nům a ptát se: Co je vlastně našim poslá-
ním? 
Hodně věnujeme sportu. Je ale sport našim 
cílem? Cílem orelské činnosti je harmonický 
a šťastný člověk. Sportu se věnujeme proto, 
že pomáhá rozvíjet člověka, učí dovednos-
tem, dopřává radost z pohybu i úspěchu, ale 
taky vede k sebeovládání a vnitřní kázni. Ko-
lektivní sporty dávají radost ze společenství, 
ale taky učí spolupráci, to je: brát ohled na 
druhého, být k němu pozorný, dávat mu pro-
stor a dělit se s ním, počítat s ním a umět na 
něho spolehnout, stejně jako umět odpou-
štět a dávat novou důvěru. Mnoho dalšího 
bychom mohli uvést z roviny přirozené, ale 
taky nadpřirozené, protože člověk není jen 
tělo a bez šťastné duše nedovede být spoko-
jený. K rozvoji harmonického člověka patří 
i rozvíjení vztahu k Bohu, žité přátelství a tr-
valá zkušenost blízkosti Boha, kterému na mě 
záleží, na kterého mohu spoléhat, který mi 
dává jistotu.
Myslím, že právě dnes je ten pravý čas 
zamyslet se ve všech jednotách, zvláště 
mezi zodpovědnými, vedoucími a trenéry, 
nad hlavním úkolem, který je před námi. 
Ne ale v daleké budoucnosti. Je aktu-
ální dnes. Tak jako v minulosti ujel vlak 
stavebního budování tomu, kdo nesti-
hl dělat projekty a psát žádosti, tak by  
mohl ujet vlak bu- 
dování orelské ro- 
diny těm, kdo ne- 
postaví lidskou i du- 
chovní formaci členů 
na preferované první 
místo. K čemu by pak 
bylo to, co se zatím 
podařilo?

+ JaN GrauBNer, arcibiskup
duchovní rádce Orla

Sjezd Orla
Výsledky voleb                                                                         4–5
Nejvyšším orgánem Orla je Sjezd, který se pravidelně schází jednou za čtyři roky. 
V roce 2011 se sjezd uskutečnil 14. května v Rovensku. Přinášíme Vám zprávy  
z jednání a výsledky voleb. 

Rozloučili jsme se s Mons. Karlem Otčenáškem, ThLic.
Odkaz Orlům                                                                            6–9
„Odvolávám se na slova naší hymnické modlitby a chci volat: Orelské peruti, znovu 

se napněte, mocně a zřetelně – a Bůh Vám dá sílu k vzlétnutí nad zloby nízkost, 

nad bludů sráz!“

komentář

Běh v Olešnici
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  Sestry a bratři, 
dostává se vám do rukou časopis s pořadovým 
číslem 2. Byli jste zvyklí, že touto dobou už jste 
články a informace z akcí, které se udály v průbě-
hu března, dubna a května, měli přečteny  a těšili 
jste se na další vydání. Tentokrát je tomu jinak. 
Mám pro vás  jednoduché vysvětlení.
V době plánované uzávěrky bylo pokryto infor-
macemi pouze 24 stran místo tradičních 32. Vý-
konné předsednictvo se rozhodlo uzávěrku posu-
nout na polovinu července a to proto, abyste do 
svých schránek dostali „plnohodnotný“ časopis. 
Tato informace mezi vámi vyvolala pro mne velice 
pozitivní reakci a sešlo se nám od vás ze žup i jed-
not tolik příspěvků, že se nám do tohoto vydání 
nevešly. uvažuji o tom, že příští číslo bude ve vět-
ším vydání. Je škoda neotisknout vaše příspěvky, 
protože si myslím, že je důležité a dobré vědět, 
co a jak dělají jinde. ať už jen jako informaci, 
nebo jako inspiraci pro vaši jednotu. Berte to jako 
kompenzaci za pozdní termín dodání této dvojky. 
Tím současně odpovídám i všem těm, kteří nyní 
hledají své otištěné příspěvky. Vše, co se událo od 
konce května do začátku září, si přečtete v ná-
sledujícím čísle.  abychom dohnali časový posun, 
termín uzávěrky čísla 3 jsme stanovili na 10. září 
a distribuce proběhne kolem 1. 10. Do výtisku 
čísla 4 můžete přispívat do 10. 11. a do schránek 
jej dostanete začátkem 
prosince.
a proč tento sloupek pí-
ši já? Měli jsme dva re - 
daktory s  pracovní smlou-
vou na dobu určitou o cel- 
kovém úvazku 20 hodin 
týdně. ať už byly důvody 
jakékoliv, o další  spolu-
práci již neprojevili zá-
jem. Předpokládám, že se v  brzké době najde 
osoba odpovědná za výrobu časopisu. Tento 
rozběhnutý ročník bude ještě zachován jak ve 
skladbě, tak ve formě stávajících časopisů, ale od 
nového roku pro vás chystáme drobné změny. 
Vzniknout by měly nové rubriky, stránky věno-
vané dětem, něco jako „společenská kronika“…..
Vašimi dalšími podněty se jistě budeme zabývat. 
Já i mediální komise, která by měla rozhodnutím 
předsednictva vzniknout.
ale o tom všem až příště.

Miluše MaCKOVá
 1. místostarostka
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Jednoty stoleté
Olešnice na Moravě a Prace                                                  14–15
V letošním roce si připomínají stoleté výročí od založení i tyto dvě orelské jednoty. 
Podělí se s námi o to, jak zavzpomínali, jak proběhly oslavy a jaké mají plány do 
budoucnosti.

Kultura
21. ročník CANTATE v Luhačovicích                                       18–19
Začátek června hostily Luhačovice tradiční přehlídku duchovních písní. Scholy  
a pěvecké sbory se sjely z rozmanitých Orelských jednot. Účast přijali i hosté z Polska. 

editorial

Běh v Olešnici

Jak to dělají jinde
Jednota Rovensko zastává názor: 
,,Je lepší se opotřebovat než zrezivět!“                                 12–13
Rovensko vstoupilo do povědomí všech orlů významnou událostí, která se zde 
v květnu odehrála. Hostili totiž Orelský sjezd. Tato jednota ze Stojanovy župy odved-
la organizačně výbornou práci. Na otázky o jejím běžném chodu i sjezdu samotném 
odpovídal starosta obce i jednoty Orel Rovensko Josef Šincl.
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Stanislav Juránek novým starostou Orla

Čtyři kandidáti  
se ucházeli o post 
starosty Orla
Hlavní pozornost se samozřejmě sou-
střeďoval na volby starosty a místosta-
rostů. O post nejvyšší se ucházeli do-
předu avizovaní kandidáti – Ladislav 
Kotík, Vít Jůza a Česlav Škvařil. Přímo 
na sjezdu pak byl navržen i Stanislav 
Juránek. 
Starostou Orla se hned v prvním kole 
stal Stanislav Juránek. Zvítězil s rela-
tivním přehledem. Získal 77 hlasů, 
což je o dvacet více než druhý Ladi-
slav Kotík.

Historicky poprvé 
zvoleno osm 
místostarostů
Následovala volba místostarostů Orla. 
Vůbec poprvé jich bylo voleno hned 
osm. Tato novinka byla přijata na úvod 
rovenského sjezdu. 
Přes vysoký počet kandidátů na tuto 
funkci probíhala volba překvapivě hlad-
ce. Za jižní Moravu byli v prvním kole 
zvoleni hned tři kandidáti z potřebných 
čtyř. Místostarostkami se staly Miluše 
Macková a Dana Tománková. Místosta-
rostou byl zvolen i neúspěšný kandidát 
na starostu Ladislav Kotík. Do druhého 

kola postoupili zástupci župy Velehrad-
ské. Petr Gabriel a Antonín Zelina. Zvo-
len byl nakonec druhý jmenovaný.
Místostarostové za další dva regiony byli 
zvoleni hladce v prvním kole. Za severní 
Moravu byli zvoleni Pavel Korger. Svůj 
post obhájila i Ludmila Kellerová. Za 
Čechy byli zvoleni Stanislav Vejvar, kte-
rý získal osmadevadesát hlasů, což bylo 
vůbec nejvíce. Místostarostkou se stala 
i Marie Brandejsová.

Stanovy až příště
Mělo dojít i na obsáhlejší změnu sta-
nov. Vzhledem k okolnostem a časo-

Rovensko, obec ležící asi jedenáct kilometrů jihozápadně od města Šumperk se v sobotu  
14. května stala na několik hodin centrem dění zásadních událostí Orla. Právě v této  
vesničce o bezmála osmi stech obyvatelích se konal pětadvacátý celostátní sjezd Orla.
Na programu byly pro sjezd tradiční body jako zprávy výkonného předsednictva,  
odborných rad, ústřední revizní komise apod. 
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Výkonné předsednictvo ORLA o.s. vyhlašuje výběrové řízení 

na funkci generálního sekretáře(ky).
Požadavky: n  člen(ka) Orla n  znalost cizího jazyka (němčina vítána)
 n  středoškolské vzdělání n  znalost práce na PC
 n  organizační schopnosti n  řidičský průkaz sk. B

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte do 31. 8. 2011 na adresu: 

Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, nebo e-mail: mackova@orel.cz  
 

vým možnostem jednodenního sjezdu 
se delegáti nakonec rozhodli komplex-
nější změnu stanov projednat na ne-
volebním sjezdu svolaném specielně 
pro tento účel. Tuto variantu ostatně 
navrhnul sám nově zvolený starosta 
Juránek.

Cesta k reformám 
otevřena
Sjezd Orla je nejvyšším orgánem Orla 
a schází se jednou za 4 roky. Ten letoš-
ní přinesl řadu zejména personálních 
změn, které zajisté otevírají cestu pro 
provedení reforem Orla, po kterých ur-

Přehledová tabulka se jmény zvolených a počty hlasů 

VOlba StarOSty
Juránek Stanislav   77 hlasů
Kotík Ladislav 57 hlasů
Škvařil Václav 7 hlasů
Jůza Vít 2 hlasy

VOlba míStOStarOStů Orla 
Za jižní moravu

Macková Miluše 82 hlasů
Tománková Dana  77 hlasů
Kotík Ladislav  75 hlasů
Zelina Antonín 72 hlasů (zvolen ve druhém kole) 

Za severní moravu
Korger Pavel 90 hlasů
Kellerová Ludmila  84 hlasů

Za Čechy
Vejvar Stanislav 98 hlasů
Brandejsová Marie 76 hlasů

 
Volba ústřední revizní komise
Předseda – Čáp Bohuslav
Místopředseda – Šustr Jaroslav
Členové – Gazárek Antonín, Kostelka Božetěch, Lednický Václav

čitá část členů již nějaký čas volá. Nové 
vedení má k tomu nezpochybnitelný 
mandát. V Orlu tak lze očekávat dlouho 

očekávaný klid a pohodu pro další rozvoj 
organizace.

PETR DUCHáČEK
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Naše vděčnost, poděkování a stálá 
nepomíjející vzpomínka patří Vám, 
milý bratře arcibiskupe Karle. Jsme 
zde v katedrálním chrámu Svatého 
Ducha s bušícím srdcem smutku, 
s pokorou přijímající vůli Boží, že naše 
společná cesta se dvojí. V zákrutu 
stínu katedrály dokončuješ životní 
okruh svého velkého náročného ste-
eplechase běhu a my Orlové, vzdá-
váme poctu vlajícími prapory jednot 
a žup. Sklání se k rozloučení i exilo-
vý prapor Svatováclavské župy Orla 
v exilu na žerci se štítkem papeže 
Jana Pavla II., Vaším štítkem a další-
mi 253 hřeby významných osobností 
svobodného světa. Poslední v řadě 
se loučí prapor australského Orla ze 
Sydney, jehož zdobí stuha od kardi-

Zemřel Mons. Karel Otčenášek, emeritní duchovní rádce Orla

nála Františka Tomáška při svatořeče-
ní Svaté Anežky České v Římě v roce 
1989. K Božímu domu Vás provází 
naše modlitby. Chceme zůstat věrni 
vzácnému duchovnímu odkazu, kte-
rým jste formoval orelskou rodinu po 
dlouhou dobu jako duchovní rádce. 
Společně jsme vytvářeli velkou od-
danost Matce Boží Panně Marii při 
obnovení historických poutí Orla na 
Svatý Hostýn. Počáteční „světélko“ 
naší svobodné modré cestě, jste za-
paloval svým hořícím srdcem nezměr-
né lásky, šlechetnosti, pochopení, to-
lerance a hluboké vnitřní víry. Naše 
mládež s velkým pochopením přijala 
výzvu „Ora, labora, lude!“ i doporu-
čenou prosbu „Bůh pomáhej dobré-
mu a zamezuj zlo“. V dobré paměti 

máme i Vaše nedávná slova pro naši 
budoucnost – „budu se za vás Orly 
stále přimlouvat a modlit“. Díky! Bůh 
žehnej Orlu, Bůh žehnej Vám. 
Byl to krásný, hřejivý pocit pro všech-
ny, kteří z blízka i odlehlých koutů 
Čech, Moravy, Slezska při bohoslužbě 
v zaplněné katedrále Svatého Ducha 
děkovali za dvě desetiletí společné 
modré cesty ve vzájemné úctě a las-
kavosti. Se svým starostou ing. Stani-
slavem Juránkem vyjádřili bratři a se-
stry srdečný vztah členů Orla k svému 
zářivému vzoru, zdroji pravdy, odva-
hy, dobra a síly k letu k nebeskému 
blankytu. 
„AD PERPETUAM REI MEMORIAM“ 
Na věčnou památku

BOžETěCH KOSTELKA
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Karel Otčenášek se narodil 13. dubna 1920 v Čes-
kém Meziříčí. Od roku 1931 studoval na arcibis-
kupském gymnáziu v Praze. Krátce před napadením 
Polska a následujícím vyhlášením války se přesunul 
na doporučení biskupa Mořice Píchy do římského 
Nepomucena. Zde pokračoval ve studiích na la-
teránské univerzitě a dosáhl licenciátu teologie –  
17. března 1945 byl vysvěcen na kněze. Po válce 
neváhal a vrátil se do rodné země. Po návratu domů 
působil jako kaplan v Týnci nad labem a v Horní 
rovni u Pardubic a jako administrátor v Žamberku. 
V letech 1949 a 1950 zastával funkci vicerektora 
diecézního semináře v Hradci Králové a po jeho zru-
šení v roce 1950 byl též po krátkou dobu duchov-
ním správcem ve Vrchlabí. 30. dubna 1950, kdy mu 
bylo teprve 30 let, byl l v kapli sv. Karla Boromej-
ského v Hradci Králové tajně vysvěcen na biskupa. 
Od roku 1951 byl vězněn za velezradu. Teprve za 
více jak deset let, na druhou žádost dostal klad-
nou odpověď a byla mu udělena amnestie. Nezískal 
však státní souhlas k návratu k duchovní činnosti. Tři 
roky poté pracoval jako dělník v mlékárně v Opoč-
ně, tajně ale působil jako kněz například v Hradci 
Králové.  Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 
1965 na zásah papeže Pavla Vi. Pracovat mohl ale 
jen mimo vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli 
projevu biskupské hodnosti. 

Teprve v roce 1968 při slavnostním zahájení 
díla Koncilní duchovní obnovy na Velehradě se již 
mohl představit veřejnosti jako biskup - stát toto 
však neuznal. V tomto roce byl biskup Otčenášek 
rehabilitován a rozsudek z padesátých let tím byl 
anulován. Teprve v roce 1990 v katedrále Svatého 
Ducha v Hradci Králové oficiálně převzal své bis-
kupství. roku 1995 získal Řád TGM i. třídy.  V úřa-
dě ho v roce 1998 vystřídal současný metropoli-
ta a primas český Dominik Duka. Téhož roku mu 
pak jeho přítel Jan Pavel ii. udělil titul osobního  
arcibiskupa. 
Večer v pondělí 23. května 2011 tento věrný služeb-
ník pána, Mons. Karel Otčenášek, arcibiskup, eme-
ritní biskup královéhradecký a emeritní duchovní 
rádce Orla zemřel. Na poslední rozloučení, které 
proběhlo 3. června, jej přišel vyprovodit i nemalý 
zástup orlů.
„Spřátelování, tedy vzájemná láska všech se všemi 
a Bohem, by mělo být lékem, takovým penicilinem, 
na všechny bolesti světa.“
„Toužil jsem celý život po tom soustředit životní 
moudrost do jednoho slova, zatím jsem našel dvě: 
univerzální sbližování.“

„Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu.“

„Hlavní důraz kladu na to milovat a být milován.“

Zemřel Mons. Karel Otčenášek, emeritní duchovní rádce Orla
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Sestry a bratři, jistě si vzpomenete na 
naši Orelskou pouť na Svatém Hostýně 
25.srpna 2002, kdy sice náš duchovní 
rádce Karel Otčenášek z pódia k nám 
shromážděným nepromluvil, protože 
se potýkal se svou nemocí, ale zazněla 
jeho slova, která nám vzkázal jako PO-
SELSTVÍ.  Víme, že jeho životem bylo 
neseno poselství, vyjádřené ve zná-
mém „Per crucem ad lucem – Křížem 
ke světlu“. Jeho pastýřská moudrost 
vyrůstala z ideálu univerzálního spřáte-
lování všech se všemi a všech s Bohem. 
Vědomí sounáležitosti s ostatními bylo 
světlem, silou a povzbuzením jeho živo-
ta. Svatodušní katedrála mu byla denní 
inspirací k nevšedním apoštolským ak-
tivitám, kterými se hluboko vepsal do 
srdcí mnoha lidí. Tím více nám, Orlům.

Myslím si, že je vhodné si právě nyní, 
jako vzpomínku, připomenout slova, 
která jako vzkaz do naší orelské bu-
doucnosti poslal.
Sestry a bratři, moji drazí Orlové, 
s radostí dnes slavím v Vámi tuto naši 
pouť na posvátném Hostýně, který je 
pro nás Orly místem tak památným. 
Chci k Vám promluvit jakoby ke své 
vlastní rodině, ke svým nejbližším, vždyť 
orelská rodina mi byla vždy blízká. 
S mnohými z Vás – těmi „dříve naroze-
nými“ – mne spojuje nejen osobní přá-
telství, ale i podobnost životních osu-
dů a zkoušek, jež jsme pro své ideály 
museli podstoupit. Každý Orel by z po-
hnutých dějin naší organizace měl mít 
v paměti, že právě orelská pouť zde, 
na Svatém Hostýně, byla naším společ-

ným, pevným a hlasitým „NE“ totalitní 
komunistické zvůli. A nikdy nesmíme 
zapomenout, co potom následova-
lo!  Třebaže však i ti, kdo tuto dobu 
přežili, stárnou a postupně odcházejí, 
nesmí naše mladší generace připustit, 
aby hrdinské vyznavačství našich bratří 
a sester nebylo trvale zapsáno v na-
šich myslích, v orelské historii. To by se 
mohlo velmi krutě vymstít ztrátou naší 
vnitřní identity. Doba pronásledování 
minula a mohli jsme Orla opět obno-
vit. Cítíme ovšem také odpovědnost 
za jeho další cestu a je třeba, abyste 
tuto odpovědnost převzali Vy, naši mla-
dí – vždyť jsme skutečně jedna rodina! 
Patříme k sobě! Naše Česká biskupská 
konference mi svěřila duchovní vede-
ní Orla. Chci Vám tedy zde, u Panny 
Marie hostýnské, vítězné Ochránkyně 
Moravy, vložit do srdce několik závaž-
ných principů. Jsem si vědom i toho, 
že toto moje stanovisko může být 
i jedno z posledních – to je v rukou 
Božích. Vychází jednak z mých život-
ních zkušeností, ale i z pastýřské od-
povědnosti, které mne pobádají, abych 
zareagoval také na znamení současné  
doby. 
Cítím povinnost, abych Vám připo-
mněl hlavní zásadu: Orel vždycky byl 
a musí být tělovýchovnou organiza-
cí katolickou! Je zcela pochopitelné, 
že nás vábí otevřít naše řady i těm, 
kdo nemají stejné poznání Boží lásky 
v Kristu Ježíše a v Panně Marii – že by-
chom se chtěli otevřít, nebýt nějakým 
uzavřeným ghettem skupiny starých 
členů, schopných už jen vzpomínat na 
„slavnou minulost“. To všechno chá-
pu a také to respektuji – žijeme přece 
v době ekumenických snah. Přesto však 
znovu své stanovisko zdůrazňuji. Ať je 
Orel skutečně naší organizací! Organi-
zací katolickou! Není vždycky prozíravé 
odsunovat do pozadí naši identitu. Ani 

Odkaz arcibiskupa Karla Otčenáška nám Orlům 
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Všem sestrám a bratřím, kteří se zúčastnili pohřbu arcibiskupa Karla Otčenáška 3. června 2011 v Hradci Králové.

Děkuji za významnou prezentaci orelské organizace a projev vzácného vztahu opravdového přátelství 

přítomných členů Orla a zesnulého našeho emeritního ústředního duchovního rádce. Zvláště děkuji těm, 

kteří orelskou prezentaci podpořili přítomností praporů jednot a žup, účastí v historických orelských  

krojích a národních krojích Moravy. Župě Velehradské za mimořádnou aktivitu a praporečníkům jednot 

Staré Město, Domanín, Kobylí, Křenovice, Židenice, Praha, Hradec Králové, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, 

Dolní Dobrouč, Valašské Meziříčí, Semily a Vnorovy za zvláštní vytrvalost.

Díky Vám všem.
Ing. STANISLAV JURáNEK

starosta Orla a senátor Parlamentu ČR

politicky to nemusí být vždy nejšťast-
nější. Je pravda, že 2.Vatikánský koncil 
víc otevřel Církev světu – jistě však ne 
proto, aby to, co je v něm banální, či 
dokonce s vůlí Boží neslučitelné, Církev 
zeslabovalo a rozkládalo, ale naopak 
abychom ten svět mohli účinněji evan-
gelizovat a pastoračně působit – a to 
se vztahuje nejen na naši vlast, ale i na 
celé lidstvo. Tím ovšem nemíním, že 
bychom mezi sebe nemohli, či nemě-
li přijmout i pozvat někoho, kdo není 
katolického vyznání. Ten by si však měl 
být vědom katolické identity Orla a měl 
by ji také respektovat. Pokud by k tomu 
nebyl ochoten, pak by jeho členství 
bylo pochybené a místo přínosu by se 
mohlo stát příčinou nesrovnalostí a roz-
brojů v jednotách. My často ve snaze 
o toleranci zacházíme příliš daleko, že 
se podřizujeme netoleranci ostatních. 
Jak by to vypadalo, kdybychom se na-
příklad při stanovení termínu našich 
aktivit byli ochotni vzdát nedělní mše 
svaté jen pro to, že se to hodí či neho-
dí několika či snad jen jednomu členu, 
který by katolíkem nebyl…?
….Vítám snahu , učinit z Orla moder-
ní a prosperující organizaci. Těším se 

ze všech podnětů mládí, které mezi 
nás patří. Obdivuji výsledky členů Orla 
v mnoha sportech i společenských 
disciplínách. Nemohu nepřipomenout 
heslo: „Ora,labora,lude!“ – tedy: „Mod-
li se, pracuj, hrej si!“(relaxuj, sportuj)…
Proto Vás však, bratři a sestry, prosím: 
Nezanedbávejte, ale posilujte cvičením 
i duši s pomocí Ducha. To je priorita!.....
„Učinit z Církve domov a školu lásky 
a přátelství, to je velká výzva, která 
před námi stojí v právě se otevírajícím 
tisíciletí…“ říká Jan Pavel II. v apoštol-
ském listě NOVO MILLENNIO INEUNTE. 
Je potřeba si poznovu osvojit zkuše-
nost prvních Kristových učedníků od 
jezera Genezaretského. Snad se dnes 
i nám, přátelé,zdá, že se nic nedaří, že 
je zbytečné se  znovu pokoušet a na-
máhat. I tehdy tomu tak bylo:…“ce-
lou noc jsme se lopotili a nic jsme 
nechytili…“ A dnes já, biskup, jeden 
z nástupců apoštolů a osobně blízký 
papeži – Petrovi našich dnů, starý bis-
kup, vyzývám Vás, mladé: Důvěřujme 
a řekněme společně i nyní „Na Tvé slo-
vo spustím sítě!“
Spoléhám na Vás a ze všech sil Vám 
fandím, naše mládeži, abyste touto vě-

tou překřičeli nás, kterým už síly sláb-
nou.
Odvolávám se na slova naší hymnické 
modlitby a chci volat: „Orelské peruti, 
znovu se napněte, mocně a zřetelně – 
a Bůh Vám dá sílu k vzlétnutí nad zloby 
nízkost, nad bludů sráz!“
Bratři a sestry, jen toto je naše cesta! 
Zásada, že „státy a společnosti se udr-
žují stejnými ideály, jakými vznikly“, je 
pravda mnohokrát ověřená. I my mu-
síme zůstat věrni těm ideálům, které 
před více než stoletím vedly ke vzni-
ku Orla a pak si můžeme být jisti, že 
se Orel nejen udrží, ale že bude růst 
a vzkvétat.
Kéž to Pán Bůh dá! Amen.

Mons. KAREL OTČENáŠEK, ThLic.
o. arcibiskup,  

emeritní biskup královéhradecký
(výňatek z proslovu 25. srpna 2002    
na Svatém Hostýně)

Sestry a bratři, doprovázejme arcibis-
kupa Karla Otčenáška svou modlitbou 
a hlavně zůstaňme věrni jeho vzácné-
mu odkazu, jimž se my Orlové, máme 
právo již navždy pyšnit.
 MILUŠE MACKOVá

Odkaz arcibiskupa Karla Otčenáška nám Orlům 

POděkOVání
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Vážení bratři, vážené sestry,
Zvu Vás na orelskou cestu. Dovolte 
mi začít modlitbou – Ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého… Bez Amen, 
protože všechno naše společné jednání 
je pokračováním těchto slov.
Naše cesta je o ODVAZE. V Olešnici 
letos oslavili 100 let od založení jed-
noty, ale jen 51 let mohli pracovat. 
Proč? Protože jsme se jako orli ne-
smířili s žádnou totalitou. Parašutisté, 
kteří zabili tyrana Heydricha a potom 
přišli o život, byli orli. Orelská pouť na 
Hostýn v roce 1948 byla demonstra-
cí proti nastupujícímu komunismu. 
Následně přinesli mnozí členové Orla 
oběti a orelská organizace byla obě-
tována celá.
Naše cesta je o MARII. Hostýn zůstal 
vždy díky Ochránkyni naší oporou. Ne 
nadarmo drží Panna Maria v ruce bles-
ky, které na nás nedopadnou. Vyslyšela 

a vyslyší naše prosby a předává je dál. 
Na nás je, abychom ji poslechli: „Udě-
lejte, co vám řekne.“

Naše cesta je o SPOLUPRÁCI. Nej-
dřív uvnitř každého z nás. Spolupráce 
duše a těla. Tělo nesmí zaostávat za 

Ing. Stanislav Juránek
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ZPráVy Ze Sekretariátu

duší. Víra se nesmí poznat podle toho, 
že neujdu pěšky čtyři kilometry nebo 
že neudělám kotrmelec. Náš sport 
je o kolektivní spolupráci nejenom 
ve florbale, v kopané a ve volejbale. 
Je o spolupráci v rodinách a v jed-
notách a v otevřenosti vůči všem 
generacím i všem neorlům kolem  
nás.
Naše cesta je o RADOSTI. Rádi vy-
hráváme, ale umíme podat ruku lep-
šímu. I poslední, který dobíhá do cíle, 
je pro nás vítězem. I ten, který teprve 
začíná pinkat, má místo u našeho pin-
gpongového stolu. Zpíváme nejenom 

při Cantate v Luhačovicích, předná-
šíme (čteme) nejenom na Svatovácl-
vaské révě v Lubině, ale radujeme se 
spolu na každém kroku ze zdánlivých 
maličkostí.
Naše cesta je o SLUŽBĚ VLASTI. 
Takovým symbolem je pro mne ves-
nice Moutnice, kde se uskutečnila 
první akce Orla po roce 1989. Naro-
dili se zde lidé, kteří bojovali za dru-
hé světové války, lidé, kteří posilovali 
vlast za komunistů, i ti, kteří svůj život 
obětovali pro druhé docela nedávno. 
Ale hlavně nezapomínají! Každý rok 
je před běžeckým závodem sloužena 

orelská mše, po ní pokládají věnce 
k hrobům hrdinů a vzápětí organizují 
běh pro všechny – od nejmenších po 
nejstarší. Díky!
Naše cesta je o ODPUŠTĚNÍ. Nechce-
me nikomu oplácet za nespravedlnosti 
minulosti, a nejen to. Nejvíce nás zra-
ňují lidé nejbližší. Odpusťme ve svém 
srdci všem. Kdo odpustí – je svobodný.  
Odpusťme si!
Zvolili jste mne starostou Orla, 
pojďme tedy spolu 
 ORELSKOU CESTOU.
Zdař Bůh!

STANISLAV JURáNEK

STANISLAV JURÁNEK se narodil v roce 1956. Po ab-
solvování gymnázia pracoval 17 let u Jihomorav-
ských státních lesů, dálkově vystudoval Lesnickou 
fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Je ženatý 
a má tři syny. V roce 1994 vstoupil do politiky, nej-

prve jako zastupitel, později jako starosta městské 
části Brno-Židenice. V letech 2000–2008 byl hejt-
manem Jihomoravského kraje. Od podzimu 2010 
je senátorem Parlamentu České republiky. Dne  
14. května 2011 jej sjezd Orla zvolil starostou.

Výpis z usnesení z 1. zasedání Výkonného předsednictva dne 20. 6. 2011

n    VP děkuje za zajištění akce CaNTaTe v luhačovicích 
předsedkyni Kr Bohumile Hrazdírové i dalším organi-
zátorům.

n   VP děkuje za dobrou organizaci atletické akce Orla  
jednotě Brno-Bohunice.

n   VP bere na vědomí rezignaci generálního sekretáře la-
dislava Kotíka na funkci k 30. 6. 2011.

n   VP ukládá odborným radám do 30. 6. 2011 připravit 
k diskuzi představu o požadavcích, které budou kla-
deny na členy odborných rad.VP ukládá členům VP 
a župám předkládat návrhy na členy odborných rad 
do 31. 7. 2011.

n   VP pověřuje místostarostu l.Kotíka zastupováním 
Orla ve Ficepu, Sazce a Občanském sdružení Zelený 
ostrov.

n   VP jmenuje do funkce 1. místostarostky Orla Miluši 
Mackovou.

n   VP pověřuje 1. místostarostku k převzetí všech zále-
žitostí, které souvisí s výkonem funkce generálního 
sekretáře.

n   VP jmenuje od 1. 7. 2011 Miluši Mackovou generálním 
sekretářem Orla.

n   VP vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního sekre-
táře a ukládá starostovi Stanislavu Juránkovi vyhlášení VŘ 
na webových stránkách Orla, v časopise Orel, elektronicky 
župám a jednotám a v Katolickém týdeníku.

n   VP bere na vědomí ukončení pracovního poměru Petra 
Ducháčka a Simony Sváčkové k 30. 6. 2011.

n   VP schvaluje pořádání FiCeP CaMPu 2011 v Boskovicích.
n   VP pověřuje vedením FiCeP CaMPu místostarostu la-

dislava Kotíka a žádá ho, aby prostředky Orla byly vy-
nakládány úsporně.

n   VP bere na vědomí rozpočtové opatření a ukládá eHr 
připravit úsporná opatření.

n   VP předsednictvo bere na vědomí žádosti o dotace 
z rozvojového  fondu TVr a ukládá eHr žádosti po-
soudit v rámci rozpočtového opatření.

n   VP schvaluje udělení pamětní stříbrné medaile br.Jose-
fu Soukalovi z Olešnice

n   VP schvaluje udělení pamětní stříbrné medaile k příle-
žitosti výročí 100 let od založení Orla jednotám Prace 
a Čebín.

n   VP děkuje odstupujícímu generálnímu sekretáři za 
vykonanou práci.
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Jednota Rovensko zastává názor: ,,Je lepší se opotřebovat než zrezivět!“

Rovensko vstoupilo do povědomí všech 
orlů významnou událostí, která se zde 
v květnu odehrála. Hostili totiž Orelský 
sjezd. Tato jednota ze Stojanovy župy 
odvedla organizačně výbornou prá-
ci. Na otázky o jejím běžném chodu 
i sjezdu samotném odpovídal staros-
ta obce i jednoty Orel Rovensko Josef  
Šincl.
Kolik členů má vaše jednota?
Naše jednota má v současné době 78 čle-
nů z čehož 50% je mládež do 18-ti let.

Máte nově opravenou orlovnu. 
Jaké činnosti se v ní odehrávají?
Orlovna je jediné kulturně-sportovní za-
řízení svého druhu v naší obci. Probíhají 
zde rodinné oslavy, plesy, taneční zábavy 
a zejména sportovní aktivity. Pravidelně 
zde cvičí ženy ze Sokola, aerobic žákyň 
i žen, nohejbal. Florbal se hraje hned 
v několika kategoriích: mladší a starší 
žáci, junioři. V provozu je „domácky“ 
vyrobená posilovna a prostor využívají 
v zimním období družstva FC Rovensko 
žáci, muži a dívčí družstvo malé kopané. 
Největší popularitu má ovšem badmin-
ton. Od ledna letošního roku budujeme 
za velkého přispění našeho místního 
občana Karla Macháčka v malém sále 
lezeckou stěnu, kterou věřím, že se nám 
podaří začátkem prázdnin zpřístupnit 
veřejnosti.
Máte i jiné sportoviště kromě 
orlovny? 
Vedle orlovny je venkovní hřiště, které 
je využíváno pro volejbal a nohejbal. 
Tento prostor zvažujeme zrekonstru-
ovat, což je složitější, protože je vyu-
žíván jak ke sportu, tak ke kulturním  
akcím.

Jakým sportovním činnostem  
se v jednotě věnujete?
Důraz klademe na pravidelné sportová-
ní členů, občanů obce a zejména mlá-
deže. U dětí je důležitá všestrannost, 
takže podporujeme všechny sportovní 
aktivity, které se dají v rámci našich 
možností realizovat. I přes velký počet 
členů do 18-ti let nejsme schopni sesta-
vit družstva na ústřední akce kvůli ve-
likému věkovému rozdílu. Soustředíme 
se na pravidelné aktivity, kde se potýká-
me s nedostatkem trenérů a vedoucích. 
Mládež, u které přepokládáme, že se 
bude po dovršení 18-ti roků věnovat 
mladší generaci, místo toho v Orlu kon-
čí. Ačkoliv se  situace v poslední době 
malinko zlepšila, zajisté to nebude 
problém jen naší jednoty.  Z ústředních 
sportovních akcí se velice rádi zúčast-
ňujeme závodů v běhu na lyžích, ale 
tyto nám termínově kolidují s pořádá-
ním našeho plesu, nebo není sníh… 
Sportem číslo 1 v kategorii dospělých 
je badminton, letos jsme uspořádali 
již 6. ročník 1.Orelské badmintonové 
ligy v Rovensku, které se účastí hráči 
místní i z širokého okolí. Osobně věřím, 
že skrze sport a osobním příkladem se 
dá oslovit dnešní mládež k čestnosti, 
upřímnosti, fair-play a tím vede cesta 
k Dobru.
Pořádáte i nějaké kulturní akce?
Samozřejmě, pořádáme společně 
s KDÚ-ČSL a obcí Rovensko oslavu Dne 
matek, posezení při táboráku a již zmi-
ňovaný maškarní ostatkový ples s po-
chováváním basy, který byl letos dvanác-
tý v „novodobé“ historii naší jednoty. 
Ostatkový ples má vždy určité téma 
a orlovna je vyzdobena v uvedeném  
stylu.
Prezentujete Orla na svých  
akcích?
Jsme hrdi na to, že jsme Orli a prezen-
tovat se snažíme nenásilnou formou.  
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Jednota Rovensko zastává názor: ,,Je lepší se opotřebovat než zrezivět!“
Osm let pořádáme 4 denní autobuso-
vé zájezdy do Vysokých Tater určené 
zejména manželským párům z obce 
a okolí. Každý účastník tohoto zájezdu 
obdrží originální limitovanou sérii vět-
šinou oděvních doplňků s logem Orla, 
která je cenným sběratelským materi-
álem. Pouze jeden manželský pár má 
všech 8 „hadříků“ a je potěšující, že 
jsou členy Sokola.
V květnu vaše jednota hostila 
Orelský sjezd. Jak jste tuto akci 
vnímali?
Orelský sjezd byl pro naši jednotu ur-
čitě výzvou, zda dokáže malá jednota 
ve skromných podmínkách uspořádat 
akci celostátního rozsahu. Vnímám 
situaci tak, že se nám podařilo „jih 
přesunout na sever.“ Jak se nám 
akce podařila uspořádat, ať zhodnotí  
účastníci.
Jak jste přistupovali k organizaci 
sjezdu?
Samozřejmě, že k organizaci sjezdu 
jsme přistupovali velice zodpovědně 
a prestižně, chtěli jsme ukázat zrekon-
struovanou orlovnu na kterou jsme zís-
kali dotaci 2 mil. Kč mimo zdroje Orla, 
kde nás mrzí, že bez finanční pomoci 
ústředí.   Ve vedení naší jednoty je tým 

zkušených osobností, kteří mají zku-
šenosti se zabezpečením organizač-
ních záležitostí na různých, zejména 
sportovních akcí. I když tato akce byla 
specifická a vyžadovala spolupráci  se 
subjekty mimo obec Rovensko. 
Spolupracujete s obcí, farností či 
jinou institucí?
Daří se nám spolupráce s obcí, s místní-
mi podnikateli a se všemi organizacemi 
v obci, jako je Junák, SDH Rovensko, 
FC Rovensko, Sokol a ZŠ Rovensko. 

V minulých letech již třikrát působili 
studenti Teologického konviktu z Olo-
mouce na týdenním misijním pobytu 
v orlovně. Dobrá komunikace je také 
s naším Zábřežským panem děkanem 
P. Františkem Eliášem.
Myslíte si, že je vaše jednota 
něčím specifická?
Nemyslím si, že by naše jednota byla 
něčím specifická, jsme normální lidi, 
kteří zastávají názor „je lepší se opo-
třebovat než zrezivět.“
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jednoty stoleté

100 let jednoty Orla

v Olešnici na Moravě

Běhu se zúčastnilo na 130 závodníků 
z jedenácti moravských orelských jed-
not. Soutěžilo se ve dvaceti kategori-
ích. Naši jednotu reprezentovalo 26 
závodníků převážně z řad mládeže. 
Jako hosté se závodu zúčastnili nový 
starosta Orla br. Stanislav Juránek, 
místostarosta br. Božetěch Kostelka, 
starosta župy br. Stanislav Kamba, sta-
rosta města Olešnice PaedDr. Zdeněk 

Peša. Závod proběhl v přátelské sou-
těžní atmosféře.
V neděli 22. 5. po dlouhých přípravách 
nadešel okamžik našich oslav. Orlové 
a farníci se sešli na slavnostní mši svaté, 
která se konala ve 14:00 a celebroval ji 
duchovní rádce Orla P. Kopecký společ-
ně s našim otcem Lazárkem. Na závěr 
mše svaté zazněla česká státní hymna. 
Poté jsme se přesunuli průvodem v čele 

s krojovanými do Orlovny, kde pokračo-
valy další oslavy. Na zahradě Orlovny byl 
připraven odpolední program pro rodiče 
s dětmi. Hlavním bodem bylo vystoupení 
skupiny historického šermu. Pro ostatní 
pokračoval program v sále Orlovny po 
úvodních proslovech hostů v čele se sta-
rostou Orla br. Stanislavem Juránkem. 
Poté Ústředí Orla ocenilo členy naší jed-
noty. Krátkou kulturní vložkou zpestřilo 
odpoledne vystoupení nejmladších dětí. 
Následně přednesl starosta naší jednoty 
br. Josef Soukal souhrnnou zprávu o his-
torii a současnosti naší jednoty, kterou 
doprovázela prezentace naší činnosti. Po 
občerstvení následovala volná diskuze 
mezi hosty a účastníky oslav.

V letošním roce si připomínáme 100 let od založení jednoty 
Orla v Olešnici. Při této příležitosti byly uspořádány oslavy, 
jejíž součástí byl již 12. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka 
v přespolním běhu. Závody jsou pořádány na počest P. Benáčka, 
který se v předválečné době velkou měrou zasloužil o rozvoj 
olešnického Orla a stavbu Orlovny. 
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jednoty stoleté

100 let jednoty Orla

v Olešnici na Moravě
100. výročí založení Orla v Praci
V letošním roce si Orelská jednota v Pra-
ci připomíná 100. výročí svého založení. 
V souvislosti s tímto významným jubile-
em bychom chtěli krátce představit, co 
je posláním tohoto spolku a zmínit ně-
které důležité historické momenty Čsl. 
Orla a také naší pratecké jednoty.
Orel staví svou činnost na křesťanských 
zásadách a sdružuje všechny, komu jsou 
tyto ideály blízké. Je otevřenou organi-
zací všem lidem. Posláním je rozvíjet 
osobnost člověka v oblasti sportu, kul-
tury a ducha.
Orel byl ustanoven r. 1909 na olomouc-
kém sjezdu křesťansko-sociální strany 
v čele s Mons. Janem Šrámkem. Během 
své stoleté existence byla jeho činnost 
třikrát násilně přerušena. Nejprve to 
bylo za první světové války. K obnovení 
došlo roku 1919 vznikem samostatného 
Československého Orla.
Druhá světová válka opět znemožnila 
činnost všem organizacím. Členové Orla 
se aktivně podíleli na odbojové činnosti. 
Málokdo ví, že ze sedmi členů skupiny, 
která provedla atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha, byli čtyři 
členy orelské organizace: Kubiš, Gabčík, 
Valčík a Bublík.
Po druhé světové válce roku 1945 začal 
Orel pracovat na svém obnovení. Toto 
období však trvalo pouhé tři roky. Dne 
15. června 1948 byl zrušen komunistic-
kým režimem. Nesměl existovat 42 let. 
Následovalo pronásledování, procesy 
proti čelním předsta-vitelům, kněžím 
a znárodňování majetku organizace. 
Třetí etapa obnovy Orla se datuje od 
roku 1990 až po současnost.
Nyní něco k vzniku a činnosti naší jed-
noty. Jednota Orla v Praci byla založena 
27. června 1911. Její činnost se začala 
slibně rozvíjet. Kromě sportovních ak-
tivit se brzy po širém okolí proslavila 
především svojí divadelní aktivitou. Pro 
zajímavost, v období mezi válkami se-
hrála 103 divadelních představení. 

 Členové se setkávali nejprve v hostinci 
U Machů (dnes potraviny Pavel Nos). Dne  
15. února 1926 byl Orel a všechny ka-
tolické spolky z hostince vykázány. Dva 
dny na to se konala schůze v domě 
pana V. Laichmana pod vedením staros-
ty F. Čecha. Všech čtyřicet přítomných 
mužů odsouhlasilo návrh postavit si 
vlastní budovu, kde by se mohly spolky 
scházet. Stavitelem Antonínem Matouš-
kem z Hostěrádek byl stanoven před-
pokládaný rozpočet 127 000 Kč. Tato 
částka byla během několika málo dnů 
zapůjčena členy Orla. Ještě téhož roku 
byla stavba Spolkového lidového domu 
– Orlovny (dnes kulturní dům s pohos-
tinstvím) úspěšně dokončena. Orelské 
jednotě se tak otevřely nové možnosti 
svého působení. Z dochovalé zprávy 
o činnosti Orla v Praci za rok 1946 si lze 
udělat představu o tom, jak byla naše 
jednota záhy po ukončení druhé světové 
války aktivní. Uvádí se zde, že měla tou 
dobou 98 členů. Čestným starostou byl 
pan František Čech, úřadujícím pan Ma-
touš Dvořáček. V tomto roce uspořádala 
tři utkání v odbíjené a vedla pravidelná 
cvičení v tělocvičně. Sehrála 2 divadelní 
hry a aktivně se zapojila do Svatováclav-
ských oslav a oslavy 28. října, uspořádala 
několik besed a zájezd na Velehrad, Sva-
tý Kopeček, na Hostýn a do Křtin. Měla 
též vlastní orelskou knihovnu a kladla 
důraz na vzdělávání svých členů.
S příchodem komunistického režimu 
byla násilně ukončena i činnost naší 
organizace. Přes to, že ve stanovách 
zakládajícího Spolku pro lidový dům je 
uvedeno, že v případě zrušení spolku 
vlastnictví budovy přechází na pratec-
kou farnost, byla Orlovna znárodněna. 
Přes snahu některých bývalých členů Orla 
zahájit opět činnost ihned po roce 1989 
si musela naše jednota počkat až na 
červenec 2006. Charakter činnosti naší 
jednoty je odlišný od předešlých obdo-
bí. Je to dáno hlavně změnou životního 

stylu, kdy se lidem díky mobilitě nabízí 
spousta různých možností k využití vol-
ného času. Narážíme též na problém, že 
nevlastníme žádné prostory, kde bychom 
mohli svoji činnost provozovat. I přes 
tyto skutečnosti se naše jednota podílí 
nemalým způsobem na kulturním živo-
tě v naší obci. První akcí, kdy se jednota 
představila veřejnosti, bylo organizování 
Tradičních prateckých hodů. V tento den 
byl při odpolední pobožnosti v kostele 
prateckým rodákem P. Pavlem Kopeckým 
požehnán orelský prapor. Úspěšnou akcí 
byla podvakrát Pratecká neckyáda. Naše 
jednota zaštíťuje každoročně Maškární 
ples pro dospělé a Babské hody. Ve spo-
lupráci se školou a KDU připravuje oslavu 
Dne matek a společně s prateckou far-
ností živý betlém. Členové Orla se vý-
znamně zasloužili o vybudování farního 
hřiště. Motivem realizace hřiště bylo na-
bídnout mladým možnost smysluplného 
trávení volného času. Hřiště je přístupné 
všem a je dáno k využití též MŠ a ZŠ.
 Při této příležitosti bychom chtě-li po-
děkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem 
podporují naši organizaci a přejeme si, 
aby svou činností přispívala k bohatosti 
života v naší obci.
Jménem jednoty Orla v Praci

Mgr. VLADIMÍRA FERByOVá 



Program sobota 20. srpna 2011
18.00 hod. –  mše svatá pro poutníky  

v bazilice – celebruje P. dujka

19.30 hod. –  běh k božímu hrobu 
běžecká soutěž pro všechny  
věkové kategorie

20.30 hod. –  Světelná křížová cesta 
P. Pavel kopecký

21.30 hod. – Požehnání v bazilice

21.50 hod. – Zpívání na schodech

 
 

      Orelská pout’ 
                     na Svatý Hostýn 
                    20.- 21. 8. 2011
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Program neděle 21. srpna 2011

  9.30 hod. –  Slavnostní průvod  
orelských praporů

10.00 hod. –  Hlavní mše svatá 
 Celebruje  
P. Vojtěch kodet, thd., OCarm. 

11.30 hod. – Orelské shromáždění

13.30 hod. –  Orelská křížová cesta 
P. Pavel kopecký 

 

      Orelská pout’ 
                     na Svatý Hostýn 
                    20.- 21. 8. 2011
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21. ročník CANTATE V LUHAČOVICÍCH
Začátek června hostily 
Luhačovice tradiční přehlídku 
duchovních písní, která se 
konala přímo na lázeňské 
kolonádě. Scholy a pěvecké 
sbory se sjely z rozmanitých 
Orelských jednot. Účast přijali 
i hosté z Polska. 

Motto letošního Cantate:  

  „Světlo ve tmě svítí, 

 tma jej nepohltí“    

Jan Skácel – inspirace evg.sv. Jana.

Horké a slunné dopoledne bylo přízni-
vé zkoušení sborů. Nepřehlédnutelná je 
zejména hlavní organizátorka Věra Ha-
luzová, která se i přes požehnaný věk 
každoročně o festival stará. Již odma-
la se o zpěv zajímá, stejně jako o práci 
s mládeží. Ničemu se tedy nedivíte, když 
slyšíte, jak profesionálně zpěvákům radí: 
,,Opatrně se rozezpívejte a hlavně nepij-
te nic studeného!“
Poledne na kolonádě je příjemné, ob-
zvlášť pokud si posluchač dechové hudby 

Nivničanka, jenž zahajuje přehlídku líbi-
vými známými melodiemi, vyhledá stín. 
Velice populárními se tedy v průběhu od-
poledne stávají javory, pod nimiž hledají 
útočiště diváci před žhnoucím sluncem. 
Těsně před oficiálním zahájením akce, kte-
rá byla sponzorovaná mimo jiné i Zlínským 
krajem, hraje Nivničanka pochod Vzhůru 
Orle Slovanský. Při zahájení se kromě mo-
derátorů Alžběty Doležalové, Viktora Ko-
vaříka a Veroniky Křivánkové chopili slova 
i čestní hosté, jako místostarosta br. Zelina 
a další. Předsedkyně kulturní rady Orla, s. 
Bohumila Hrazdírová, poděkovala organi-
zátorům a všem účinkujícím za jejich práci, 
díky které se tato akce může konat. Pro-
mluvil také duchovní rádce Velehradské 
župy, o. František Král, který připomněl 
odkaz arcibiskupa Karla Otčenáška, jež 
byl pouze den předtím pochován v Krá-
lovehradecké katedrále Svatého Ducha. 
Právě arcibiskup Karel Otčenášek se spo-
lečně s arcibiskupem Janem Graubnerem 
zaštiťovali nad touto akcí. 
Po zahájení na scénu přišla Malá schola 
Moutnice Piškotci, jež rozhodně malá 

není, alespoň co se počtu členů týče. 
Hned druhá na řadu přišla Schola Boží 
Děcka Velké Pavlovice, která se do zpě-
vu pustila s takovou vervou, že se téměř 
všichni posluchači ihned přidali tleská-
ním do rytmu. Místo plánované scholy 
z Romanina, která se nakonec festivalu 
nezúčastnila, vystoupila dvě děvčata ze 
souboru Písečánek. Následovala Schólka 
Veřovice, která na Cantate vystupovala 
letos podruhé. Hned po nich se mikrofo-
nů chopily Berušky z Kunovic, jež vystří-
dala Orelská schola Kunovice.
Program po těchto převážně mládež-
nických útvarech pokračoval dál, ačko-
liv v lehce pozměněném duchu. Dětské 
hlásky vystřídaly sbory dospělých a neza-
čal nikdo jiný než hosté z Polska. Soubory 
Melodia a Cecylia, které vystupovaly spo-
lečně sklidili zasloužený aplaus poté, co 
publiku zazpívaly „Kto nie miluje, obdarz 
nas Pane“ nebo ,,Nie lekaj sie“. Z řad pě-
veckých sborů pokračoval mužský sbor 
ECHO Píšť, který patří mezi nejstarší na 
Opavsku. Další polský sbor, který přijal 
účast na této kulturní události, byl sbor 
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21. ročník CANTATE V LUHAČOVICÍCH
Chór św. Anny z farnosti Krzyžanowice, 
který v loňském roce oslavil úctyhodných 
25 let svého trvání. Nejen sborovou kla-
sikou ,,Tebja pajom“ se představil Chrá-
mový sbor ze Strážnice, který byl založen 
roku 1945 původně jako ryze mužský 
soubor. Nejen z Polska se přijeli podívat 
zahraniční hosté. Také Cantate Domino, 
sbor ze slovenské Skalice, poctil Luhačo-
vický festival svoji návštěvou. Husí kůže 
proběhla všem přítomným z odhodlanos-
ti se kterou se do zpěvu pustily „Tetičky 
z Kunovic“, které tradičně v krojích zapě-
ly lidové písně jako „Okolo Hradišťa“ či 
„Na Kunovskej dolině“. Jako poslední na 
lázeňské kolonádě vystoupil Smíšený pě-
vecký sbor Florián z Domanína, jež patří 
mezi kvalitní sborová tělesa ostatně jako 
většina sborů, které měli diváci možnost 
zaslechnout. Přestože se na kolonádě za-
číná sklízet, program nekončí. Kdo má 
zájem, může si jít do kostela sv. Rodiny 
znovu poslechnout tři soubory z velice 
vydařeného odpoledne.
Celý program festivalu duchovní hudby 
Cantate se nesl v duchu Jana Skácela 

a byl prokládaný básněmi, které recito-
vali úspěšní soutěžící ze Zlaté révy, což 
dodalo odpoledni na lázeňské koloná-
dě neotřelý nádech. To, že se program 
musel na malou chvíli přerušit kvůli silné 
bouřce, nikomu nemohlo smazat úsměv 

z tváře, ať už díky příjemnému a pestré-
mu programu, či úsměvu paní Haluzo-
vé, která si pochvaluje: „Mám radost, 
že těch sborů neubývá. A děcka navíc 
zpívají rok od roku lépe.“
 SIMONA SVáČKOVá
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Změny v pravidlech  
pro sezónu 2011/12
OFL umožňuje pořádat turnaj elévů na 
rozměrově menším hřišti (minimál-
ní rozměr hrací plochy 25x13 metrů). 
U ostatních kategorií zůstávají rozměry 
hrací plochy beze změn. Minimální roz-
měry 28x14 metrů, maximální rozměry 
34x16 metrů.
U žákovských kategorií (elévové, ml. 
a st. žáci) a všech ženských katego-
rií (žákyně a juniorky) budou zkráceny 
tresty ze dvou minut na jednu, z pěti 
na tři minuty a z deseti na pět minut.
Rozhodčí na daném turnaji bude vy-

plácet (podle předem daného sazební-
ku OFL) přímo pořadatel a to ihned po 
skončení turnaje.
Jednoty dodají potvrzení o rezervaci 
haly spolu s rozměrem dané haly 
(tělocvičny) pro samotnou hru. Vybrá-
ny budou namátkově haly, kde dojde 
k přeměření hrací plochy.

Orelská florbalová 
liga dopsala ve všech 
kategoriích svůj 
čtvrtý ročník
Putovní pohár OFl elévů získal 
domácí kunštát
FINÁLOVÝ TURNAJ ORELSKÉ FLOR-
BALOVÉ LIGY sezóna 2010/2011
ELÉVOVÉ (ročník narození 1999 
a mladší), sobota 5. 3. 2011 Kunštát

Florbalisté Kunštátu se stali vítězem 
nejmladší kategorie Orelské florbalové 
ligy – elévů. V sobotu 5. března 2010 
nenašli na domácí půdě přemožitele 
a zaslouženě se stali na rok držiteli pu-
tovního poháru.  

Pořadí po základních skupinách:
Skupina a 
1) Kunštát 6 bodů, 2) Uherský Brod  
3 body, 3) Brno-Řečkovice 0 bodů
Skupina b
1) Domanín 3 body, 2) Brno-židenice  
3 body, 3) Dolní Bojanovice 3 body

ZáPaSy Ve SkuPináCH:
Kunštát – Uherský Brod 8:3, Domanín 
– Brno-židenice 1:4, Brno-Řečkovice – 
Kunštát 4:6, Dolní Bojanovice – Doma-
nín 3:8, Uherský Brod – Brno-Řečkovice 
6:3, Brno-židenice – Dolní Bojanovice 
4:5.

Play-OFF:
Čtvrtfinále č. 1: 
Uherský Brod – Dolní Bojanovice 2:3
Čtvrtfinále č. 2: 
Brno-židenice – Brno-Řečkovice 6:1
Semifinále č. 1: 
Domanín – Dolní Bojanovice 7:1
Semifinále č. 2: 
Kunštát – Brno-židenice 5:1
Zápas o 5. místo: 
Uherský Brod – Brno-Řečkovice 5:4
Zápas o 3. místo: 
Dolní Bojanovice – Brno-židenice 4:3
Finále:  Kunštát – Domanín 7:3

individuální ocenění:
Nejlepší brankář: 
Pavel Báchal – Brno-Řečkovice
Nejlepší obránce: 
Dominik Pleska – Kunštát
Nejlepší útočník: 
Antonín Lavička – Brno-židenice
Nejlepší střelec: 
Ondřej Bezděk – Domanín 14 branek
Cena fair play: 
tým Dolní Bojanovice 

Pátý ročník Orelské florbalové ligy je ve stádiu příprav. Do nové sezóny se přihlásilo 
do 8. vypsaných kategorií celkem 105 družstev. Celkem bude hrát OFL nadcházejícím ročníku  
35 orelských jednot a 6 týmů je ne-orelských. Největší zastoupení svých oddílů  
a to v 7 kategoriích mají Dolní Bojanovice a Uherský Brod.

Tabulka mužských kategorií pro ročník 2011/2012
Kategorie Ročníky Počet družstev (počet divizí)

Muži 1992 a starší 25 (4)
Junioři 1993 a 1994 11 (3)
Dorostenci 1995 a 1996 10 (2)
Starší žáci 1997 a 1998 18 (3)
Mladší žáci 1999 a 2000 21 (4)
Elévové 2001 a 2002 9 (2)

U ženských kategorií byly vypsány opět pouze dvě kategorie. O tyto kategorie byl 
předem zájem. 

Tabulka ženských kategorií pro ročník 2011/2012
Kategorie Ročníky Počet družstev (počet divizí)

Juniorky 1993 a mladší 7 (1)
žákyně 1997 a mladší 4 (1)

OrelSká  
FlOrbalOVá liGa
Kontakty:
Petr Gabriel, ředitel 
adresa: Pellicova 2, 602 00 Brno
iČ:00544833
tel. +420 724 503 048
http://www.Florbalovaliga.cz

e-mail: ofl@orel.cz
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ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA NA PRAHU PÁTÉHO ROČNÍKU

konečné pořadí:
1. Kunštát
2. Domanín
3. Dolní Bojanovice
4. Brno-židenice
5. Uherský Brod
6. Brno-Řečkovice

Finále OFl mladších 
žáků vyhrály boskovice
Král je mrtev, ať žije král. Tak by dal zhod-
notit finálový turnaj Orelské florbalové 
ligy mladších žáků, který se hrál v sobotu 
16. dubna 2011 v Letovicích. Pořadate-
lem turnaje byla orelská jednota z Bosko-
vic, jejíž hráči se také stali vítězem celého 
turnaje a tím i ročníku 2010/11. V samot-
ném finále udolali v poměru 2:1 obhájce 
trofeje Nivnici. 
Cesta za triumfem boskovických mladíků 
však vedla trnitou cestou, kdy hned první 
zápas s Kelčí prohráli. Postupně však je-
jich výkon rostl a to i díky širokému kádru, 
který měli trenéři bratři Ouještí k dispozici 
a zaslouženě si došly pro zlaté medaile.
 
FinálOVÝ turnaJ OrelSkÉ 
FlOrbalOVÉ liGy
sezóna 2010/2011
MLADŠÍ ŽÁCI (ročník narození 
1997 a mladší)
sobota 16. 4. 2011 LETOVICE

Nové Město – Brno-Bohunice 2:4, Kelč – 
Boskovice 4:1, Vizovice – Uherský Brod 
2:3, Nivnice – Brno-židenice 3:3, Nové 
Město – Vizovice 2:0,  Brno-Bohunice 
– Uherský Brod 1:2, Kelč – Nivnice 5:2, 
Boskovice – Brno-židenice 7:2, Nové 
Město – Uherský Brod 0:3, Kelč – Brno-
-židenice 4:1,  Brno-Bohunice – Vizovice 
5:3, Boskovice – Nivnice 2:1.

Pořadí po základních  
skupinách:
Skupina A 
1. Uherský Brod 9 b
2. Brno Bohunice 6 b
3. Nové Město na Moravě 3 b
4. Vizovice 0 b
Skupina
1. Kelč 9 b
2. Boskovice 6 b
3. Nivnice 1 b     
4. Brno-Židenice 1 b    
 
PLAY-OFF:
Čtvrtfinále 
uherský Brod – Brno-Židenice 4:2
Kelč – Vizovice 7:1
Bohunice – Nivnice 0:4
Nové Město – Boskovice 2:3 SN
Semifinále
Kelč – Nivnice 3 : 4
uherský Brod – Boskovice 1: 2  

O 3. místo
Kelč – uherský Brod 3:0
Finále
Boskovice – Nivnice 2:1
 
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: 
Ondřej Smetana – Nivnice
Nejlepší obránce: 
Viktor Kejík – Boskovice
Nejlepší útočník: 
Tomáš Vlk – uherský Brod
Nejlepší střelec: 
Jaroslav Orel  –  Kelč (17 gólů)
Fair-play: Brno-Židenice (za ani jed-
noho vyloučeného hráče na turnaji)
 
Konečné pořadí:
1. Boskovice
2. Nivnice
3. Kelč
4. uherský Brod
5. Brno – Bohunice
6. Nové Město n/M
7. Brno-Židenice
8. Vizovice

uherské Hradiště 
potřetí za sebou 
vyhrálo OFl  
ve starších žácích 
I v roce 2011 bude patřit putovní po-
hár Orelské florbalové ligy florbalistům 
Orla Uherského Hradiště. 
Ti ve finálovém turnaji OFL starších 
žáků, který se hrál na přelomu dubna 
a května 2011 v Moravském Písku ne-
ztratili ani bod a potřetí za sebou získali 
prvenství ve starších žácích. Vítězství 
Uherské Hradiště je o to impozantní, že 
v celém ročníku se nenašel tým, který by 
je připravil alespoň o bod.  
Na druhém místě skončil další zástup-
ce župy Velehradské Nivnice. Bronz 
pak putuje do Šlapanic. Domácí tým 
z Domanína skončil až na předpoled-
ním místě. 

Finále Kunštát
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FinálOVÝ turnaJ OrelSkÉ 
FlOrbalOVÉ liGy
STARŠÍ ŽÁCI (ročník narození 1995  
a mladší)
sobota 30. 4. a neděle 1. 5. 2011 
mOraVSkÝ PíSek

Sobota 30. dubna 2011
Výsledky skupina A: 
Domanín – Kašava 2:8, Šlapanice – Niv-
nice  2:4, Domanín – Šlapanice 3:8, Ka-
šava – Nivnice 1:2, Domanín – Nivnice 
3:10, Kašava – Šlapanice 1:3.
Skupina A:
1. Nivnice 9 bodů
2. Šlapanice 6 bodů
3. Kašava 3 body
4. Domanín 0 bodů
Výsledky skupina B: 
Uherské Hradiště – Boskovice 8:7, ždár 
n/S – Zlín 0:8, Uherské Hradiště – ždár 
n/S 10:2, Boskovice – Zlín 10:7, Uherské 
Hradiště – Zlín 9:3, Boskovice – ždár n/S 
13:2.
Pořadí skupina B:
1. Uherské Hradiště 9 bodů
2. Boskovice 6 bodů
3. Zlín 3 body
4. ždár n/S  0 bodů

neděle 1. května 2011 - play-off:
Čtvrtfinále:
Nivnice – žďár n/S 14:3
Uherské Hradiště – Domanín 19:3
Šlapanice – Zlín 4:3 (SN)
Kašava – Boskovice 7:6 (SN)
Semifinále 
Uherské Hradiště – Šlapanice 5:2
Nivnice – Kašava 6:2
O 3. místo: Šlapanice – Kašava 2:0
Finále: Uherské Hradiště – Nivnice 6:4
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: 
lubomír Krupík -  Kašava
Nejlepší obránce: 
Jakub Kašpárek - Nivnice
Nejlepší útočník: 
Čestmír Sekanina – Boskovice
Nejlepší střelec: 
robiun Kolár – uherské Hradiště (19) 

Konečné pořadí:
1. Uherské Hradiště
2. Nivnice
3. Šlapanice
4. Kašava
5. Boskovice
6. Zlín
7. Domanín
8. Žďár nad Sázavou

Vítězem finále OFl 
mužů se stalo domácí 
uherské Hradiště
Vítězstvím domácího Uherského Hradi-
ště skončil druhý ročník Orelské florba-
lové ligy mužů. 
V tělocvičně uherskohradišťského Gym-
názia nenašli Rochovanský a spol. žád-
ného přemožitele a připsali si pro premi-
érové vítězství v mužské kategorii.
Naopak už ve čtvrtfinále se poroučel 
obhájce trofeje Boskovice, který nestačil 
v samostatných nájezdech na Zlín, kte-
rý do té doby nezískal ani bod.  Zbylé 
dva semifinalisty doplnily týmy Šlapanic 
a Ivančic, kteří si to rozdaly v semifiná-
le, kdy v dramatické utkání rozhodovaly 
opět až samostatné nájezdy.
V samotném finále pak Uherské Hradiš-
tě doslova rozprášilo Ivančice 6:0. Bronz 
pak putuje do Šlapanic.
FinálOVÝ turnaJ OrelSkÉ 
FlOrbalOVÉ liGy
sezóna 2010/2011 MUŽI 
sobota 21. 5. a neděle 22. 5. 2011 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Pořadí - skupina a:
1. Šlapanice 7 bodů
2. Uherské Hradiště 7 bodů
3. Halenkov-Huslenky 3 body 
4. Zlín 0 bodů 
Skupina B:
1. Boskovice 6 bodů
2. Ivančice 4 body
3. Brno-židenice 4 body
4. Velké Němčice 3 body 
Sobota 21. května 2011
Skupina A:  3 X 10 minut zápas 
Zlín - Uherské Hradiště 2:3, Šlapanice - 
Halenkov-Huslenky 6:1, Zlín -  Šlapanice 

1:2, Uherské Hradiště – Halenkov-Hus-
lenky 7:4, Zlín – Halenkov-Huslenky 2:3, 
Uherské Hradiště – Šlapanice 3:3 
Skupina B: 3 X 10 minut zápas 
Brno-židenice – Boskovice 3:1, Velké 
Němčice – Ivančice 3:4,  Brno-židenice 
– Velké Němčice 1:3, Boskovice – Ivan-
čice 5:4, Brno-židenice – Ivančice 3:3, 
Boskovice - Velké Němčice 6:3 
Neděle 22. května 2011
Play-off: 3 X 12 minut zápas 
Čtvrtfinále 1: 
Šlapanice – Velké Němčice 7:3
Čtvrtfinále 2: Boskovice – Zlín 2:3 (SN)
Čtvrtfinále 3: 
Uherské Hradiště – Brno-židenice 14:0
Čtvrtfinále 4: 
Ivančice – Halenkov-Huslenky 7:1
Semifinále 1: 
Uherské Hradiště – Zlín 2:1
Semifinále 2: 
Šlapanice – Ivančice 1:2 (SN)
O 3. místo: Šlapanice – Zlín 4:3
Finále: Uherské Hradiště – Ivančice 6:0
individuální ocenění:
Nejlepší brankář: 
lukáš Kolečkář – uherské Hradiště 
Nejlepší obránce: 
Pavel Sedlák - šlapanice
Nejlepší útočník: 
lubomír Krenar – Boskovice
Nejlepší střelec: Tomáš Čechmánek 
–  uherské Hradiště (8)
konečné pořadí:
1. uherské Hradiště
2. ivančice
3. šlapanice
4. Zlín
5. Boskovice
6. Brno-Židenice
7. Halenkov
8. Velké Němčice

Finále OFl juniorů: 
Zlín obhájil prvenství 
v juniorech
Florbalisté Zlína se stali vítězem posled-
ního finálového turnaje Orelské florba-
lové ligy sezóny 2010/11. Kategorii juni-
orů si tak podmanili již podruhé v řadě, 



OREL  2–11 23www.orel.cz

sport

když obhájili první místo z předchozího 
ročníku, kdy uspěli v Blansku. 
Zlínští junioři na domácí půdě prošli tur-
najem jako nůž máslem, když neztratili 
ani bod. Družstvo kapitána Romana Gilla 
nejvíce potrápil Havířov, kterému jen těs-
ně uniklo prodloužení, když branka do-
cílená v spolední minutě nebyla uznána. 
Na druhém místě skončil další zástup-
ce Velehradské župy Uherské Hradiště, 
které se po triumfech ve starších žácích 
a mužích brousilo zuby i na v pořadí již 
třetí vítězství v jednom ročníku.
Ze třetího místa se naopak radují Bohuni-
ce. Brněnští hráči v boji o bronz doslova 
udolali Havířov v poměru 3:1. 
Za organizaci celého turnaje je třeba po-
chválit místní orelskou jednotu Zlín, která 
se na jedničku zhostila pořadatelské role. 

FinálOVÝ turnaJ OrelSkÉ 
FlOrbalOVÉ liGy
sezóna 2010/2011 JUNIOŘI 
sobota 28. 5. a neděle 29. 5. 2011 ZLÍN
Sobota 28. května 2011
Skupina A:  3 X 10 minut zápas 
uh. Brod – uh. Hradiště 2:2 
Dolní Bojanovice – Kelč 5:3
uh. Hradiště – Kelč 9:2
uh. Brod – Dolní Bojanovice 3:5
Dolní Bojanovice – uh. Hradiště 1:3
Kelč – uh. Brod 1:4
Skupina A:
1. uherské Hradiště 7 bodů
2. Dolní Bojanovice 6 bodů
3. uherský Brod 4 body
4. Kelč 0 bodů
Skupina B: 3 X 10 minut zápas 
Brno-Bohunice – Havířov 3:0
Zlín - Nové Město na Moravě 6:0
Brno-Bohunice – Zlín 1:5
Nové Město na Moravě – Havířov 2:4
Nové Město na Moravě –  
Brno-Bohunice 4:4, 
Havířov – Zlín 1:9
Pořadí – skupina B: 
1. Zlín 9 bodů
2. Brno-Bohunice 4 body
3. Havířov 3 body
4. Nové Město na Moravě 1 bod

Neděle 29. května 2011
Play-off: 3 X 12 minut zápas 
(60 minut na zápas)
Čtvrtfinále 1: 
uherské Hradiště – Nové Město n/M 4:1
Čtvrtfinále 2: Zlín – Kelč 7:2
Čtvrtfinále 3: 
Dolní Bojanovice – Havířov 2:4
Čtvrtfinále 4: 
uherský Brod – Brno-Bohunice 0:3
Semifinále 1: Zlín – Havířov 5:4
Semifinále 2: 
uherské Hradiště – Brno-Bohunice 5:0
O 3. místo:
Havířov – Brno-Bohunice 1:3 
Finále: 
Zlín – Uherské Hradiště 6:1
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: 
lukáš Nevřivý – Brno-Bohunice
Nejlepší obránce: 
František Jansa – Dolní Bojanovice
Nejlepší útočník: 
robin Kollár – uherské Hradiště
Nejlepší střelec: roman Gill – Zlín (12)
konečné pořadí:
1. Zlín
2. Uherské Hradiště
3. Brno-Bohunice
4. Havířov
5. Dolní Bojanovice
6. uherský Brod
7. Nové Město n/M
8. Kelč

ŽENSKÉ KATEGORIE: 
V ženských kategoriích žákyň a junio-
rek se finálové turnaje nekonaly, jeli-
kož se hrála v obou případech pouze 
jedna divize. K ohodnocení nejlepších 
týmů došlo na posledních turnajích 
sezóny.

konečná tabulka 
ŽákyŇ 2010/11

Po
řa

d
í

Jednota

Zá
p

as
y

B
o

d
y

sk
ó

re

1 Šitbořice 12 31 43:15

2 Těšany 12 23 34:14

3 Brno-Bohunice 12 19 29:22

4 Dolní Bojanovice 12 14 30:29

5 Brno-Židenice 12 0 8:64

konečná tabulka 
JuniOrek 2010/11

Po
řa

d
í

Jednota

Zá
p

as
y

B
o

d
y

sk
ó

re

1 Brno-Bohunice 10 27 43:14

2 Hranice 10 21 46:22

3 Uherské Hradiště 10 21 43:24

4 uherský Brod 10 12 21:26

5 Dolní Bojanovice 10 9 26:54

6 Boskovice 10 0 18:57

PETR GABRIEL, ředitel OFL

Finále Zlín
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Orelské setkání rodin

Při sestavování plánu akcí rady mládeže 
na rok 2009 se zrodil nápad uspořá-
dat setkání jako alternativu umožňující 
sportovní, kulturní i duchovní vyžití ne-
jen pro dospělé a děti, ale především ro-
dinu jako celek.  Bohatý program víken-
du byl sestaven z částí určených pouze 
dospělým jako turnaj v badmintonu či 
malé kopané nebo večerního posezení 
a zpívání u táboráku zatímco pro děti 
byly připraveny zajímavé hry, stavění 
a pouštění lodiček, či sportovní zápolení 
v různých nejen atletických disciplínách. 
Součástí byla i rodinná soutěž, kdy mu-

seli ruku k dílu přiložit všichni její členo-
vé. To vše šité na míru, aby si své našli 
jak rodiče, tak i děti každého věku. S ne-
bývalým nadšením se setkala i nedělní 
pouť do nedalekých Křtin i pravidelné 
krátké modlitby před jídlem. 
Pozimní setkání orelských rodin v roce 
2009 bylo natolik úspěšné, že se za rok 
v záři roku 2010 sešli rodiny opět a to ješ-
tě ve větším počtu. Zázemí poskytlo pro 
oba ročníky středisko Bukovina župy Sed-
lákovy. Kapacita budovy byla bezezbytku 
naplněna a tak došlo pro letošní ročník 
k výběru nového většího místa.  První lis-

topadový víkend 2011 se setkají orelské 
rodiny s dětmi v Krkonoších v Jánských 
Lázních v penzionu Marianum.
Termín letošního 3. ročníku víkendu pro 
rodiny s dětmi je sice až pozdně pod-
zimní, ale protože rodinné kalendáře se 
se začátkem školního roku rychle zaplní, 
upozorňujeme na tuto bezesporu zají-
mavou akci rady mládeže již nyní. Na 
všechny účastníky čeká opět program 
šitý na míru. Hry pro děti a pro rodiče 
sport či odpočinek, výlet pro rodinu 
i společné večery. Pro bližší informace 
klikněte na www.orel.cz.
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Z činnosti žup a jednot

Úspěšná závodní 
sezóna v Orlu Dobříš 
Letošní 1. polovina závodní sezóny při-
nesla samá příjemná překvapení a člen-
ky závodního oddílu Aerobik studia Orel 
Dobříš sklízely na závodech jeden úspěch 
za druhým. Přes 60 dospělých a dětí od 
5 let, kteří oddíl závodního aerobiku na-
vštěvují, se účastnilo prestižních soutěží 
po celé České republice. Mnohdy velmi 
psychicky i fyzicky náročné závody, které 
absolvovali, zvládli výborně. 
Od poloviny února až do poloviny červ-
na trávili téměř každý víkend v závod-
ních halách a pokaždé se jim podařilo 
vystoupit na bednu vítězů. Celkem 
závodníci vybojovali 9 zlatých, 5 stří-
brných a 6 bronzových umístění. 
Aerobik studio Orel Dobříš se tak do-
stalo do povědomí českého aerobiku 
a doufejme, že v 2. polovině roku se 
bude dařit stejně tak a snad i lépe. Pře-
jeme všem závodníkům krásné prázdni-
ny a těšíme se na ně opět na srpnovém 
sportovním soustředění, které bude 
soustředěno na přípravu na podzimní 
mistrovství ČR ve sportovním aerobiku.
Trenérky Orla Dobříš – Klára Jandová, 
Denisa Havlíčková, Denisa Chadimová, 
Michaela Jungmannová, Hedvika Klou-
dová, Markéta Vodenková

Zlatá réva
V sobotu 26. března 2011 se ve Far-
ním domečku v Kunovicích uskutečnil 
další ročník již tradiční recitační soutě-
že Zlatá réva, kterou uspořádala místní 
jednota Orla. Jednalo se o župní akci, 
proto se jí kromě kunovických zástup-
ců zúčastnily také jednoty ze Starého 
Města, Moravského Písku, Polešovic 
a Domanína.
Děti recitovaly básně v několika ka-
tegoriích a odborná porota, kterou 
obsadily paní učitelky Mgr. Andrea 
Olbertová, Mgr. Lenka Ertlová a Mgr. 
Zdenka Dřínková, měla při hodnocení 
náročný úkol.

První místa v jednotlivých kategoriích si 
odnesli Vanda Charbutová z Kunovic, 
Šimon Kyjovský z Domanína a Jana Za-
pletalová z Moravského Písku. Ocenění 
za odvahu si zasloužili všichni a nikdo 
neodešel s prázdnou. Ceny předávala 
paní starostka Mgr. Ivana Májíčková, 
které patří velký dík. Jarní sobotní odpo-
ledne zakončil župní starosta a starosta 
jednoty Orla Kunovice, kteří povzbudili 
děti k další činnosti.

ANDREA ALBERTOVá

Turnaj  
o „pečeného Orla“
V sobotu 9. dubna se v Uherském Hra-
dišti konal turnaj ve stolním tenisu, kte-
rý pořádala Charita Uh. Hradiště spolu 
s jednotou Orla Uh. Hradiště. Staro-
měšťané se opět vyznamenali. Naše 
tři želízka zastupovali Vojtěch Giesl, 
Petr Plevák a Bohuslav Blaha. Pečený 
Orel přiletěl do Starého Města. V ka-
tegorii do 15 let získal 1. místo Petr 
Plevák a krásné bramborové Vojtěch 
Giesl. V kategorii dospělých byl abso-
lutním vítězem Bohuslav Blaha, který si 
pochutnal na „pečeném Orlu“. Všem 
reprezentantům naší jednoty děkujeme 
a gratulujeme!

DAGMAR ZáLEŠáKOVá
starostka jednoty Staré Město

Setkání seniorů Orlů  
na sv. Hostýně 
Letos, po několika letech opět na sv. 
Hostýně. Pod ochranou Panny Marie pro-
žili členové Orla  ve dnech 11.–13. dubna  
krásné chvíle v duchovním usebrání. Ra-
dostné společenství orelské rodiny, pou-
tavé přednášky a celé duchovní vedení  
milého otce Pavla Kopeckého, který roz-
dával kolem sebe jen úsměvy a láskyplná 
slova, to vše bylo pro všech 80 účastníků  
velkým duchovním přínosem.
Obohacením byly zajímavé přednášky  
P. Petra Dujky o manželství.
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Zdravověda – to bylo téma P. Pleskače, 
který tvrdil, že většina nemocí je důsle-
dek  hříchu.
Ježíš dává svobodu, ďábel bere vše. Se-
známil nás s přirozenými léky – bylinka-
mi a jejich účinnou mocí.
Rovněž přednáška místostarosty Orla 
Božetěcha Kostelky o historii Orla a jeho 
zasloužilých členech, kteří v mnoha pří-
padech položili za své přesvědčení a své 
ideály i své životy, zaujala všechny pří-
tomné.
Jeden večer se programu ujala ses. 
Pachtová, která nás obdařila malými 
dárečky a vyzývala jednotlivé župy ke 
zpěvu lidových písní, či vyprávění o li-
dových zvycích z jejich oblasti. 
Nechyběl ani obdivuhodný přednes bás-
ní bratra Paďoura.
Kromě každodenních mší sv. jsme prošli 
v modlitbě novou „cestu světla“. 
Děkujeme sestře Mari i  Hlavicové 
z ústřed ní kulturní rady za zajištění  
této akce a doufáme, že se na rok zase 
sejdeme.

 EMILIE ZEMáNKOVá
 sekretář župy Velehradské             

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 16. 4. 2011 se uskutečnil ve 
sportovní hale v Hluku turnaj ve stolním 
tenise. Své síly zde změřili registrovaní 
i neregistrovaní hráči v ČAST, kategorie 
žáci, junioři a muži. Z tohoto turnaje se 

kvalifikovali na finálový turnaj v Polné, 
který se bude konat 7. 5. 2011. Jed-
nota Orla Staré Město zde také měla 
zástupce, kteří postupují do Polné. Gra-
tulujeme!
Poděkování patří také řediteli turnaje 
bratru Kamilu Basovníkovi a hlavnímu 
rozhodčímu bratru Jiřímu Hubáčkovi 
z jednoty Orla Uherské Hradiště, kteří 
bravurně zvládli organizačně i technicky 
celý turnaj.

BLAHA BOHUSLAV
jednota Orla Staré Město

66. výročí osvobození 
Starého Města

Pietního akt, který se konal 29. dubna 
2011 u památníku na Hradišťské ulici 
se zúčastnila i skupina Orlů se svými 
dětmi z jednoty Staré Město. Úvodní 
proslov pronesl starosta Josef Bazala, 
pak zarecitoala báseň žákyně základní 
školy a zástupci Města Staré Město, 
Orla, Sokola, politických a občanských 
organizací položili kytice květin k pa-
mátníku.
Pamětník prof. Jan Slováček, předseda 
ZO ČSBS vzpomněl na těžké období 
2. světové války.
Vzpomínková slavnost byla ukončena 
státní hymnou.

ZáLEŠáKOVá DAGMAR,
 starostka jednoty Orla

Orel župa Sedlákova –  
od historie k současnosti
Na našem župním sjezdu letos v dub-
nu v Telnici byla kromě pravidelně 
projednávaných bodů také slavnostně 
představena kniha. Ne ledajaká. Asi 
před čtyřmi lety jsme se na jednom 
zasedání předsednictva dohodli, že by 
bylo dobré sesbírat a uceleně archivo-
vat dostupná fakta o vzniku naší župy. 
Úkolu se ochotně ujal br. František 
Urbánek a s pomocí bývalého sekre-
táře br. Aloise Müllera nashromáždili 
spoustu historických dat a zajímavostí. 
Za to jim patří velký dík. Dík také pa-
tří sponzorům, bez jejichž pomoci by 
zůstalo pouze u sesbíraných materiálů 
v archivu a nevzniklo toto nadčasové 
dílo. Největší finanční podíl vzal na svá 
bedra Jihomoravský kraj a Magistrát 
města Brna.
Kniha „Orel župa Sedlákova – od histo-
rie k současnosti“ přináší srozumitelný 
pohled na necelé století činnosti jedné 
z dvaceti tří orelských žup v naší repub-
lice. župy, která se účinně snaží přispět 
k dobrému obrazu Orla. 
Společnými silami vzniklo dílo v úctě 
nejen k těm, kteří jako vůdčí osobnosti, 
byli nositeli orelských idejí a obětavými 
bojov níky za jejich naplnění, ale i tomu, 
kdo na jakémkoliv postu orelské činnos-
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ti obětavě při spíval k vydávání svědectví 
pravdy, poselství víry a nadě jí. 
Ať je tedy tato kniha ohlédnutím za mi-
nulostí, dokumentem růstu a zdrojem 
informací pro budoucí generaci.

Ing. MILUŠE MACKOVá
starostka župy Sedlákovy

Finále turnaje  
stolního tenisu
Ústřední finálová akce ve stolním teni-
se jednotlivců se konala v Polné 7. 5. 
2011. Naši jednotu zastupovali tři repre-
zentanti. Po velmi náročných utkáních 
si Orel jednota Staré Město vybojovala, 

v kategorii muži Bohuslav Blaha, zlatou 
medaili a v kategorii ženy Marie Čoží-
ková bronzovou medaili. Vítězům gra-
tulujeme!

DAGMAR ZáLEŠáKOVá
starostka jednoty Staré Město

Župní atletické závody
Psal se 7. květen 2011 a skupina nej-
mladších Orlů – sportovců se vydala 
vstříc župním atletickým hrám do Niv-
nice. Bylo krásné slunné počasí a na 
místním nově opraveném hřišti vládla 
sportovní a přitom i kamarádská nálada. 
Závodů se zúčastnily jednoty Dolní Něm-

čí, Domanín, Drnovice, Moravský Písek, 
Nivnice, Staré Město, Uherský Brod, Ve-
selí nad Moravou a Zlín. Naše skupina, 
ve složení Barunka Fotýnková, Lucinka 
Houdková, Natálka Slováčková, Barbor-
ka Vaňková, Nikolka Benedíková, Ládík 
Janča, Šimon Slavík, Vojta Slavík, Vojta 
Zábranský, Erik Zimčík a Tomáš Petržel, 
byla odhodlaná vydat úplné maximum 
a porazit v duchu fair play místní i vzdá-
lené orelské jednoty. Po slavnostním 
zahájení se přítomní závodníci rozdělili 
do skupin a závody v lehké atletice se 
započaly. Sportovci soupeřili ve čtyřboji 
(60 m, dálka, hod kriketovým míčkem 
a běh na dlouhou trať dle kategorií – 
200 m, 300 m, 400 m, 800 m). 
Naše děti obsadily 1., 2. i 3. místa a stá-
ly na stupních vítězů: v kategorii ben-
jamínci děvčata: Lucinka Houdková 
2. místo a Barborka Vaňková 3. místo, 
v kategorii benjamínci chlapci: Erik Zim-
čík 1. místo a Ladislav Janča 2. místo, 
v kategorii nejmladší žákyně: Natálka 
Slováčková 3. místo a v kategorii nej-
mladší žáci Vojtěch Zábranský 3. místo.

Mgr. JANA FERDOVá
náčelnice Staré Město

Svátek matek v Kuřimi
„Dítě je knihou, ze které matka čte a do 
které může psát….“  (RoseggeR)

  Orel jednota Kuřim pořádala dne  
7. 5. 2011 již třetí ročník oslav Svátku 
matek pod názvem. „DěKUJEKE MA-
MINKáM“. V prostorách zámeckého 
nádvoří byl nejen pro maminky připra-
ven program, ve  kterém vystupují samí 
muži a děti. 
V prostorách Orlovny naši členové uspo-
řádali pro širokou veřejnost výstavu 
fotografií „Historie a současnost Orla 
v Kuřimi“. 
Na děti čekaly hry a soutěže pojaté 
v duchu „Z pohádky do pohádky“. Při 
pohádkové cestě plné úkolů jich farní 
zahradou a orelským hřištěm proběhlo 
kolem tří stovek a nikdo z nich neod-
cházel s prázdnou. 

alois Müller a František urbánek při své „autogramiádě“ na sjezdu župy Sedlákovy 
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Odpolední koncert Jakuba Smolíka 
a sluneční paprsky pak přilákaly na zá-
mecké nádvoří všechny ty, co neodjeli 
na víkend na své chaty a chalupy. Již po 
prvních pár tónech bylo jasné, že kuři-
máci jsou dobrým publikem a během 
chvilky spolu s Jakubem zpívali mladí 
i staří. V dobře našlápnutém odpoled-
ni pak pokračovala dvojice hudebníků 
s názvem Tom Sawyer Band s reper-
toárem pro všechny věkové skupiny. 
Také „skoro“ místní cimbálová muzika 
s mužským pěveckým sborem Kyničan 
z Moravských Knínic navázala s pub-
likem rychlý kontakt a bylo jasné, že 
návštěvníkům jsme se programem tre-
fili do noty. Pro nás pořadatele vždy 
v takovém případě platí to mnohokrát 

otřepané: „My máme radost, když vy 
máte radost“. Program  na zámeckém 
nádvoří ukončily taneční i pěvecké vý-
stupy děti z Mateřské školky a Domu 
dětí a mládeže.
Závěrem bych ráda poděkovala všem  
organizátorům za jejich čas a ochotu, 
městu Kuřim a sponzorům za jejich fi-
nanční podporu.
Zvlášť poděkování patří těm, kdo jakým-
koliv způsobem pomohl dobrovolnou 
prací a přispěl tak svým dílečkem do 
celkové skládačky, kterou se tato spo-
lečná akce stala. Soudě i podle ohlasů 
návštěvníku se opět dobře myšlená věc 
podařila a jsme rádi, že je pod ní pode-
psán Orel.

 IVANA NOVáČKOVá, jednota Kuřim

OREL – župa Sedlákova –   
„Mariánská štafeta“
Místem soustředění XXI. Mariánské 
štafety byly v letošním roce Bošovice – 
nevelká obec, ležící v jihovýchodní čás-
ti župního regionu. Stalo se již v župě 
tradicí, že se zástupci zpravidla všech  
jednot sejdou ke společné bohoslužbě 
a pořadatelská jednota v rámci svých 
možností a místních podmínek pro 
účastníky připraví program sportovní 
i kulturní. Tak, aby všechny věkové ka-
tegorie našly něco, co je zaujme.
Funkcionáři nepočetné jednoty – bratr 
Josef Marek  a sestra  Anežka  Skulínko-
vá – byli těmi obětavými, kteří věnovali 
organizační přípravě plno úsilí při vstupu 
této župní tradice do třetí desítky. Místní 
jednota se zasloužila i o vydání  brožurky 
„Historie Mariánských štafet v župě Sed-
lákově“. Ta  podává vyčerpávající doku-
mentární přehled od založení  Mariánské 
štafety dne 11. 4. 1991 až do současnos-
ti. Tak se můžeme například dozvědět, že 
zakladateli byli tehdejší funkcionáři:
Josef Novotný,
    jednota Líšeň – starosta župy
Josef Sedláček,
    jednota žatčany – jednatel župy
František Morávek,
    jednota Bílovice – člen rady
Josef Buchta, 
    jednota Moutnice – místostarosta župy
Ludmila Benešová, 
    jednota Blažovice – hospodář župy
Vladimír Chudáček,
    jednota Sokolnice – člen rady
Jan Šmerda, 
    jednota Pozořice – člen rady
Místem soustředění návštěvníků v obci 
byl objekt Katolického domu. Odtud vy-
šli účastníci průvodem v čele s praporeč-
níky a za doprovodu hudby do chrámu, 
který je jedním ze tří kostelů v republice 
zasvěcen sv. Stanislavu. Tam, před na-
zdobenou sochou Panny Marie a sym-
bolem štafety – minižerdě s medailonem 
Panny Marie křtinské – přivítal zúčastně-
né jednoty a všechny příznivce starosta 
jednoty bratr Josef Marek. Následně 
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starostka župy, sestra Míla Macková, 
vyzvala zástupce  jednot, aby postupně 
přistupovali ke štafetě. Tam každý před-
stavil svoji jednotu, přečetl přímluvu ve-
psanou na úzké barevné stuze a zavěsil 
ji do prstence štafety. Pro tento akt se 
ujal název „stužkování“. Po jeho ukon-
čení byla sloužena mše svatá. Celebroval 
duchovní rádce župy P. Tomáš Prnka.
Odpolední program byl otevřen pozvá-
ním všech účastníků na pohoštění a ke 
společenské besedě do Katolického 
domu. Tam se s velkou péčí a bohatou 
pohostinností  staraly o účastníky sestry 
Kroupová, Marková, Matyášová, Ková-
řová, Jadrná, Dvořáková a Mazurová.
Ve společenské besedě vystoupil sta-
rosta obce pan Jaroslav Šimandl, který 
se účastnil celodenního programu Ma-
riánské štafety. Poutavý byl jeho kvalifi-
kovaný výklad o historii obce doplněný 
následnou prohlídkou památek.
Pro náročné milovníky duchovní hudby 
byl v kostele uspořádán koncert komor-
ního sboru Ensemble Versus přednese-
ním skladeb z období renesance, raného 
baroka i dvacátého století.

8. květen se stal tradičním dnem konání 
Mariánských štafet v župě. Byl zvolen 
jako den, kdy v jeho zasvěcení vzdáváme 
hold Panně Marii – prostřednici všech 
milostí. Jistě v tomto dni patří také naše 
vzpomínka na dobu osvobození našeho 
národa od hrůz 2. světové války.

S dobrými pocity se loučili účastníci 
s Bošovicemi. Jistě s přáním, aby na 
přímluvu Matky Boží došlo k naplnění 
proseb, které byly vepsány do ztužek 
našich jednot a zavěšeny na symbol naší 
župní Mariánské štafety.

ALOIS MűLLER A JOSEF MAREK

Vzdělávací seminář
Naše cvičitelky tentokrát z oddílů Rodiče 
s dětmi, Cvičení a pohybové hry, Re kreační 
sporty a Kondiční cvičení využily nabídky 
vzdělávacího semináře „Využití overballů 
v tělesné výchově“ konané v příjemném 
prostředí yoga and Cyclink studio v Uh. 
Hradišti. Lektorka PaedDr. Hana Toufaro-
vá nás v několika hodinovém bloku se-
známila s technikou využití overballů pro 
rozvoj silových schopností a flexibility, se 

cviky rovnováhy a koordinace. Přítomní 
si vyzkoušeli všechny nabízené techni-
ky s overbally a vyšel i čas na seznámení 
s flexi-barem, který si vyzkoušíme v dalším 
semináři, jak slíbila Mgr. Jitka Blechová ze 
Vzdělávací agentury KPS, Vsetín, akredi-
tované vzdělávací instituce MV a MŠMT.

DAGMAR ZáLEŠáKOVá
starostka jednoty Staré Město

Den matek
Dne 15. května proběhla již tradiční 
oslava Dne Matek ve Společensko-kul-
turním centru, které pořádalo Město 
Staré Město. Celým pořadem nás pro-
vázel místostarosta Radoslav Malina.
Jednota Orla Staré Město si tentokrát 
pro přítomné připravila ukázku cvičení 
od nejmenších až po starší děti. Vystou-
pily děti z oddílu Rodiče s dětmi a z od-
dílu Cvičení a pohybové hry. 
Oddíl Rodiče s dětmi se představil s no-
vým pásmem. Tento oddíl navštěvují děti 
od 1 do 3 let. Ve cvičební hodině se za-
měřují na rozvíjení pohybových doved-
ností a schopností dětí. Učí se pochodo-
vat v rytmu, nové básničky a cvičí nejen 
s kroužky, overbally, padákem, ale i na 
nářadí sestavené do opičí dráhy. Oddíl 
vede sestra starostka Orla Dagmar Zále-
šáková se sestrami Lenkou Brimusovou, 
Dobroslavou Kiszovou a Boženou Kory-
čánkovou. Cvičení probíhá v sále Orlov-
ny každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
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Oddíl Cvičení a pohybové hry pod ve-
dením Mgr. Jany Ferdové a Bc. Hany 
Slováčkové se schází každý pátek od  
16.00 hod. Zaměřují se na základy gym-
nastiky, cvičení na nářadí a s náčiním. 
Využívají prvky aerobiku, psychomotori-
ky a také míčové a jiné hry. Představili se 
ve dvou pásmech: První přítomní shlédli 
ukázku mladších dětí, které vystoupily 
jako trpaslíci. Ukázaly nám, jak se trpaslí-
ci rozcvičují. Starší děti předvedly v rytmu 
aerobiku Čarodějném pásmo. Na podi-
um se slétly čarodějnice, které vykouzlily 
úsměv na tvářích všech přítomných.
Dále se představily děti z Dolinečky, 
ZUŠky, Klubíčka, MŠ Komenského, MŠ 
Rastislavovy i z MKŠ Za Radincí. Kdo při-
šel, nelitoval! Bylo to krásné a příjemně 
strávené nedělní odpoledne! 

DAGMAR ZáLEŠáKOVá
starostka jednoty Staré Město

Atletické hry dětí – 
Grand Prix Bohunice  
15. května 2011
Již 6. ročník setkání nejmenších orelských 
atletů uspořádala tradičně orelská jednota 
Brno-Bohunice. Vzhledem k nepříznivému 
počasí se stejně jako v roce minulém kona-
lo v bohunické orlovně. Na tuto variantu 
se připravili i samotní závodníci a dostavilo 
se jich úctyhodných 53. Byly zastoupeny 
jednoty: Drnovice, Jiříkovice, Obřany, Po-
zořice, židence, žatčany a domácí Bohuni-
ce. Stísněné prostory tělocvičny sice neu-

možňovaly provozovat klasické atletické 
klání, ale jak z ohlasů trenérů, tak z reakcí 
dětí se akce líbila. Pro ty, co zrovna nesou-
těžily, byl v orelském klubu připraven stolní 
hokej, fotbal, i jiné hry. S velkým zájmem 
byl též sledován přenos z MS v hokeji, a to 
vítězný souboj o bronzové medaile mezi 
našimi hokejisty a Ruskem. 
Samotné závody byly velmi vyrovnané, 
často rozhodovaly desetiny sekund, 
nebo jedna nesprávně provedená dis-
ciplína. Pořadatelé vyhlásili též soutěž 
o nejlepší jednotlivce (dle počtu získa-
ných bodů) a o nejlepší jednotu (dle 
medailových umístění). 
Nejlepší atletky byly vyhodnoceny se stej-
ným počtem bodů Anička Halasová z dr-
novické jednoty a Emílie Dokoupilová ze 
žatčan. Nejlepším atletem a celkovým ví-
tězem se stal Martin Hampl z Orla žideni-
ce. Neuvěřitelně vyrovnaný souboj o nej-
lepší jednotu skončil smírem a cenu si po 
zásluze převzali současně Zdenka Hamp-
lová ze židenic a Jarda Hronek z Obřan. 
Posledním závodem byl souboj trenérů, 
vedoucích a zástupců pořadatelů. Za 
obrovského povzbuzování dětí dokáza-
lo všech 12 účastníků, že jsou dobrým 
příkladem svých svěřenců.
Slovo na závěr: pořadatelé děkují všem 
účastníkům, závodníkům, vedoucím 
i přítomným rodičům, za jejich soutěži-
vé, ale naprosto čestné a korektní cho-
vání během celého závodu.

LADISLAV KONEČNý

Orelská pouť  
na Svatou Horu  
21. 5. 2011 
V sobotu 21. 5. 2011 úspěšně proběhl 
IV. ročník orelské pouti na Svatou Horu. 
O půl desáté vyšel 90členný poutní prů-
vod z centrálního příbramského náměs-
tí TGM, od farního chrámu sv. Jakuba, 
a pokračoval centrem města směrem ke 
svatohorské aleji. Poutníci se modlili sv. 
růženec a zpívali mariánské písně. 
O jedenácté hodině sloužil svatovítský 
sídelní kanovník P. Mgr. Jan Gerndt slav-
nou asistovanou mši sv. podle klasického 
římského ritu v korunovační kapli Svaté 
Hory. Pan kanovník ve svém kázání při-
pomněl odkaz pražského arcibiskupa, 
politického vězně nacismu a komunismu 
a člena Orla, Msgre. Josefa kardinála Be-
rana. Otec kazatel má k tématu profesně 
blízko, neboť působí jako promotor ius-
titiae procesu blahořečení kardinála Be-
rana. Diakonem byl P. Mgr. Antonín Da-
mián Nohejl, III. O. P., župní vzdělavatel 
středočeského Orla. Subdiakonoval laik 
Josef Babor z plzeňské farnosti při kos-
tele P. Marie Růžencové. Mši sv. dopro-
vodil na harmonium další orelský kněz, P. 
Jan Radim Valík, O. S. B., farář z Počapel 
u Litoměřic. Po mši sv. uctili poutníci mi-
lostnou sošku Panny Marie Svatohorské. 
Odpoledne následovala křížová cesta 
v ambitech a svátostné požehnání v ba-
zilice se závěrečným orelským chorálem 
Ó, Zdroji pravdy!, který skvěle zahrál na 
varhany P. Valík. Orlové nezapomněli na 
svého kněžského jubilanta. Letos se totiž 
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z žup a jednot

P. Valík dožil krásných 80 let. U marián-
ského trůnu obdržel tento velký ctitel 
Matky Boží krásnou zlato-bílou kytici 
a před nastoupenými prapory mu jeho 
věrní orlové blahopřáli. Mnohá léta, otče 
vzdělavateli!
Orelská pouť shromáždila na 200 pout-
níků z Čech i Moravy. Zasloužilí bratři 
nesli v poutním průvodu prapory výcho-
dočeské orelské župy Brynychovy, jiho-
moravské orelské župy Velehradské, dále 
jednot České Budějovice, Křenovice, Pra-
ha-Hostivař a Domanín. Z významných 
funkcionářů Orla se zúčastnili br. Anto-
nín Zelina, místostarosta Orla, br. Bohu-
slav Čáp, starosta Orla župy Brynychovy, 
br. Václav Lednický, člen Ústřední revizní 
komise, dále br. Jan Sedlák z pražské 
župy Pospíšilovy, br. Josef Holomek 
z Orla jednoty Křenovice, br. František 
Navrátil z Orla jednoty České Budějovice, 
br. Jaroslav Kočí, starosta Orla župy Ur-
banovy ad. Tradičně početnou skupinu 
poutníků tvořili českobudějovičtí orlové. 
Připutovali orlové z Plzně a Třemošné, 
z Prahy, Kladna, Dobříše, Domanína, 
Křenovic, Kunovic a dalších míst Čech  
a Moravy. 
Zvlášť milý byl fakt, že tradiční latinská 
liturgie přivedla na orelskou pouť i věří-
cí, kteří nejsou členy Orla. Farníci z Ra-
kovníka a Jablonce n. Nisou byli poutí 
nadšeni. Tradiční procesí městem i dů-
stojně slouženou liturgii velmi ocenili. 
Těší nás, že se pouť za čtyři roky svého 

pravidelného konání dostala do obec-
ného vědomí českých orlů a katolíků 
vůbec. 19. 5. 2012 se těšíme opět na 
shledanou na Svaté Hoře! 
Orel aktivně pracuje na obnově národa 
v katolické víře. Proto věrní katolíci – 
pod orelské perutě! Orel je také Vaše 
domovina – organizace otců, která há-
jila práva katolíků přes 100 let v našem 
národě! Podpořte orelské snahy! 

Nechť ustoupí, kdo chabě naříká!
Vy však – orlové činu, vzleťte s chutí 
novou!
My rytíři jsme spásy z Blaníka
a pod korouhví táhnem Václavovou!

Ať Panna Maria Svatohorská bez ustání 
oroduje za český lid u Božího trůnu! 

 Za pořadatele orelské pouti 
br. STANISLAV VEJVAR, místostarosta Orla

Pouť na Svatou Horu 
dne 21. 5. 2011.
Na pozvání župy Svatováclavské se účast-
nili členové naší Velehradské župy pouti 
na Sv. Horu. Protože se  nepodařilo dát 
dohromady dostatek lidí na autobus,  jelo 
nás jen 8 osobním autem br. starosty Ing. 
Zeliny, které sám řídil. Kdo jel, nelitoval. 
Byla to krásná pouť. Sešli jsme se u koste-
la na náměstí v Příbrami, kde nás přivítal 
starosta župy Svatováclavské  br. Vejvar 
a místní kněz. Po zpěvu orelské písně 
jsme se vydali na cca dvoukilometrovou 
pouť k Panně Marii svatohorské. Br. Vej-
var, v českém kroji,  šel s křížem v rukou 
v čele procesí, za ním několik župních 
praporů a  ostatních cca 200 poutníků. 
Každý poutník obdržel brožurku s texty 
písní, modliteb růžence, mešních textů 
a písní i  textů a písní křížové cesty.
Za zpěvu písní a  modlitby růžence jsme 
došli na Sv. Horu, kde byla sloužena mše 
sv. dle starého řádu. Po hodinové polední 
přestávce jsme se účastnili křížové cesty 
v ambitu kláštera a pak svátostného po-
žehnání uvnitř kostela. Zpěvem orelké pís-
ně „O zdroji pravdy..“ byla pouť ukončena.
Na zpáteční cestě nás br. starosta ještě 
zavezl do obce  Svatý Jan pod skalou. Je 
to kouzelné památné místo, kde působil 
poustevník svatý Ivan. V kapli jsou ulo-
ženy i jeho ostatky.
Posledním naším cílem už byl jen domov. 
Děkujeme br. starostovi za pěkný den.

E. ZEMáNKOVá 
sekretář župy Velehradské



•  zprávy z Orelské  
běžecké ligy, 

•  z Velehradu  
4. a 5. července 2011,

•  postřehy z pouti  
na Sv. Hostýn, 

• představení místostarostů, 

•  rozhovor s odstupujícím 
generálním sekretářem, 

•  zajímavosti z FICEP CAMPu  
v Boskovicích

•  zprávy z ústředí,  
žup a jednot… 

a další zajímavé čtení.

 V příštím čísle najdete: Orelská pout’ 
na Svatý Hostýn 
                    20.- 21. 8. 2011


