
Vánoce znamenají setkání s láskou. 

S láskou Bozí…
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Představujeme nové tváře Výkonného předsednictva  6–9

„Rodinný stůl je stolem obětním a když tam nikdo nic nedá, tak tam nic není.  
A naopak, když tam každý z nás dává co může, je ten stůl bohatý a vrchovatý“ říká 
generální sekretářka Orla Marie Jurečková.

Výsledky Orelské běžecké ligy 2011  11–13

Již třetí ročník Orelské běžecké ligy je za námi. Posledním závodem v Moravských 
Budějovicích vyvrcholily mnohdy velmi napínavé souboje o přední umístění v jed-
notlivých kategoriích. V letošním roce je dobojováno.

komentář

Papež vyhlásil  
rok víry
Na všech stranách se mluví o krizi. Nejčastěji 
hospodářské nebo morální. Obě však ros-
tou z krize duchovní. Má-li se tedy uzdravit 
kořen problémů, je třeba oživit víru. Jak? 
Svatý Otec si představuje, že v nás vyroste 
touha vyznávat svou víru s novým přesvěd-
čením, s důvěrou a radostí, že o ní budeme 
věrohodněji svědčit před druhými, že znovu 
objevíme její obsah a promyslíme, co vlastně 
znamená svobodně se oddat Bohu, dát mu 
plnou důvěru.
Někoho trápí pochybnosti ve víře. Ty nemusejí 
být problémem, ale jen projevem myšlení. Je 
však rozdíl mezi pochybováním toho, který 
váhá uvěřit, který překonává námitky či úzkos-
ti spojené s nejasností, a mezi pochybovačem, 
který si hledá námitky, aby nemusel víru při-
jmout, aby ji mohl odmítnout, protože nechce 
měnit své chování, nebo svými námitkami chce 
narušit víru jiného. Pokud církev označuje po-
chybnosti za hřích, pak jen ty druhé. 
Kdo má pochybnosti ve víře, má hledat, 
přemýšlet, ptát se, studovat. Víra však není 
jen přijímáním předkládaných pravd. Víra 
je taky vztah. Vím, komu jsem uvěřil, píše 
Pavel. Osobní vztah důvěry může být křeh-
ký a jeho budování náročné. Biblická víra je 
odpovídáním člověka na Boží záměry. Je to 
nejen myšlení, ale jednání, které přináší člo-
věku zkušenosti s Bohem, s mocí jeho slova, 
s jeho věrností. Někdo má problémy s přije-
tím některých náboženských pravd. Ale není 
pro dnešního člověka větším problémem vy-
tváření trvalých vztahů nejen v manželství, 
ale i k Bohu? Nedostatek kvalitních vztahů 
vede k izolaci, k samotě. K lidskému štěstí 
však nestačí moje já. Je potřebný vztah, je 
potřebná odvaha k důvěře. Ta roste zkuše-
ností. Začněme třeba tím, že vezmeme Ježí-
šova slova vážně a budeme podle nich jednat. 
Zakusíme, že jeho slovo je pravdivé, a kaž-
dou zkušeností s ním poroste náš vzájemný 
vztah. Poroste přá-
telství, které přináší 
radost. Dostaneme 
i chuť povědět svým 
přátelům o důvěr-
ných zkušenostech 
s Bohem. To bude 
první správný krok 
k oživení víry i spo-
lečenství Orla.

+ JAN GrAuBNer, arcibiskup
duchovní rádce Orla
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    Milá orelská rodino, 
betlémské světlo se k nám rychle blíží, advent 
se krátí a nedaleko Štědrý den. Je čas podě-
kovat za všechny dary, které jsme letos dosta-
li. Je čas nachystat dárky, naplněné radostí, 
všem blízkým. Opravdoví manželé se stávají 
tím největším darem jeden pro druhého, aby 
pak mohli být velkým dárkem pro svoje děti.
Jako opravdoví Orli, můžeme přijmout dar 
bezmocného betlémského dítěte a předávat 
ho dál při naší orelské práci. 
Bůh k nám přišel jako malé dítě, abychom se 
nepolekali.
Kristus nám prozradil, že ho potkáváme ve 
všech lidech kolem sebe.
A Duch Svatý v nás zapaluje plamen, který 
svítí nám i těm kolem nás na cestu.
Abychom nezabloudili ani při florbale, vo-
lejbale, stolním tenisu, recitování nebo při 
vánoční besídce. Svítí nám, abychom neza-
bloudili na pouti. Na pouti do nebeského 
království. Nezáleží na tom, jestli jdeme pěš-
ky, na kole nebo jedeme autem či autobu-
sem. Důležité je neztratit směr. Proto máme 
na cestě zastávky, kde 
načerpáme sílu, pří-
padně benzín nebo 
naftu.
I příští rok tou čerpa-
cí stanicí bude náruč 
Panny Marie na sva-
tém Hostýně a jistě se 
nás více sejde i na Sva-
té Hoře.
Je však významné zastavení, vlastně milník, 
který nás čeká v roce 2013 na Velehradě. 
Bude tomu 1150 let, kdy poprvé donesli do 
naší země betlémské světlo CYrIL a MeTO-
DĚJ. A tak mi tedy po různých orelských vý-
zvách dovolte OreLSKOu PrOSBu:
Připravujme společně oslavu, vlastně zastáv-
ku, na cestě do nebe, už od letošních Vánoc. 
Orel vznikl a roste na cyrilometodějském zá-
kladě. Vydejme se znovu na pouť.
Sílu, odvahu a vytrvalost při šíření betlémské-
ho světla
            přeje

STANISLAV JuráNeK, starosta
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Pozvánka na Ústřední orelský ples   31

OREL ústředí ve spolupráci s Velehradskou župou připravují Ústřední ples ORLA ČR 
v sobotu 28. ledna 2012 se začátkem v 19.30 hod. v Kulturním domě ve Veselí nad 
Moravou

Slovo starosty

Svatováclavská réva 18–19

V sobotu 1. října 2011 se v Katolickém domě v Lubině uskutečnil 20. ročník Svato-
václavské révy – Ústřední soutěže v přednesu umělecké křesťanské poezie a prózy. 
Jubilejní ročník překvapil v několika směrech ….

Vánoce znamenají setkání s láskou. S láskou Boží. 
Lásku je možné nabídnout, nelze ji nařídit. Ježíš se 
narodil také pro tebe – ať jsi kdokoliv. Starý či mladý, 
šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Naro-
dil se pro tebe a k tobě chce také přijít. Chce přijít, aby 
ti ukázal naději, která nezávisí na tvých schopnostech, 
nebo na výhrách a prohrách. Chce přijít, aby ti otevřel 
cestu k bohatství, které není závislé na tvých úspěších, 
na kurzu koruny ani na míře inflace. Chce přijít, aby ti 
ukázal, že ti může být velkoryse odpuštěno…
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ze sekretariátu

Ústřední rada informuje
Zasedání Ústřední rady Orla se kona-
lo dne 22. října 2011 v zasedací míst-
nosti v Brně na Pellicově ul. Zastoupení 
na jednání neměla pouze župa Kosinova 
a z celkového počtu 47 delegátů s hlaso-
vacím právem bylo na jednání přítomno 
43. Hlavním úkolem ústřední rady byla 
volba předsedů, místopředsedů a členů 
Odborných rad a Ústředního rozhodčího 
sboru.
Ústřední rada byla zahájena mší sva-
tou celebrovanou P. Pavlem Kopeckým  
a P. Vítem Jůzou.
Po ní bylo zahájeno zasedání, kterému 
předsedal starosta Orla Ing. Stanislav 
Juránek. Přinášíme přehled výsledku vo-
leb, informace o nejdůležitějších bodech 
programu a výpis z usnesení. Jednání to 
bylo náročné, dlouhé a všem těm, kteří 
vydrželi až do konce, patří moje podě-
kování.

1.  Členské příspěvky  
a jejich odvod

Ústřední rada přijala usnesení o výši 
členských příspěvků na rok 2012. Pří-
spěvky zůstaly beze změny a to: děti do 
18 ti let – 100,- Kč; dospělí 18 – 70 let –  
200,- Kč a dospělí nad 70 let – 100,- Kč.  
Podle nové změny Stanov je člen povinen 
zaplatit za rok 2012 do konce listopadu 
2011. Ústřední rada také schválila odvod 
podílu na ústředí ve výší 30% celko-
vého objemu s termínem odvodu do 
31. 3. 2012. Výše příspěvků vám na župy 
bude vyměřena dle členské základny 
k 31. 12. 2011. Proto vás žádáme, abys-

te nejpozději do tohoto data nahlásili na 
ústřední sekretariát veškeré změny v člen-
ské základně vaší jednoty. Na odhlášky 
a přihlášky po tomto datu nebude brán 
zřetel. Formuláře naleznete na webových 
stránkách Orla. http://www.orel.cz/doku-
menty/dokumenty.html?sekce=4

2.  Nové obsazení 
Odborných rad 
a Ústředního 
rozhodčího sboru:

Tělovýchovná rada
 předseda: Josef Častulík
 místopředseda: Antonín Zelina
  členové: Kamil Bartoš, Petr Juřena, 

Petr Halas, Jaroslav Hronek, Klára Jan-
dová, P. Vít Jůza, Petr Macek, Jiří Tři-
náctý, Petr Voleský

Kulturní rada
 předseda: Petr Pěcha
 místopředseda: Stanislav Vejvar
  členové: Marie Hlavicová, František 

Severin, Anežka Sochová, Monika Me-
zulianiková, Marie Pudichová

Duchovní rada
 předseda: P. Pavel Kopecký
 místopředseda: Ivo Slavotínek
  členové: Anna Budínská, P. Petr Duj-

ka, P Alvarez Kodeda, Josef Krupík, P. 
Antonín Damián Nohejl

Rada mládeže
 předsedkyně: Dana Tománková
 místopředsedkyně: Zdenka Dřínková
  členové: Štěpán Bekárek, Vojtěch 

Jurásek, Jana Pítrová, Jan Slavotínek, 
Radim Vykoukal

Rada seniorů
 předsedkyně: Marie Brandejsová
 místopředseda: Jaroslav Kočí
  členové: Stanislav Blaha, Božetěch 

Kostelka, Hedvika Kusáková, František 
Ševčík, Jaroslav Šustr

Ekonomicko hospodářská rada
 předseda: Stanislav Kamba
 místopředseda: nezvolen
  členové: Ladislav Ambrozek, Če-

slav Škvařil, Vlastimil Vahala, Jaromír 
Schneider

Ústřední rozhodčí sbor
 předseda: Jan Hladký
  místopředseda: zvolen a pro neslně-

ní volebních podmínek opět odvolán  
br. Kopecký

  členové: Jan Kopecký, Antonín Halo-
da, Petr Motyčka, Jan Valoušek

Ústřední rada ukládá Výkonnému před-
sednictvu Orla, aby do příštího zasedání 
ÚR připravilo návrhy na post místopřed-
sedy EHR a ÚRS. Žádáme tímto župy 
a jednoty, aby předkládaly návrhy kan-
didáta na funkci místopředsedy ÚRS.

3.  Další informace 
z Ústřední rady

•  Ústřední rada schválila změnu Jednací-
ho řádu s vypuštěním bodu 3, § 8, část 
4 a schválila doplnění textu Jednacího 
řádu v části 3, §8, bod 3 „Zápis ově-
řují dva ověřovatelé zvolení výkonným 
předsednictvem“.

•  Vzhledem k tomu, že byl zájem pro-
vést změny ve více bodech, rozhodla 
ústřední rada o revizi jak Jednacího 
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  Výpis z usnesení z 4. zasedání  
Výkonného předsednictva Orla dne 26. září 2011

  Výpis z usnesení z 5. zasedání  
Výkonného předsednictva Orla dne 17. října 2011

 BlahOpřejeme

•  VP jmenuje členem Komise pro změnu 
stanov Orla o.s. br. Ladislava Šustra ml. 

•  VP schvaluje výplatnici rozhodčích OFL 
pro sezonu 2011/2012 (sazby za od-
pískaný zápas) dle přílohy. 

•  VP ukládá florbalové komisi připra-
vit návrh na systém hrazení z ústředí 
cestovného a odměn rozhodčích pro 
sezonu 2011/2012. 

•  VP bere na vědomí přípravu rozpočtu 
Orla pro rok 2012. 

•  VP bere na vědomí zprávu RM a děku-
je ses. Janě Ferdové za zorganizování 
zdařilé, dobře připravené akce CRASH- 
setkání orelské mládeže. 

•  VP schvaluje přidělení dotace z Roz-
vojového fondu pro rok 2011 pro 

župu Křížkovského dle žádosti ve výši 
7.000,- Kč, pro župu Svatováclavskou 
dle žádosti ve výši 6.980,- Kč, pro 
župu Brynychovu dle žádosti ve výši  
7.000,- Kč a pro župu Sv. Zdislavy dle 
žádosti ve výši 7.000,- Kč. 

•  VP nesouhlasí s prodejem orlovny 
v Proseči a pověřuje dalším jednáním 
ses. Brandejsovou. 

•  VP schvaluje navržený program ÚR 
a termín konání ÚR dne 22. 10. 2011. 

•  VP doporučuje Ústřední radě Orla po-
nechat výši členského příspěvku v roce 
2012 ve stejné výši jako v roce 2011. 

•  VP pověřuje L. Kotíka zastupováním 
ORLA o.s. ve FICEPu a v Občanském 
sdružení Zelený ostrov. 

•  VP doporučuje ústřední radě schválit na 
svém zasedání dne 22. 10. 2011 prove-
dení změn v jednacím řádu dle přílohy.

•  VP doporučuje ústřední radě schválit 
na svém zasedání dne 22. 10. 2011 vo-
lební řád dle přílohy. 

•  VP navrhuje ústřední radě na svém za-
sedání dne 22.10. 2011 ke schválení 
počet a názvy odborných rad: Tělový-
chovná rada, Kulturní rada, Duchov-
ní rada, Rada mládeže, Rada seniorů 
a Ekonomicko-hospodářská rada.

•  VP doporučuje ústřední radě na svém 
zasedání dne 22.10. 2011 schválit po-
čty členů jednotlivých rad: Tělovýchov-
ná rada (bez rozlišení garantů sportu) 
11 členů, Kulturní rada 7 členů, Du-
chovní rada 7 členů, Rada mládeže 
7 členů, Rada seniorů 7 členů a Eko-
nomicko hospodářská rada 5 členů.

•  VP bere na vědomí předložený rozpo-
čet na rok 2012 a doporučuje Návrh 
rozpočtu na rok 2012 k projednání na 
ústřední radu dne 22. 10. 2011.

•  VP bere na vědomí předložený seznam 
kandidátů pro volby do Odborných rad 

a do Ústředního rozhodčího sboru dle 
přílohy č. 1 a doporučuje jej k předlo-
žení na ústřední radu dne 22. 10. 2011.

•  VP pověřuje br. Kotíka předložením pí-
semné zprávy o činnosti SAZKA, a.s. 
a Zeleného ostrova o.s. 

•  VP ukládá místostarostce ses. Macko-
vé předložit ústřední radě výsledovku 
účetní uzávěrky za rok 2010.

•  VP odvolává z funkce generálního se-
kretáře Ing. Miluši Mackovou.

•  VP jmenuje Ing. Marii Jurečkovou, Ph.D. 
od 18. 10. 2011 generální sekretářkou 
Orla.

•  VP nesouhlasí s poskytnutím příspěvku 
ve výši 16.500,- Kč Orlu jednotě Bor-
kovany na úhradu vodovodní přípojky.

•  VP bere na vědomí zprávu ze zasedá-
ní sportovní komise FICEP ve dnech  
16. až 18. září 2011. 

•  VP uděluje stříbrnou pamětní medaili 
bratru Klimentu Stehlíkovi z jednoty 
Žďár nad Sázavou u příležitosti jeho 
90tých narozenin a sestře Aleně Bla-
hové z jednoty Nové Město na Moravě 
u příležitosti jejích 80tých narozenin.

Na ústředním sekretariátě se naše orelská 
rodina v týdnu, kdy dokončujeme toto čís-
lo zpravodaje, rozrostla hned o dvě malá 
Orlíčátka.
Asistentce generálního sekretáře Martině 
Sladké se v pondělí 21. listopadu narodi-
la dcera Lilien Johana a ve čtvrtek 24. lis-
topadu v rodině paní účetní Ing. Kateřiny 
Škvařilové přibyla malá Patricie. Maminkám 
přejeme brzké zotavení a spoustu radosti. 
Děvčátkům Boží požehnání, stále otevřenou 
milující rodinnou náruč a dobrý vítr, který je 
při letu životem ponese správným směrem. 
 Za všechny MíLA a MARIE

řádu, tak i platných Směrnic. Do konce 
listopadu budete na župách osloveni 
k podávání návrhů na změny s termí-
nem do konce února 2012. Změny 
budou zapracovány a předloženy ke 
schválení na jarním zasedání ÚR.

•  Ústřední rada vzala na vědomí předne-
senou zprávu z interního auditu a ulo-
žila ÚRK zabývat se jednotlivými pod-
něty. Uložila odpovědným osobám do 
30.11.2011 podat vysvětlení i k prove-
dené kontrole ÚRK za 1. pololetí r. 2011.

•  Byl schválen schodkový rozpočet na 
rok 2012, EHR dostala úkol se rozpoč-
tem zabývat a předložit vyrovnaný roz-
počet v rámci rozpočtového opatření 
na následné ústřední radě

•  Ústřední rada odvolala br. Petra Du-
cháčka jako zástupce sportovní komise 
FICEPu

•  Ústřední rada poděkovala všem, 
kdo v uplynulém období pracova-
li v odborných radách a ústředním 
rozhodčím sboru
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Rád bych Tě, jako novou generální 
sekretářku Orla požádal o krátký 
rozhovor. Mohla bys našim čtená-
řům prozradit něco o sobě, o svém 
vztahu k Orlu a také jak vidíš svou 
budoucí práci pro tuto organizaci?
To je hodně otázek najednou…

Dobře. Tak od začátku, jaký byl Tvůj 
první kontakt s Orlem?
Pocházím ze Žatčan, z malé obce, kte-
rá leží 17 km od Brna. Zde byla vždyc-
ky živá orelská jednota. Máme v obci 

pěknou orlovnu, kam jsem chodívala 
už jako dívka. Do Orla mě v 17 letech 
přivedl žatčanský rodák Jan Zezula – 
člověk s velkým srdcem zapáleným pro 
orelskou činnost. On se také velmi za-
sloužil o obnovení Orla v Žatčanech. 
Jsem členkou Orla 19 let, tedy více než 
polovinu svého života.

Pocházíš z malé obce. To Tě nikdy 
nelákalo přestěhovat se do Brna?
Je fakt, že jsem se v Brně narodila, stej-
ně jako většina dětí v brněnském okolí. 

V Brně jsem vystudovala strojní průmy-
slovou školu a poté Mendelovu země-
dělskou a lesnickou univerzitu. Ale mám 
ráda svou obec s bohatým spolkovým 
životem, mám ráda venkov. 

Jsi tedy zapřisáhlá žatčanská patri-
otka?
S rodinou bydlíme v domku po rodičích. 
Když jsem se vdala, můj manžel se sem 
přiženil z Hané. Máme spolu 3 děti – děv-
čata 11, 9 a 5 let. Jako rodina se aktivně 
zapojujeme jednak do akcí Orla, jako je 
aerobik nebo lehká atletika, ale třeba 
i loutkové divadlo, ženáčské hody, Mar-
tinské posezení u cimbálu, besídky, atd. 
Také se podílíme v naší obci na společen-

Ing. Marie Jurečková, Ph.D.
Generální sekretářka Orla o.s.

Ale jak se říká:

„Vždycky záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváš“.  

Jsou to totiž staří známí, jen dobrovolně přijali zodpovědnost, 

povinnosti a službu v nových funkcích ústředních orgánů Orla.

Pokračujeme v dalším představování nových tváří Orla
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ském životě, který je plný moravských 
tradic. Že se to u nás bez kroje neobejde, 
je jasné. Můj manžel je primášem cimbá-
lové muziky. Všechny naše děti muzicírují 
a zpívají, starší hrají ochotnické divadlo. 
Máme zde živé farní společenství. Náš 
život je bohatý na pevné a krásné vzta-
hy. To jsou hodnoty, které se dnes v naší 
republice vyskytují jen málokde. Jsou 
výsledkem úsilí mnoha šlechetných lidí, 
kteří autenticky žijí své křesťanství. Záleží 
nám na tom, aby to u nás pěkně vypada-
lo, abychom spolu dobře vycházeli. A já 
se mezi těmito lidmi cítím dobře, proto 
tady žiju a jsem tady šťastná.

Byla jsi jmenovaná generální sekre-
tářkou. To je určitě náročná práce. 

Jak zvládneš celou její šíři a k tomu 
rodinu?
Můj manžel má také náročné a odpověd-
né zaměstnání, takže starost o děti si dělí-
me mezi sebou podle toho, jak kdo z nás 
může. Starší děvčata jsou už samostatná. 
Důležitá je dobrá organizace domácnosti 
a odpovědnost každého z nás za svůj po-
díl na jejím fungování. Víte, rodinný stůl 
je stolem obětním a když tam nikdo nic 
nedá, tak tam nic není. A naopak, když 
tam každý z nás dává co může, je ten stůl 
bohatý a vrchovatý. A maminky, už ze své 
pozice, vždycky dávají co mohou.

Ale vraťme se k tvé funkci…
Asi čekáš, že začnu vyjmenovávat, co 
převratného chci v Orlu zavést, co všech-

no změnit. Já vnímám pozici generální-
ho sekretáře jako toho, komu nenáleží 
dělat zásadní rozhodnutí. Tím, kdo urču-
je směr, kudy se má Orel ubírat, tím, kdo 
má mít nějakou vizi do budoucnosti, je 
předsednictvo v čele se starostou. Gene-
rální sekretář řídí a zodpovídá za chod 
ústředního sekretariátu, je výkonným 
a administrativním orgánem předsed-
nictva. Jeho práva jsou jasně vymezena 
stanovami.

Vnímáš tedy svoji  práci  jako  
službu…
Ano, chci se vynasnažit, aby má prá-
ce byla poctivou službou Orlu a jeho  
ideálům.

Ptal se VíTěZSLAV NOVáČEK

Od říjnové ústřední rady jsem před-
sedou TVR. V ústřední tělovýchovné 
radě jsem pracoval i minulém volebním 
období. Do práce v tělovýchovné radě 
jsem zapojen i ve své Velehradské župě. 
Patřím ke starším členům rady ale mys-
lím, že rozdělovat lidi podle data naro-
zení je pošetilé. Narodil jsem se v roce 
1952 a mám tři sourozence. V roce 
1971 jsem dokončil střední školu se 
zaměřením na mechanizaci auta. Auta 
se mi stala průvodcem po celý můj do-
savadní život. Mnoho let jsem je opra-
voval a tuto práci dělám dodnes. Od 
roku 1983 do roku 1990 jsem dokonce 
v automobilových soutěžích reprezen-
toval republiku. Po roce 1990 jsem pra-
coval osm let jako starosta obce. Pak 
jsem založil rodinný podnik na opravy 
aut a prodej pohonných hmot, kde pra-
cuji dodnes.
Se svou ženou máme dva již ženaté 
syny a jednu dceru, která studuje VŠE 
v Ostravě. Jsem šestinásobným dědeč-
kem a mám radost z toho, že se o sport 
a o Orla zajímají i vnuci a vnučky. V Orlu 

Josef Častulík

Pokračujeme v dalším představování nových tváří Orla
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Když jsem byla požádána, abych o sobě 
sepsala pár slov do časopisu Orel, dlouze 
jsem přemýšlela a přemítala, co o sobě 
napsat. Necítím se být důležitější, než 
kdokoliv z vás. Stejně jako mnozí z vás 
ráda trávím volný čas s příjemnými lidmi, 
kteří rádi udělají něco pro druhé.
Tak tedy pár vět o mé osobě. Pocházím 
z Letohradu-Kunčic, menšího města v Or-
lických horách. Zde jsem se narodila do 
rodiny Moravcových spolu s dalšími 12 
sourozenci. Během dětství jsem se tedy 
naučila mnoha věcem, které jsem mohla 
zužitkovat v budoucím životě a své vlastní 
rodině. Svůj největší vzor vidím právě ve 
svých rodičích. Já sama mám totiž 5 dětí, 
za které jsem velmi vděčná, a které jsem 
se snažila vychovat podle svého nejlepší-

ho svědomí a vzor rodičů mi v mnohém 
pomohl. Dočkala jsem se také zatím dvou 
vnoučátek, doufám ale, že se jejich počet 
ještě zvýší. Na jaře jsem oslavila 58. naro-
zeniny, žiji stále v Letohradě-Kunčicích se 
svým manželem v rodinném domku. Mezi 
mé záliby, a zároveň radosti, patří právě 
má rodina, v současnosti hlavně malá 
vnoučátka. Ráda si také vyluštím pár kří-
žovek či si zajdu na procházku. 
Co se týče Orla – v roce 1992 jsem vstou-
pila do Orla jednoty Orlice, od roku 2001 
jsem sekretářkou jednoty. Roku 2009 jsem 
byla zvolena do funkce starosty župy Or-
lické a na sjezdu na jaře 2011 místostaros-
tou Orla za region Čechy. Tolik ve zkratce 
mé působení v Orlu. A proč vlastně čle-
nem Orla jsem? Přivedli mě k tomu rodi-

če, kteří oba byli členy Orla už od svého 
dětství a když se Orel v devadesátých le-
tech obnovoval, byli také u toho. Důležité 
je, že Orel by měl vychovávat a formovat 
člověka jako celek. Tedy nejen sportem tě-
lesnou schránku jedince, ale i kulturním 
a duchovním přístupem stránka duševní. 
Alespoň by to tak mělo být. Protože, slovy 
slavného Williama Shakespeara, „Vnější 
krása je o to cennější, oč více skrývá vnitř-
ní krásy“. Podle mého názoru mají na této 
výchově největší zásluhy cvičitelé, hlavně 
ti, kteří se věnují dětem a mládeži. Svou 
obětavou prací ve volném čase fakticky 
utvářejí Orla, takový jaký je a jaký by měl 
být. Ať mladší či starší, tito lidé mají mou 
obrovskou úctu a vždy si ráda vyslech-
nu názory a připomínky nejen jejich, ale 
i ostatních členů.
Přeji Vám všem krásné zimní období, plné 
nejen sportu. 

Marie Brandejsová

pracujeme ponejvíce v rodině. Podniká-
me cyklopoutě po Čechách i okolí.
Pravidelně se zúčastňujeme dálko-
vých závodů na běžkách.(Jizerská 50, 
Šumavský maratón a taky v Itálii a ve 

Švédsku). Zastávám názor, že je to nej-
lepší způsob vyčištění hlavy.
Práci v radě chci zaměřit na zklidnění 
a sblížení názorových proudů v Orlu, na 
vypracování metodiky pro cvičení v jed-

notách a taky na pokračování v práci 
našich předchůdců.
Doufám, že se nám práce bude dařit. 
První zasedání nově zvolené TVR ve 
mně vzbudilo naději. Zdař Bůh



9

představujeme

OREL 4–11www.orel.cz

Bratři a sestry,
narodil jsem se 25. 5.1986 v Uher-
ském Hradišti, ale celé dětství 
jsem prožil v Kunovicích, kde jsem 
byl také členem jednoty Kunovi-
ce. Studoval jsem na Gymnáziu 
v Uherském Hradišti, odkud mé 
kroky vedly na Janáčkovu akademii 
múzických umění, kde jsem stu-
doval bakalářský obor Dramatická 
výchova a následně navazující ma-
gisterských obor Divadlo a výcho-
va. Kromě divadla jsem věnoval 
všechen svůj volný čas moderování 

a folkloru, který byl v mém životě 
přítomný od dětství a ovlivnil řadu 
mých profesních i osobních rozhod-
nutí. Během studentských let jsem 
tancoval pět let v souboru Hra-
dišťan a následně šest let ve Vojen-
ském uměleckém souboru Ondráš. 
Přestože jsem se doposud věnoval 
hlavně činnostem v kultuře, začal 
jsem hledat svou práci v jiných vo-
dách. Nakonec se mi ji podařilo na-
jít práci v dalším mém koníčku, kte-
rým je cestování. V současné době 
pracuji jako product manager ve 
firmě Student Agency na projektu 
Dovolená.cz
To jsou ale pouze reálie, které jsou 
nepodstatné. Podstatný je můj nový 
úkol v Orlu. Během následujících 
čtyř let bych rád přispěl k tomu, aby 
zase platilo, že být Orlem je čest, 
a že Orel slouží Bohu a vlasti! Mým 
cílem je propagovat a neustále zdů-
razňovat, že Orel není pouhé ob-
čanské sdružení, ale že je to přede-
vším životní postoj, který je opřený 
především o víru v Boha. Nepodlé-
hejme iluzi, že co je nevětší, je za 
každou cenu nejlepší Neztrácejme 
vlastní orelskou identitu za cenu 
růstu členské základny. Neztrácej-
me čas plánováním zbytečně vel-
kých věcí, které ztroskotají na své 
velikosti dříve než začnou.Všímejme 

si malých, ale kvalitních věcí. Ukaž-
me světu, kdo jsou Orlové a v čem 
se liší od světa, na který si všichni  
stěžují.
Ve vedení Orla jsem proto, abych 
pomáhal realizovat malé věci, kte-
ré se stanou velkými a neztrosko-
tají. Nástrojem mi bude kultura, ale 
také výchova ke vzdělávání, které 
k Orlům také bezesporu patří. Jako 
předseda kulturní rady vnímám, že 
smysl kulturní rady je především 
v metodické pomoci, vzájemné 
podpoře, naslouchání a vlastním 
sebezdokonalování, které musí být 
aktivně zaměřeno k župám a jed- 
notám.
Kulturní rada má z technických 
důvodů sedm členů. Rád bych ale 
každého z Vás pozval do jednoho 
velkého týmu, který bude společ-
ně pracovat, abychom si zachovali 
a upevnili svou vlastní identitu. Po-
kud budete potřebovat poradit, po-
povídat si, a nebo naopak kulturní 
radě něco vytknout, napište mi na 
email petr.nvs@centrum.cz a nebo 
mi přímo zavolejte na 775 289 157. 
Budu rád za každý Váš podnět, kte-
rých je ve Vaší praxi určitě spousta. 
Zajímá mě Váš názor, zajímá mě, co 
pro Vás jako kulturní rada můžeme 
udělat. Je potřeba mít stále na pa-
měti, že kulturní rada je tu přede-
vším pro župy a jednoty a musíme 
udělat všechno proto, aby opět pla-
tilo, že být Orlem je čest!

MgA. Petr Pěcha

Stejně jako letos na pouti na Svatém Hostýně byly předány pamětní 

stuhy jednotám, které oslavily 100 let od svého vzniku, rádi bychom 

v této započaté tradici pokračovali i v dalších letech. Bohužel ne-

jsme schopni bez vaší pomoci zjistit, které jednoty byly založeny 

v roce 1912. Neexistuje ucelený archivní přehled. Dejte o sobě pro-

sím vědět na ústřední sekretariát. Děkuji za spolupráci.

Miluše Macková, mob. 775 307 292, mackova@orel.cz

   VýzVa 
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Celkový počet závodníků jen podtr-
huje fakt, že se Blažovicím přezdívá 
moravské Běchovice. Myslím ale, že 
pohostinností a rodinnou atmosférou 
slavnou obec u Prahy daleko zastíní. 
Časový skluz, způsobený trochou ner-
vozity z nečekaného počtu nejmlad-

Rekordní počet účastníků 
VIII. ročníku Svatováclavského běhu v Blažovicích
Předposledním závodem, zařazeným do orelské bě-

žecké ligy byl závod v Blažovicích. Nádherné počasí 

přilákalo 28. října na 8. ročník rekordní počet účast-

níků – 215 dětí, 78 běžců na 6 km Memoriálu A. Plcha  

a 283 účastníků hlavního závodu na 11 km.

ších závodníků, se podařilo během 
programu dohnat.  V úvodu zazněla 
státní hymna, účastníci si připomněli 
den státnosti a mohla být odstartová-
na první kategorie. 
Po dekorování vítězů Svatováclavské-
ho běhu přišlo na řadu i celkové vy-

hlášení Jihomoravské běžecké tour, jíž 
byl blažovický závod součástí. K dobré 
pohodě při posezení u burčáku zahrá-
la cimbálová muzika Šmytec.
Vyhrát mohli jen nejlepší, ale ur-
čitě s dobrým pocitem odjížděli 
všichni. poděkování patří hlavně 
Františkovi Kubínkovi, který jako 
ředitel závodu se svým týmem  
i ostatními organizacemi v  obci 
odvedl kus dobré a poctivé práce.
Podrobné výsledky na www.orel.cz
 VíTěZSLAV NOVáČEK
 Foto RADEK KADLEC 
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Již třetí ročník Orelské běžecké ligy je 
za námi. Posledním závodem v Morav-
ských Budějovicích vyvrcholily mnohdy 
velmi napínavé souboje o přední umís-
tění v jednotlivých kategoriích. V letoš-
ním roce je dobojováno.
Běžci nyní nabírají sílu a kondici na dal-
ší ročník. Ten zahajuje tradičně silniční 
běh v Moutnici, kde také proběhne 
slavnostní vyhlášení výsledků a vy-
hodnocení nejlepších běžců a běžkyň 
za rok 2011. Proto vás také srdečně  
zveme.

 Letošního ročníku se celkem ve 13 zá-
vodech zúčastnilo 270 Orlů ve všech 
kategoriích, což svědčí o stoupající po-
pularitě běhání a pohybu vůbec. A to 
ještě mnoho členů Orla startovalo za 
jiné sportovní kluby. Na závěr sezóny mi 
dovolte malou statistiku.
 V nejmladší kategorii hochů bodovalo 
nejvíc závodníků – celkem 24. Nejvíce 
závodů (10 ze 13) absolvoval (jak jinak) 
náš starosta S. Juránek, který také vyhrál 
ve své kategorii a je pro orelskou mládež 
tím nejlepším vzorem. Mezi mládeží byla 

Ohlédnutí za Orelskou 
běžeckou ligou – ročník  2011
„Ten, kdo se ptá, proč běháš, nikdy neběhal. 

Ten, kdo se ptá, proč miluješ, nikdy nemiloval. 

Jen milenci a běžci vědí.“

nejčastější účastnicí suverénní Domini-
ka Miková, která z 9 závodů nebyla ani 
jednou poražena, stejně jako její sestra 
Julie v 8 závodech, Marek Mlynář 6x, Jiří 
Marek a Alexandra Smoláková 5x. Nejtěs-
nější souboj se odehrál v přípravce hochů, 
kde o prvním místě rozhodl větší počet 
vítězství ve prospěch Matouše Horvátha, 
naopak s náskokem 39 bodů v atletické 
školce zvítězil Vojtěch Halas, který součas-
ně s Markem Živným, Jiřinou Smolákovou 
a Jiřím Markem jsou jedinými trojnásob-
nými celkovými vítězi OBL. Celkové po-
drobné výsledky na www.orel.cz.
 Příští ročník chystá několik novi-
nek. Jednak se zvýší počet závodů na  
18–19, započítávat do celkového pořa-
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 1.  7. 1. 2012  –  Moutnice
 2. 11. 2. 2012 – Kuřim – Malá cena Zlobice
 3. březen 2012  – Brno-Obřany
 4. duben 2012 – Veřovice – Veřovská 10
 5.  5. 5. 2012 – Letohrad – Letohradská 5
 6. 26. 5. 2012 – Olešnice – Memoriál P.Benáčka
 7.  2. 6. 2012 – Dolní Dobrouč – Běh Dobroučským krajem
 8. červen 2012  – Vysoké Mýto – Knířovský běh
 9.  9. 6. 2012  – Luleč – Lulečský preclík
10. 11. 8. 2012  – Vnorovy – Vnorovská 10
11. srpen 2012  – Bystřice pod Hostýnem – Běh na sv. Hostýn 
12. 25. 8. 2012  – Vísky – Vísecká 10
13. 31. 8. 2012  – Kněžice – Běh alejemi Kněžice   
14.  8. 9. 2012  – Dolní Dobrouč – Strážný nahoru a dolů
15. 15. 9. 2012 – Dolní Bojanovice – Burčáková 6 
16. 22. 9. 2012  – Česká Třebová – Kros po lyžařských tratích
17. 28. 9. 2012  – Blažovice – Svatováclavský běh
18. říjen 2012  – Rakšice – Krumlovský běh 
19. listopad 2012  – Moravské Budějovice – Běh. P. Kosmáka

dí se bude 10 závodů. Závody budou 
rovnoměrněji rozloženy do celého roku. 
V únoru přibude běh v Kuřimi, jednáme 
o pořadatelství v Brně Obřanech v břez-
novém termínu. Novými závody budou 
Letohradská 5, Vísecká 10, zářijový vr-
chařský běh v Dolní Dobrouči a v říjnu 
Krumlovský běh. Pokračovat bude i po-
pulární Burčáková 6 v Dolních Bojano-
vicích. Motivací pro účast na závodech 
OBL, samozřejmě kromě pohybu, bude 
určitě i nová dlouhodobá soutěž, kde 
za absolvování většího počtu závodů 
(10, 15, 20 atd.) budou poskytovány 
hodnotné a praktické ceny. Ke zvýšení 
atraktivity a zápolení o každý bodík do 
celkového pořadí, přispěje i bodování za 
start na jednotlivých závodech. 
 My se na setkání se všemi běžci v roce 
2012 těšíme. A co Vy?

Mgr. PETR HALAS
Foto archiv jednotlivých závodů

   Přehled závodů Orelské běžecké ligy 2012
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Výsledky Orelské běžecké ligy 2011
 1.  8. 1. 2011 – Moutnice
 2. 17. 4. 2011 – Veřovice – Veřovská 10
 3. 21. 5. 2011 – Olešnice – Memoriál P. Benáčka
 4.  4. 6. 2011 – Dolní Dobrouč – Běh Dobroučským krajem
 5. 18. 6. 2011 – Vysoké Mýto – Knířovský běh
 6. 18. 6. 2011 – Luleč – Lulečský preclík
 7. 13. 8. 2011 – Vnorovy – Vnorovská 10
 8. 27. 8. 2011 – Bystřice pod Hostýnem – Běh na sv. Hostýn 
 9.  2. 9. 2011 – Kněžice – Běh alejemi Kněžice   
10. 18. 9. 2011 – Dolní Bojanovice – Burčáková šestka
11. 24. 9. 2011 – Česká Třebová – Kros po lyžařských tratích
12. 28. 9. 2011 – Blažovice – Svatováclavský běh
13. 5. 11. 2011 – Moravské Budějovice – Běh. P. Kosmáka

Do celkového pořadí se počítá 7 nejlepších výsledků, je nutno se 
zúčastnit alespoň 3 závodů

Kategorie Jednota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Benjamínci D 2006

 1. Julie Miková Obřany 11 0 11 0 0 11 11 X 11 11 11 0 11 77

 2. Zdislava Tichá Obřany 4 0 8 0 0 9 0 X 0 9 0 0 11 41

 3. Veronika Šolcová D. Dobrouč 0 0 0 11 0 0 0 X 0 0 0 0 0 11

Benjamínci H 2006

 1. Marek Mlynář D. Dobrouč 0 0 0 11 11 0 0 X 11 0 11 11 11 66

 2. Adam Tichý Obřany 11 0 0 0 0 0 0 X 0 0 9 9 9 38

 3. Šimon Smolák V.Mýto 7 0 7 7 9 0 0 X 0 0 7 0 0 37

Atletická školka D 2004,05

 1. Barbora Sevránková Obřany 11 0 9 0 0 0 0 X 0 11 0 0 0 31

 2. Nikola Šlezingerová Jiříkovice 0 0 11 0 0 0 0 X 0 0 0 11 0 22

 3. Klára Jurásková Židenice 9 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 9 0 18

Atletická školka H 2004,05

 1. Vojtěch Halas Drnovice 8 0 0 0 0 11 11 X 11 9 0 0 11 61

 2. Šimon Cibulka Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 X 0 11 0 11 0 22

 3. Tomáš Jurásek Židenice 11 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 9 0 20

Minipřípravka D 2002,03

 1. Dominika Miková Obřany 11 0 11 0 0 11 11 X 11 11 11 11 11 77

 2. Anna Halasová Drnovice 8 0 0 0 0 9 9 X 9 9 0 8 8 60

 3. Julie Horváthová Nové Město 4 0 6 8 0 7 8 X 8 8 9 4 0 54

Minipřípravka H 2002,03

 1. Vojtěch Tichý Obřany 7 0 0 0 0 0 0 X 0 11 11 7 8 44

 2. Vojtěch Konečný Silůvky 6 0 0 9 0 0 0 X 11 0 0 0 0 26

 3. Tomáš Mlynář D. Dobrouč 0 0 0 11 11 0 0 X 0 0 0 0 0 22

Přípravka D 2000,01

 1. Eliška Miková Obřany 7 0 7 0 0 11 11 X 0 11 7 11 0 65

 2. Dominika Smoláková Vysoké Mýto 11 0 11 0 11 0 0 X 0 0 9 0 0 42

 3. Pavla Kábrtová Rtyně 0 0 0 11 0 0 0 X 0 0 11 0 0 22

Přípravka H 2000,01

 1. Matouš Horváth Nové Město 5 0 3 7 0 0 0 X 11 11 9 8 0 54

 2. Jan Limburský Obřany 2 0 6 0 0 9 0 X 0 9 8 9 11 54

 3. Dominik Ferdinand Židenice 4 0 9 0 0 11 0 X 0 0 0 11 0 35

Mladší žákyně 1998, 99

 1. Eliška Limburská Obřany 8 0 5 0 0 11 0 X 0 11 8 11 11 65

 2. Alexandra Smoláková Vysoké Mýto 11 0 11 11 11 0 0 X 0 0 11 0 0 55

 3. Eliška Bohatcová Obřany 9 0 8 0 0 9 0 X 0 0 0 0 0 26

Mladší žáci 1998,99

 1. Vojtěch Mlynář D.Dobrouč 11 0 0 11 11 0 0 X 11 0 9 11 11 75

 2. Jakub Ferdinand Židenice 9 0 8 9 0 11 0 X 9 11 11 9 0 69

 3. Patrik Buchta Jiříkovice 0 0 6 0 0 0 0 X 0 0 0 8 0 14

Starší žákyně 1996,97

 1. Denisa Buchtová Jiříkovice 0 0 11 0 0 0 0 X 0 0 0 9 0 20

 2. Anežka Jiskrová Vysoké Mýto 11 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 11

 2. Natálie Drinková Jiříkovice 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 11 0 11

Starší žáci 1996,97

 1. Pavel Laštovička Nové Město 0 0 8 0 0 11 11 X 9 11 11 0 0 61

 2. Ondřej Tučka Židenice 7 0 9 0 0 0 0 X 0 9 9 11 0 45

 3. Aleš Konečný Silůvky 11 0 0 0 0 0 0 X 11 0 0 0 11 33

Dorostenky 1994,95

 1. Marcela Minaříková Obřany 0 0 9 0 0 0 0 X 0 0 11 11 0 31

 2. Věra Buchtová Jiříkovice 0 0 11 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 11

 3. Anna Halasová Šitbořice 11 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 11

 3. Eliška Štanclová Vysoké Mýto 0 0 0 0 11 0 0 X 0 0 0 0 0 11

Dorostenci 1994,95

 1. Josef Nehybka Židenice 8 0 7 9 0 11 11 X 11 9 8 9 0 68

 2. Martin Smetana Silůvky 0 0 9 8 11 0 0 X 0 0 0 11 11 50

 3. Petr Smolák Vysoké Mýto 11 0 11 11 0 0 0 X 0 0 11 0 0 44

Juniorky 1992,93

 1. Zuzana Halasová Obřany 9 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 11 11 51

 2. Valerie Smoláková Vysoké Mýto 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 44

 3. Veronika Radiměřská V.Mýto 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Junioři 1992,93

 1. Libor Kalčík Židenice 11 0 11 11 0 0 11 8 11 0 0 0 0 52

 2. Tomáš Uhlíř Obřany 0 0 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 20

 2. Jonáš Smetana Veřovice 0 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 20

Muži A 1972–91

 1. Marek Živný Orlice 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 36

 2. Jaroslav Hronek Obřany 1 0 6 0 0 0 0 7 0 7 8 3 0 32

 3. Milan Adamec Vyškov 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0 31

Muži B 1962–71

 1. Ivo Mika Obřany 3 0 11 0 0 0 11 9 11 11 9 11 9 73

 2. Vlastimil Mlynář Dolní Dobrouč 6 0 0 11 9 0 0 0 9 0 11 9 11 66

 3. Petr Pilnáček Vysoké Mýto 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Muži C 1952–61

 1. Stanislav Juránek Židenice 8 0 9 11 0 0 9 9 9 9 11 8 8 67

 2. Jaroslav Scherrer M.Budějovice 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 55

 3. Pavel Sedláček St. Lískovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20

Muži D 1951 a starší

 1. Jiří Marek Vysoké Mýto 11 0 11 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 55

 2. Alois Bradáč Ždár n.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11

 3. Josef Pilař Únanov 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Ženy A 1976–91

 1. Martina Kesnerová Obřany 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 31

 2. Šárka Krupová Kroměříž 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

 3. Ludmila Letochová Obřany 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Ženy B 1975  a starší

 1. Jiřina Smoláková Vysoké Mýto 11 0 11 11 11 0 0 0 0 0 9 0 0 53

 2. Hana Fučíková Obřany 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 32

 3. Eva Vaňková Vysoké Mýto 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17
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V sobotu 10. září 2011 se jako každý rok, 
konaly v areálu vyškovské orelské jednoty 
atletické závody dětí o Sportovní odznak 
Bedřicha Kostelky.
Samotné sportovní klání bylo zahájeno čes-
kou státní hymnou. Všichni si také v úvodu 
připomněli tragickou událost a minutou 
ticha uctili památku zesnulých hokejistů. 
Starosta místní jednoty br. Jaromír Zbořil 
zahájil úvodním slovem již tradiční atletic-

ký pětiboj a souběžně i volejbalový turnaj 
smíšených družstev o putovní pohár „Ing. 
Jana Hrbotického“. Přivítal starostu Orla 
br. Stanislava Juránka, který pronesl zdra-
vici soutěžícím. P. Miroslav Hřib, duchovní 
rádce naší jednoty, nám připomněl křes-
ťanského ducha a dodržování vzájemné 
ohleduplnosti při sportu. Rádi jsme při-
vítali našeho nejstaršího člena Orla – br. 
Bohumíra Zedníka. Ten stál v čele jedno-

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky ve Vyškově
Jednou z letošních akcí rady mládeže, byly již tradiční 
atletické závody pro děti. V letošním roce se do Vyškova 
sjelo na 140 účastníků z dvanácti jednot.

ty v devadesátých letech, v době, kdy se 
obnovoval Orel ve Vyškově. Přítomen byl 
i Božetěch Kostelka – syn Bedřicha Kos-
telky, po němž je sportovní odznak po-
jmenován.
Po krátkých zdravicích hostů starosta 
vyškovské jednoty připomenul krátce ži-
votopis prvního náčelníka orelské jedno-
ty Bedřicha Kostelky, mikrofonu se ujal 
hlavní rozhodčí br. Jiří Pliska a hry byly 
zahájeny. Nedočkavé děti mohly začít 
soutěžit…..
 JAROMíR ZBOřIL
 Starosta jednoty Vyškov
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Výsledková listina body

D-O: 1. Tauberová Iva
2. Bekárková Iva
3. Tománková Michaela

Křenovice
Kroměříž
Křenovice

4
7,5
8 

D-1: 1. Halasová Anna
2. Škrabalová Anna
3. Cibulková Terezie

Drnovice
Vyškov
Kroměříž

328
326
316

D-2: 1. Králová Veronika
2. Dokoupilová Emílie
3. Zapomělová Klára

Šlapanice
Zatčany
Zatčany

287
280
263

D-3: 1. Adamcová Marie
2. Klašková Karolína
3. Sotolářová Pavlína

Drnovice
Šlapanice
Drnovice

433
377
351

D-4: 1. Drinková Natálie
2. Suchánová Klara
3. Dokoupilová Hedvika

Jiříkovice
Drnovice
Zatčany

354
260
233

H-O: 1. Cibulka Šimon
2. Hrabálek Pavel
3. Zapoměl Ondřej

Kroměříž
Křenovice
Zatčany

6
6
6

H-1: 1. Bekárek Arnošt
2. Filip Martin
3. Graver Tomáš

Kroměříž
Pozořice
Jiříkovice

305
297
267

H-2: 1. Buček Štepán
2. Kvasnička Adam
3. Sedlmajer Pavel

Jiříkovice
Šlapanice
Drnovice

313
296
248

H-3: 1. Šišma Jakub
2. Halas Pavel
3. Fiala Petr

Vyškov
Šitbořice
Zatčany

319
299
273

H-4: 1. Bekárek Štepán
2. Fiala Daniel
3. Preis Ruda

Kroměříž
Zatčany
Jiříkovice

414
321
168

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky ve Vyškově
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Jubilejní ročník překvapil v několika 
směrech, bohužel ne vždy v tom po-
zitivním slova smyslu. Jako velice po-
zitivní lze vnímat změnu složení po-
roty. Nově se členy poroty stali MgA. 
Jan Horák, herec a člen Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti, a PhDr. 
Lukáš Průša, Ph.D., pedagog. Sestra 
Skřivánková letos účast v porotě ze 
zdravotních důvodů odřekla a paní 
profesorka Staňková kvůli poruše 
auta během cesty přijela pozdě, tak-
že se nakonec jednání poroty nezú-
častnila. Hudební doprovod zajistila 
letos kapela Ogaři ze Štramberka 
s místními lidovými písničkami, což 
jsem já osobně vnímala jako příjem-
nou změnu. Po obědě však přišla 
ledová sprcha, kterou snad nikdo 
z účastníků nečekal. Doslova šok 
v podobě hodnocení poroty, kte-
rá vyslovila velikou nespokojenost 
s úrovní soutěžních příspěvků. Dle 
mínění poroty se úroveň soutěže po-
stupně snižuje a letos se dramaticky 

propadla. Svůj názor porota promítla 
i do hodnocení – 1. místo bylo udě-
leno pouze v první kategorii. Ve třetí 
kategorii bylo uděleno jen 3. místo 
a čtvrtou kategorii ohodnotila porota 
pouze ústně, bez konkrétního umís-
tění kohokoliv z účastníků. Poprvé 
ve dvacetileté historii nebyl určen 
absolutní vítěz Svatováclavské révy; 
putovní pohár zůstal neudělen. Po-
rota svoje rozhodnutí zdůvodnila tím, 
že pohár vlastně nebylo komu udělit. 
O to smutnější záležitost, že se tak 
stalo právě při jubilejním 20. ročníku 
soutěže. Ale jak řekla předsedkyně 
poroty MgA. Pavlíková, krize je příle-
žitostí pro nový začátek a odraz ode 
dna. 
Po skončení soutěže se ke krátké 
poradě setkali současní i někteří 
bývalí členové poroty, organizátoři 
a přítomní členové ústředí Orla. Dis-
kutovali o příčinách propadu úrovně 
a nižšího počtu účastníků, a hledali 
možná řešení vzniklé situace. 

Svatováclavská réva
V sobotu 1. října 2011 se v Katolickém domě v Lubině 
uskutečnil 20. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže 
v přednesu umělecké křesťanské poezie a prózy. 

Nejmladší kategorie

Cesta ke štěstí
Pán s Tebou je a stále čeká, až se ozveš,
až vyznání, nebo prosbu k němu pošleš.
A je tu s Tebou každý den,
ať pracuješ, nebo sníš svůj sen.

On stále čeká, až se zeptáš,
jestli je správné to, co právě děláš.
Prosím Tě promluv, vždyť jsi jeho dítě,
on vždycky jistě uslyší Tě.
Prosím Tě klekni a ruce sepni,
modlitbu prostou pokorně mu řekni.
On dá Ti jistě všechno, co Ti prospěje,
co srdce Tvoje krásou rozkvěje.

On každou vinu Tobě odpustí.
A to je Tvoje cesta ke štěstí!
 
 LEOPOLD PAďOUR
 soutěžící s vlastní tvorbou 

Nepříjemně překvapila opět velice nízká účast na 
mši svaté ráno před soutěží. Politování nad tím 
vyslovil i P. Dujka a myslím, že to bylo veliké zkla-
mání i pro místního pana faráře. Začátek mše sv. 
byl posunut na 8.45 hod, aby se mše sv. mohli 
zúčastnit i dojíždějící účastníci. Přesto byla účast 
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I. kategorie (do 9 let):  1. místo: Matěj Tvarůžka, Hlubočec
 2. místo: Justýna Tvarůžková, Hlubočec
  Václav Ohryzek, Nový Hrozenkov
 3. místo: Eva Gansová, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

II. kategorie (10–13 let): 1. místo: neuděleno
 2. místo: Pavel Ohryzek, Nový Hrozenkov
  Ladislav Haiker, Valašské Meziříčí
 3. místo: Terezie Holubová, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
  Klára Kupčíková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
                               zvláštní ocenění: Jiří Háva, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

III. kategorie (14–17 let): 1. místo:  neuděleno
 2. místo: neuděleno
 3. místo: Lucie Nečasová, Vyškov
  Zuzana Haikerová, Valašské Meziříčí

IV. kategorie (18 a více let): 
ocenění provedeno pouze ústně, bez konkrétního ohodnocení

Putovní poháry
Memoriál M. Hyvnarové – Rešovské (vesnická nebo regionální tématika)
Petr Pavela, Valašské Meziříčí

Cena manželů Fuchsových (zvlášt náročná poezie / próza) 
Ladislav Haiker, Valašské Meziříčí

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2011 – cena nebyla udělena

Porota:  MgA. Martina Pavlíková (předsedkyně), P. Petr Dujka, Mgr. Jana Cindlerová, 
Mgr. Veronika Pavlová, MgA. Jan Horák, PhDr. Lukáš Průša, Ph.D. 

…..už to mám za sebou
Petr Pavela a Ladislav Haiker,  

Valašské Meziříčí

snad ještě nižší než loni. Po lidské stránce 
už pro vyšší účast nelze udělat více. 
Mne osobně jako moderátorku (čili člo-
věka, který se dívá více do sálu než do 
hlediště) letos nepříjemně překvapila i ve-
liká nekázeň během soutěže. Nekázeň 
všech věkových kategorií, nikoliv pouze 
menších dětí, u kterých lze jistou nepo-
sednost předpokládat. Počínaje kamera-
manem a fotografem, přes členy kapely 
a zasloužilé členy Orla až po rodiče nebo 
doprovod dětských účastníků soutěže. 
A nepomáhalo ani opakované napomí-
nání.
Co se to s námi stalo? Že by se i do orel-
ských kruhů promítalo běžné (nikoliv 
však normální) chování v celé společ-
nosti? Jaký příklad dávají dospělí dětem, 
když i dospělé je třeba opakovaně na-
pomínat? Jakou máme úctu k ostatním, 
když i během jejich vystoupení dokáže-
me chodit po sále, nahlas mluvit, hrkat 
židlemi nebo šustit celofánem od jídla? 
Loni jsem na tomto místě psala, že oce-
nění ze strany místního pana faráře mi 
vlilo do žil elán a chuť do další práce. Le-
tošní soutěž mi naopak téměř všechen 
elán a chuť do další práce vzala. Beru si 
však k srdci slova předsedkyně poroty: 
krize je příležitost pro nový začátek. Tak-
že věřím, že se společně uvidíme nejpoz-
ději na 21. ročníku Svatováclavské révy, 
která bude v Katolickém domě v Lubině 
v sobotu 6. října 2012. ANEŽKA SOCHOVá, moderátorka soutěže

   Přehled ocenění Svatováclavské révy 2011
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Zástupci Orla svou účastí zde vyjádřili 
trvalou úctu, vděčnost a obdiv proká-
zané statečnosti mnoha tisícům svých 
bratří a sester, které postihla komuni-
stická zběsilost.
Muklové sem putují každoročně, aby 
připomínali a nezapomínali. Ta místa 
vtesaná do kamene památníku před-
stavují prostory nepředstavitelného 
utrpení národa. Jsou stále zde.

Svatý Hostýn 3. září 2011 – Pouť muklů
Rázné vojenské povely a zvuk stejného kroku organizovaného útvaru Hradní stráže provázel 
několikatisícové shromáždění zvolna se ubírajícího po ukončení dopolední děkovné bohoslužby 
v bazilice k pomníku obětí rudé totality. Nejvyšší představitelé vlády, Senátu a Parlamentu 
České republiky slovem i květinami zde připomněli vzácnému shromáždění žijících obětí tohoto 
rudého teroru, že stále mají na zřeteli nápravu těchto krutých křivd.

Opat Strahovského kláštera Mons. Michael Josef Pojezdný MuDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace  
politických vězňů Čr

Br. Božetěch Kostelka

Nezapomínejme!
 poutník BOŽETěCH
 Foto: VíTěZSLAV NOVáČEK

JÁCHYMOV
BORY

LEOPOLDOV
MÍROV

PŘÍBRAM

PANKRÁC,…
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„uherský Brod našel osobnost, které udělí letošní cenu 
města. Prestižní ocenění bude putovat ke sběrateli, cesto-
vateli, galeristovi Josefu Kollerovi, a to za jeho dlouhole-
tou kulturní a vydavatelskou činnost v oblasti propagace 
rodáků. Mezi nimi radnice jmenovala  J. A. Komenského, 

Františka Kožíka a Josefa Herčíka. Dalším důvodem, proč se 
vedení města rozhodlo navrhnout Kollera na cenu města, je 
jeho dlouholetá práce s mládeží v jednotě Orla. 
Byl starostou župy a za tuto práci dostal nejvyšší orelské 
vyznamenání. Ocenění by měl převzít 27. října.“

Br. Kollera znám osobně. O jeho 
dlouholeté orelské práci vím hodně 
a vím také, že při této slavnostní pří-
ležitosti si zaslouží i poděkování od 
nás Orlů. Naposledy jsme se potkali 
v době, kdy byl ještě starostou Vele-
hradské župy. Aktivní bojovník za vše 

sféru, poděkování zástupců z města 
bylo opravdu upřímné a široká milují-
cí „Kollerova“ rodina byla právem na 
svého manžela, tátu i dědu pyšná…. 
a někde nad tím vším pohlazení orel-
ských křídel. 

MILUŠE MACKOVá

Začalo to obyčejným dopisem. Jedním z mnoha. Zkrátka běžná pošta na ústředním 
sekretariátě. Br. Josef Koller sepsal vlastní vzpomínky na JUDr. Haluzu. Je to krásné 
až dojemné čtení. Z obálky ale skromně vykoukne i novinový výstřižek, kde je psáno:

Cenu Brodu získá sběratel Jan Koller

Svatý Hostýn 3. září 2011 – Pouť muklů

„Drazí přítomní, 
na prvním místě bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na udělení Ceny města podíleli. Jak 
navrhovatelům, tak i oběma komisím a také 
všem zastupitelům. Velmi si toho vážím. Dále 
bych chtěl z tohoto místa poděkovat své ženě 
a omluvit se našim dětem. To proto, že za mými 
koníčky a sbírkami jsou stovky hodin shánění 
artefaktů, tisíce naježděných kilometrů po auk-
cích a bazarech a desetitisíce korun, které tyto 
sbírky stály. Nejvíce ale děkuji svým rodičům, 
kteří mne tak vychovali. Matka byla aktivní so-
kolkou, která dvakrát cvičila na všesokolském 
sletu v Praze. Otec byl členem Orla. 

Po absolvování hotelové školy v Brně byl na 
praxi ve Francii. Znal několik jazyků, byl se-
čtělý, moudrý a společenský muž. Jednou mi 
řekl – Aristoteles napsal: objevujte krásu ko-
lem nás. Pepi, co si přečteš – knížky, poezii – 
co uvidíš, obrazy, sochy – to ti nikdo nevezme. 
To tě bude celý život naplňovat. Měl pravdu. 
Celý svůj život objevuji a obdivuji krásu ko-
lem sebe. Proto jsem se snažil v tomto duchu 
ovlivňovat i naše děti. Jestli se to podařilo 
zjistí, až se ony sami budou ohlížet za svým 
životem.“
 JOseF KOller

dobré, poctivé a spravedlivé. Spor-
tovec v plné síle. Pak přišla nemoc. 
Dlouhodobé bezvědomí a tři opera-
ce mozku. Na setkání v Uherském 
Brodě jsem se těšila a bylo přesně 
takové, jaké jsem očekávala. Všichni 
přítomní vytvořili příjemnou atmo-
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Z činnosti žup a jednot
Atletický čtyřboj župy 
Sedlákovy

V letošním roce se opět podařilo uspo-
řádat oblíbenou atletickou župní akci. 
Opustili jsme však důvěrně známé hřiště 
na ZŠ Mutěnická a tentokrát jsme všich-
ni přijeli na hřiště Biskupského gymnazia 
Brno, na ul. Barvičova.

VýSLEDKY:
Nejml. kluci:  1. Vít Klusák 
 2. Jan Cejnek 
 3. Petr Koudelka
Nejml. holky: 1. Veronika Kalvodová 
 2. Žaneta Schořová 
 3. Julie Miková
Naděje kluci:  1. Matouš Klusák 
 2. Martin Filip 
 3. Jakub Koudelka
Naděje holky:  1. Dominika Miková 
 2. Eva Filipová 
 3. Ludmila Halasová
Nejml. žáci:  1. Jan Janko 
 2. Ondřej Fojt 
 3. Dominik Ferdinand
Nejml. žákyně:  1. Lucie Filipová 
 2. Veronika Králová 
 3. Emílie Dokoupilová
Ml. žáci:  1. Jakub Ferdinand 
 2. Jan Pokorný 
 3. Pavel Halas
Ml. žákyně:  1. Karolína Klašková 
 2. Kateřina Tichá 
 3. Aneta Báderová
St. žáci:  1. Bohumil Kalvoda 
 2. Dominik Král
 3. Tomáš Janko

St. žákyně:  1. Marie Halasová 
 2. Kamila Kohlerová 
 3. Hedvika Dokoupilová
Dorostenci: 1. Petr Janko 
 2. Dominik Janko 
 3. Josef Nehybka
Dorostenky:  1. Anna Halasová 
 2. Zuzana Halasová

ZDENKA HAMPLOVá, 
Orel Brno-Židenice

RaptorCup v Telči

Třetí sobotu v září jednota Orla v Telči 
ve spolupráci s místní organizací Sokol 
uspořádala florbalový turnaj RaptorCup 
2011. Snad proto, že jsme otevírali se-
zónu, byl o tento první ročník velký zá-
jem. Bohužel spíše z neorelských týmů. 
Kromě 2 místních týmů, které repre-
zentovali Orla, přijeli z blízka i z daleka 
týmy složené jak z amatérských hráčů, 
tak z hráčů registrovaných v ČFbU. Sys-
tém turnaje byl nastaven tak, že každý 
tým strávil na hřišti nejméně 80 minut. 
Každý si tedy přišel na své.
Věřím, že jako organizátoři se Orli ne-
ztratili, neboť se podařilo zajistit občer-

Ráno 3. září se sešlo nebývale mnoho 
závodníků z jednot naší župy. Utkali se 
ve čtyřech disciplínách, jejichž bodové 
ohodnocení se sečetlo a vyhodnotilo.
Po prázdninách byli všichni plni chuti 
závodit a bojovat o medaile a za mo-
hutného povzbuzování z řad vlastní jed-
noty jsme viděli opravdu skvělé atletické 
výkony a můžeme být rádi, že máme 
generaci dětí, která chce a umí závodit 
a dává naději, že pořádání těchto akcí 
v Orlu má smysl.
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stvení, kvalitní zázemí i rozhodčí a ne-
bývale dost cen pro vítěze i všechny 
zúčastněné týmy. O to větší radost nám 
udělalo, když se týmu Orel Telč B po-
dařilo probojovat až do finále, kde jen 
těsně podlehli nejlepšímu týmu Pacovští 
Honzíci. 
Celkové pořadí:
 1. Pacovští Honzíci
 2. Orel Telč B
 3. Tatchenta Zhoř
 4. Durex Pelhřimov
 5. The Nightmares
 6. Sádla Jihlava
 7. Orel Telč A
 8. Snipers Poděbrady
 DAVID KOVář

CRASH
Ústřední Rada mládeže uspořádala 
setkání mladých Orlů pod názvem 
„CRASH“, tentokrát v jednotě Orla 
Staré Město u Uherského Hradiště. 
Sjela se parta 29 lidí z župy Baue-
rovy, Klapilovy, Sv. Zdislavy a Vele- 
hradské.
Mládež prožila společný víkend od 
23. do 25. září 2011, naplněný bo-
hatým programem, a to nejen spor-
tovním, ale i kulturně duchovním. 
Aktivity probíhaly v tělocvičně, na 
víceúčelovém hřišti, v sále Orlovny 
a Centru první pomoci, kde přítomní 
získali pod vedením záchranáře Mgr. 
Radima Křiváka praktické poznatky 
první pomoci. Místní duchovní správ-
ce farnosti, otec Mgr. Miroslav Sucho-

mel, měl připravenou besedu s data-
projekcí o setkání mládeže s papežem 
v Madridu.
Velmi se líbily tři židovské tance, které 
nás naučila Mgr. Jana Pítrová. Pátek 
i sobota rychle uběhly a na neděli 
jsme připravili program k dětské bo-
hoslužbě v podobě scénky k evange-
liu, přímluv a zpěvu při kytaře.
Poděkování patří všem, kteří se na 
celé akci podíleli a vytvořili dobré zá-
zemí pro toto setkání mladých.
Za organizační výbor 

Mgr. JANA FERDOVá

Orelský turnaj ve 
stolním tenise družstev 
Lomnice nad Popelkou 
1. 10. 2011

Turnaj se tentokrát uskutečnil jen v ka-
tegorii mužů – v ostatních kategoriích 
bylo vždy méně než 2 přihlášky – zato 
s dlouho nevídanou účastí 5 družstev. 
Ač byl vyhlášený i otevřený turnaj, 
uskutečnila se nakonec jen orelská 
kvalifikace. Hrálo se každé družstvo 
s každým na max. 10 zápasů na 3 ví-
tězné sady z pěti do dosažení vítězného 
bodu. Ačkoli se začalo přesně ve sta-
novený začátek, vzhledem ke množství 
odehraných zápasů, mírným prodlením 
i nečekané napínavosti mimo jiných 
i právě posledního utkání (5:5, 17:18 
na sady) se dohrálo s více než hodino-
vým zpožděním krátce po 17. hodině. 
O tom, že výsledky zdaleka nebyly pře-

dem dané silou družstev svědčí i tabul-
ka výsledků … 1x 5:5, 2x 6:4, každé 
družstvo s někým vyhrálo.

 VíT JůZA

Husovické skotačení

Jednota Orla v Brně Husovicích uspořá-
dala první ročník akce s názvem „Huso-
vické skotačení“. Konala se první říjnový 
den a vydařila se nad naše očekávání.
Přípravy začaly již několik dní před za-
hájením. V sobotu ráno bylo již vše na-
chystáno, stačilo složit právě přivezené 
podium a nafouknout skákací hrad, na 
které přispěla městská část Brno-sever. 
V první půlhodině přišlo asi jen dvacet 
účastníků. Měli jsme obavy, jak akce 
dopadne. Již hodinu po zahájení akce 
bylo přítomno kolem 60ti lidí. Divadlo 
Kufr zaujalo nejen malé, ale i dospělé 
návštěvníky. Vše probíhalo bez kom-
plikací a všechny soutěže, disciplíny 
i program sklízely úspěch. Kolem 16té 
hodiny již bylo hřiště za orlovnou zcela 
zaplněné lidmi, kteří pozorovali své ra-
tolesti na různých soutěžích. Děti měli 
radost ze spousty výher a rodiče zase 
z příjemného posezení a připraveného 
občerstvení. Někteří se přímo zapojili do 
hry petanque s místní skupinou hráčů, 
kteří jim vysvětlili pravidla, jiní si zase za-
hráli připravené ruské kuželky.
Vyvrcholením celé akce byl odlet hor-
kovzdušného balónu přímo ze hřiště. 
V tu chvíli již na pozemku orlovny bylo 
přes 250 lidí. Odlet balonu proběhl bez 
problému a oči dětí i dospělých ještě 
nějakou chvíli hledaly, kam balon putu-
je. Po té bylo slavnostní zapálení ohně 
a opékání špekáčků až zhruba do osmé 
hodiny večerní, kdy byla akce oficiálně 
ukončena.
Celá akce se vydařila nejen díky krás-
nému počasí a spoustě dobrovolných 
účastníků, kteří se na přípravách a hlad-
kém průběhu akce podíleli, ale i díky 
sponzorům, bez nichž bychom toto 
dětské odpoledne uskutečnit nemohli.
Doufáme, že v příštím roce budeme 
moci občanům Husovic a okolí nabíd-

Orelský turnaj ve stolním tenise družstev Lomnice nad Popelkou 1. 10. 2011

1 2 3 4 5 Bodů Pořadí

1 Orel Lomnice A 5:5 1:6 2:6 6:3 7 IV

2 Orel Semily 5:5 2:6 6:4 4:6 7 III

3 Orel Turnov 6:1 6:2 6:3 6:1 12 I

4 Orel Studenec 6:2 4:6 3:6 6:0 8 II

5 Orel Lomnice B 3:6 6:4 1:6 0:6 6 V
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nout minimálně stejně kvalitně připra-
vené odpoledne plné zábavy, sportu, 
kultury a her.
  STANISLAV KSELíK
 starosta jednoty Brno Husovice

KOLOKřenovice

Letošní podzim jako by chtěl vyna-
hradit škaredé léto. Krásné, slunné až 
horké počasí panovalo i první říjnovou 
neděli. Právě tato skutečnost dělala 
vrásky na čele organizátorům 3. roč-
níku cyklistických závodů KOLOKře-
novice – jako již tradičně bylo pro 
malé sportovce nachystáno přes 150 
medailí, nikoliv však z kovu, ale čoko-
lády. A když po každé z pěti disciplín 
se po absolvování ihned oceňují první 

tři v kategorii, sami si dokážete před-
stavit, jak ti nejlepší mohou na konci 
závodů vypadat, když se ty dobroty 
na krku v horku roztečou (nejlépe po 
bílém tričku). Naštěstí 78 malých zá-
vodníků přišlo většinou s rodiči a ti rádi 
výhry přebrali do úschovy. 
Osmička, rychlost, jízda zručnosti, no-
šení vody a slalom, to bylo pět disci-
plín, které postupně absolvovali děti 
rozdělené do pěti kategorií podle věku 
a velikosti či typu vozítka. Po ukončení 
závodů si bylo možné vyrobit ozdobu 
na řídítka a tím vyplnit čas krátkého 
čekání na celkové vyhodnocení. Nej-
zručnější jezdci dostali na závěr vel-
kou, tentokrát kovovou medaili. Méně 
úspěšní si odnášeli pěkný zážitek a ma-
lou cenu útěchy. 

Na konec si organizátoři přeci jen 
spokojeně oddechli. V počtu 15 po-
řadatelů se podařilo uspořádat pěkné 
odpoledne pro všechny mladé cyklisty 
z Křenovic. Proběhla největší otevře-
ná akce pořádaná jednotou Křenovi-
ce v tomto roce. Již pár let takto za 
finanční podpory obce Křenovice, 
několikrát do roka, získáváme celé 
rodiny pro sportovní aktivity různého  
druhu.
  Mgr. DANA TOMáNKOVá

8. ročník memoriálu 
bratra Karla Procházky

Ústřední turnaj ve florbale žaček po-
řádala dne 8. října bohunická orelská 
jednota jako 8. ročník memoriálu bra-
tra Karla Procházky. Akce se konala 
v pronajatých prostorách základní 
školy na Arménské v Bohunicích a zú-
častnilo se ho 7 družstev děvčat. Hrá-
lo se systémem každý s každým, což 
představovalo porci 21 zápasů. Tento 
maratón zvládli velmi dobře a discipli-
novaně všichni účastníci: hráčky, ve-
doucí družstev, rozhodčí i pořadatelé, 
za což si zaslouží velké poděkování. 
Značná část zápasů byla vyrovnaná 
a díky losování vrchol nastal v posled-
ním zápase, kdy proti sobě nastoupily 
dosud neporažené Těšany a Šitboři-
ce. Jejich vyrovnaný souboj trval až 
do posledních vteřin. Šťastnější byly 
nakonec Těšany a poprvé si tak odvá-
ží putovní pohár určený vítězům. Za 
druhými Šitbořicemi obsadily 3. místo 
domácí Bohunice, na dalších místech 
skončily Židenice, Obřany, Křenovice 
a Jiříkovice. Největší počet branek 
nastřílela svým soupeřkám bohunic-
ká Bára Demlová, nejlepší hráčkou 
se stala na základě hodnocení ve-
doucích družstev Tereza Ondráčková 
z Těšan a nejlepší brankařkou Mi-
chaela Černocká z Obřan. Podrobné 
výsledky jsou v tabulce a fotografie 
na webových stránkách naší jednoty:  
www.orelbohunice.cz

 LADISLAV KONEČNý
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Zájezd seniorů župy 
Sedlákovy

Každý rok pořádá župa Sedlákova zá-
jezd pro své seniory. Tentokrát se cí-

lem našeho putování stala renesanční 
perla mezi městy – Telč. Počasí se celý 
týden tvářilo jako bubák, a tak jsme 
s obavami v sobotu 8. října přicházeli 
k našemu seřadišti u Janáčkova diva-

dla v Brně. Sešlo se nás bezmála sko-
ro 40 z 12 jednot župy. 
Do Telče jsme sice dorazili s malým 
zpožděním, neboť některé objížďky 
cestou zamotaly hlavu nejen nám, 
ale i panu řidiči, ale s dobrou nála-
dou a probleskujícím sluncem mezi  
mraky.
A hned následoval program – prohlíd-
ka zámku a návštěva zámecké gale-
rie s výstavou „Hračky nestárnou“, 
potom oběd v restauraci u Zachariá-
še a volný čas s prohlídkou náměstí 
a Telčských domů. Naše celodenní pu-
tování bylo zakončeno ve farním kos-
tele sv. Jakuba, kde nás vřele přivítal 
pan kaplan R.D. Mgr. Stanislav Váša, 
který pro náš přinesl z fary Nejsvětěj-
ší svátost i s monstrancí a se kterým 
se naši poutníci dlouho nemohli roz-
loučit. 
Cesta domů už pak ubíhala rych - 
le a tak jsme se krátce před set- 
měním rozešli v přátelském duchu 
v Brně. 
Za kulturní radu župy Sedlákovy 

IVANA NOVáČKOVá

8. ročník Memoriálu Karla Procházky dne 8. 10. 2011

KATEGORIE Žačky
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1. Židenice T 10 : 0 1 : 4 2 : 1 0 : 2 0 : 2 3 : 2 6 16 : 11 4.

2. Jiříkovice 0 : 10 U 2 : 7 1 : 5 1 : 4 0 : 6 1 : 5 0 5 : 37 7.

3. Bohunice 4 : 1 7 : 2 R 4 : 1 0 : 2 1 : 4 5 : 2 8 21 : 12 3.

4. Křenovice 1 : 2 5 : 1 1 : 4 N 0 : 4 0 : 5 0 : 2 2 7 : 18 6.

5. Šitbořice 2 : 0 4 : 1 2 : 0 4 : 0 A 2 : 3 2 : 0 10 16 : 4 2.

6. Těšany 2 : 0 6 : 0 4 : 1 5 : 0 3 : 2 J 3 : 0 12 23 : 3 1.

7. Obřany 2 : 3 5 : 1 2 : 5 2 : 0 0 : 2 0 : 3 4 11 : 14 5.

Nejlepší hráčka Ondráčková Tereza Těšany
Nejlepší střelkyně Demelová Barbora Bohunice
Nejlepší brankář Černocká Michaela Obřany
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Staroměšťané opět 
bodovali

Závody horských kol na Ploštině se ko-
naly 9. 10. 2011. Počasí moc nepřálo, 
ale ani drobné přeháňky neodradily 
závodníky, aby se utkali v soubojích 
o medaile. Pětičlenná výprava, která 
reprezentovala naši jednotu, si odvez-
la dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. 
V kategorii muži 20–40 let se umístil 
Vít Huspenina na 3. místě, Michal No-
vák na 5. místě a Stanislav Číhal na 6. 
místě. V kategorii nad 40 let muži si 
odvezl zlatou medaili Petr Kolaja. V ka-
tegorii ženy 20–40 let Michaela Tůmo-
vá obsadila 1. místo.
 STANISLAV ČíHAL
 člen rady jednoty Orla Staré Město

Župa Sedlákova – 
Orelský župní turnaj 
družstev v kuželkách 
a kvalifikace na 
Ústřední turnaj

V sobotu 10. 9. 2011 se uskutečnil 
župní turnaj a zároveň kvalifikace na 
turnaj pořádaný ústředím Orla v ku-

želkách čtyřčlenných družstev. Na 
turnaj se přihlásila 3 družstva ze Sed-
lákovy župy (Orel Blažovice, Orel Vel-
ké Němčice a pořádající Orel Telnice) 
a družstvo z Blanska, které patří do 
naší kvalifikační skupiny na ústřední 
turnaje.
Házelo se na 60 hodů sdružených, 
což znamená 15 hodů do plných a 15 
hodů na dorážku, následně proběhla 
výměna drah. Nejprve házeli ze všech 
družstev první hráči, potom ze všech 
družstev druzí hráči, atd. Již od začát-
ku turnaje se předpokládalo, že o pr-
venství se poperou družstva z Orla 
Blažovice a z Orla Telnice, kde se ku-
želky hrají závodně. Záleželo jen na 
tom, ke komu se přikloní trochu toho 
štěstíčka. V turnajích bez šance nebý-
vá ani družstvo z jednoty Blansko, kde 
jsou kuželky oblíbeným sportem. 
Když první hráč z Blažovic, Dominik 
Dvořák, nejlepší hráč turnaje, zvítězil 
o 63 kuželek nad hráčem z Telnice, 
bylo o vítězi téměř rozhodnuto. Po-
zornost všech přítomných se upře-
la na boj o druhé místo, které také 
zaručuje účast na ústředním turnaji. 
Orel Blažovice jsou loňským vítězem 

a tento tým postupuje na turnaj au-
tomaticky. 
Je potěšitelné, že družstvo z Velkých 
Němčic si přijelo zasportovat a poba-
vit se tak nenáročným sportem, jakým 
kuželky bezesporu jsou. 

Pořadí a náhozy družstev: 

1. Orel Blažovice 1016 kolků rekord
2. Telnice   967 kolků 
3. Blansko  885  kolků (družstvo 

do kvalifikace)
 4. Velké Němčice  489 kolků

PAVEL DVOřáK, 
Orel Telnice

Beseda s důchodci

V pátek dne 14. 10. 2011 uspořádala 
župa Velehradská v orlovně v Uher-
ském Hradišti posezení s důchodci. 
Tak jako každoročně bylo členkami 
některých jednot připraveno i občer-
stvení. Krátkým uvítáním a společnou 
orelskou modlitbou zahájil besedu P. 
František Král, duchovní rádce naší 
župy. Program připravila předsedkyně 
kulturní rady Miluše Bezděková.
Děvčata z Moravského Písku zazpí-
vala lidové písně a zatančila tanečky. 
K dobré náladě přispěl i br. Pavka ze 
Vnorov svojí harmonikou a zpěvem, 
ke kterému se přidali ostatní pří-
tomní. Povídání a dojmy ze setkání 
mládeže v Madridu jsme vyslechli 
od Anežky Brhelové z Polešovic. Ne-
chybělo ani vážné téma - přednáška 
o orelských osobnostech, na které by 
se nemělo zapomínat, od br. Lukáše 
ze Sdružení Mons. Šrámka z Uher-
ského Brodu. 
Je dost zarážející, že se našlo tak málo 
jednot, které byly ochotny přivézt své 
starší spolučleny. Účastnily se jednoty 
Domanín, Kunovice, Ostrožská Nová 
Ves, Polešovice, Staré Město a účin-
kující z Moravského Písku. I přes ma-
lou účast to byla akce dobře připrave-
ná a proběhla v dobré pohodě jistě ke 
spokojenosti všech přítomných.
 EMILIE ZEMáNKOVá
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Návštěva orelských 
slavností ve Skalici

Zástupci župy Velehradské přijali po-
zvání slovenských Orlů do Skalice na 
oslavu 90 let od založení Orla ve Skali-
ci. Oslavy začaly slavnostní mší svatou, 
poté následovala prohlídka Záhorské-
ho muzea a kulturních památek. Od-
poledne v místním starobylém Jurkovi-
čově kulturním domě byla připravena 
„akademie“. Tento název v sobě ukrý-
val pestré představení na velmi dobré 
úrovni – barevná světelná show, aero-
bik, ukázka divadla, profesionální zpěv 
a také fundovaná přednáška o historii 
Orla ve Skalici, včetně jejich současné 
bohaté činnosti.
Na závěr bylo připraveno malé po-
hoštění a proběhla neformální beseda 
s místními hostiteli.
Byli jsme velmi mile překvapeni pří-
stupem skalických Orlů k pořádání 
akcí. Na veškeré akce, a je jich oprav-
du hodně, seženou ve Skalici schop-
né a ochotné lidi, kteří se chtějí akce 
účastnit pod hlavičkou Orla. Ti nejen, 

že se akce účastní, ale také tuto orel-
skou činnost sponzorují. Žijí v druž-
ném společenství, kde jsou lidé ochot-
ní pro Orla něco udělat i finančně jej 
podporovat. Jsou pro nás velkým pří- 
kladem.
 EMILIE ZEMáNKOVá

Uherské Hradiště 
se dočkalo druhé 
florbalové ligy žen

Od letošní sezony se v Uherském Hra-
dišti hraje 2. florbalová liga žen. FbK 
Orel si už dokonce v náročné soutěži 
odbyl premiéru. Přestože na úvod-
ním turnaji Hradišťanky prohrály oba 
zápasy, zkušenější soupeřky pořádně 
potrápily.
V posledních třech letech Uherské 
Hradiště hrálo Orelskou florbalovou 
ligu juniorek. V týmu byla obrovská 
chuť hrát kvalitní soutěž. V předešlých 
ročnících bohužel jednota disponovala 
malou členskou základnou. To se teď 
změnilo, a proto vedení Jednoty Orel 
Uherské Hradiště, k obrovské radosti 

hráček, vyslyšelo jejich přání a přihlá-
silo družstvo do druhé ligy žen. 
Druhá liga má zvednout úroveň dívčích 
týmů a hlavně dát příležitost hráčkám 
hrát registrovanou soutěž žen, která 
v Hradišti dosud chyběla. V současné 
době klub eviduje okolo dvaceti hráček. 
Děvčat ale stále přibývá, ať už do řad 
juniorek nebo žen. Za Uherské Hradiště 
hraje i čtveřice děvčat z Orla Uherský 
Brod: Denisa Šobáňová, Nikol Šůstková, 
Frederika Klčová a brankářka Michaela 
Sedlačíková. Družstvo ovšem postihly 
i dva odchody. V konkurenčním 1. AC 
Uherský Brod zůstává asi nejzkušenější 
hráčka Michaela Pospěchová a k ní při-
byla ještě kapitánka Jana Frýzová.
V průběhu srpna proběhla letní přípra-
va na zlepšení fyzické kondice, příprav-
né zápasy a letní turnaje. Do druholi-
gové soutěže hráčky vstoupily dvěma 
porážkami, ty však byly jen velmi těsné. 
Na turnaji v Dubňanech Hradišťanky 
nejprve podlehly v derby 1. AC Uher-
ský Brod 1:2, utkání s Bulldogs Brno 
pak skončilo 2:3. Všechny branky FbK 
vstřelila Romana Lidiaková. Další turnaj 
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je na programu 16. října v Morkovi-
cích, v domácím prostředí se hradišť-
ské florbalistky představí 12. listopadu 
(ve sportovní hale v Kunovicích) a 24. 
března (ve sportovní hale v Hluku).
FbK Orel Uherské Hradiště bude starto-
vat také v Orelské florbalové lize junio-
rek, kde budou nastupovat především 
mladší z děvčat. Ve stálém kádru je za-
tím sedm hráček. Hradišťské juniorky se 
budou utkávat s Boskovicemi, Dolními 
Bojanovicemi, Těšany, Hranicemi, Bo-
hunicemi, Uherským Brodem, Znojmem.

Bohunická ochutnávka 
vína

Již čtvrtým rokem pořádali bohu-
ničtí Orli první listopadovou sobo-
tu ochutnávku vína pro tuto dobu 
s příznačným názvem – „Co zbylo ve 
sklepě“. Protože vinařský rok 2010 
nebyl pro mnoho výrobců tohoto 
chutného moku příliš úspěšný, dostá-
vali často členové Bohunické chasy, 
zajišťující vzorky na ochutnávku, na 
otázku „co zbylo“ odpověď – nic. 
Zvýšeným úsilím se jim však přesto 
podařilo opatřit celkem 300 vzorků 
vína, což považovali za počet poměr-
ně vysoký, v historii našich ochutná-
vek 2. nejvyšší. To ale netušili, že 
účast návštěvníků bude suvereně 
nejvyšší! Vždyť včetně našich hostů 

z Kostelan nad Moravou, pořádající 
Bohunické chasy a dvou skupin na-
lévačů vzorků se tísnilo v naší orlov-
ně 280 lidí, což je zřejmě za celou 
dobu existence této budovy nejvíc. 
Ochutnávku zahájil přesně v 16.00 
hodin starosta MČ Bohunice a obec-
ní vinohradník Miloš Vrážel. Kromě 
toho, že již před 23. hodinou zely 
všechny láhve prázdnotou a tím pá-
dem padla i možnost na ochutnávce 
v roce 2012 představit opět „Bo-
hunické slivé“, se však košt podařil 
a potvrdila se stoupající návštěvnost 
našich akcí. K dobré zábavě přispě-

la, také již tradiční, soutěžní ochut-
návka škvarkových pomazánek. Též 
příslušníci Bohunické chasy se činili. 
Nejen, že celou ochutnávku organi-
zovali a zajišťovali, ale předvedli i své 
pásmo písní a tance, se kterým le-
tos úspěšně vystupovali na různých 
folklorních akcích. Samozřejmě spo-
lečně s naší cimbálovou muzikou Bo-
honica, která hrála ještě dlouho po 
tom, co došlo víno… 
Velice milým hostem byl též před-
seda duchovní rady Orla Otec Pavel 
Kopecký. Stejně jako na našich letoš-
ních Svatováclavských hodech, které 
zahajoval požehnáním vína i všech 
přítomných, si s námi s chutí zazpí-
val tradiční píseň těchto akcí – „Pijme 
vínečko, dobré je“. Nejlepším vínem, 
které hodnotili návštěvníci ochut-
návky, se stala Pálava, výběr z hroz-
nů, Karla Kyncla z Miroslavi. Vzorky 
byly od více než 80 dodavatelů, mezi 
nimi též členové z orelských jednot 
z Moutnic, Obřan a Rakvic. Všem 
dárcům děkujeme a vážíme si toho, 
že v době výroby vína nového, často 
i chystání lahví Svatomartinského, si 
našli čas a podpořili svými vzorky ne-
tradiční ochutnávku, která si začíná 
získávat v Bohunicích i okolí velkou 
popularitu. 
Další setkání v orlovně bude v du-
chu veselí a taškařic. 29. ledna po-
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řádáme pro děti maškarní karneval,  
18. února opět vyjde od orlovny v 10 
hodin masopustní průvod Bohunice-
mi a večer se bude konat v orlovně 
zábava s pochováváním basy. Maso-
pustní veselí, s účastí naší Bohunic-
ké chasy zakončí Městský masopust 
v úterý 21. února. Více se dozvíte na 
webových stránkách naší jednoty:  
www.orelbohunice.cz.
  LADISLAV KONEČNý 

Na orelskou strunu –  
přehlídka hry na 
hudební nástroje

V sobotu 5. listopadu 2011 se usku-
tečnila v Kulturním domě v Domaní-
ně přehlídka hry žáků ZŠ a ZUŠ na 
hudební nástroje. Celkem vystoupilo 
19 učinkujících, kteří hráli na hous-
le, trubku, flétnu a nejvíce klavíristů 
zahrálo na tzv. klávesy. Zúčastnili se 
jednoty Orla Domanín, Moravský Pí-

sek a Polešovice. Na závěr předvedl 
své umění Komorní soubor zobco-
vých fléten ZUŠ ve Bzenci, který řídila 
paní učitelka Marta Gráfová.
Po zahájení a úvodní básni nastoupi-
la k předvedení svého umění čtyřletá 
Maruška Matoušková. Starší sestra 
ji musela vyzvednout na židli ke klá-
vesám. Všichni přítomní byli překva-
peni, jak samostatně, přesně a čistě 
zahrála píseň „Běžela ovečka …“
Velmi pěkné umělecké výkony před-
vedli ti starší – Andrýsková Štěpánka 
na flétnu, Hrabec Marián na hous-
le, Andrýs Cyril na trubku, Sýkora 
Zdeněk, Sýkora Dušan, Matoušková 
Barbora a Zapletalová Jana na klá-
vesy. Celým pořadem nás provázela 
Eva Blažková. Předsedkyně kulturní 
rady Orla župy Velehradské sestra 
Miluše Bezděková přednesla všem 
humornou povídku o hudebních vy-
stoupeních za starých časů na Slo-
vácku. Vystoupení Komorního sou-

boru zobcových fléten ZUŠ ve Bzenci, 
jež bylo na vysoké úrovni, uzavřelo 
krásné odpoledne v Kulturním domě 
v Domaníně.
Malé pohoštění přišlo vhod všem 
přítomným. Na závěr obdrželi všich-
ni vystupující Čestné uznání a malý 
dárek jako upomínku na své vystou-
pení. 
Starosta Orla župy Velehradské, Ing. 
Antonín Zelina celou akci ukončil po-
děkováním všem učinkujícím za jejich 
zájem učit se hrát na hudební nástro-
je a také za ochotu vystoupit na pře-
hlídce a motivoval je k další poctivé 
práci. Vyslovil poděkování rodičům 
učinkujících za to, že vedou své děti 
k účelnému využívání volného času. 
Dále poděkoval všem, co se jakkoliv 
zasloužili o zajištění a zorganizování 
akce a přítomnému publiku. Vyslovil 
přesvědčení, že příště bude učinku-
jících více.
 Ing. ANTONíN ZELINA 
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V březnu příštího roku duchovní rádce Orla arcibiskup Jan Graubner  

opět povede 

exercicie prO mladé členy Orla
 Jsou určeny hlavně těm, kteří jsou aktivní ve svých jednotách, 

členům vedení i trenérům a cvičitelům. 

Termín:  9. března 18.00 – 11. března 12.00
Místo: exerciční dům Stojanov, Velehrad
Cena: cca 400 Kč (dle druhu ubytování)

Přihlášky: do konce února 2012 na ústřední sekretariát Orla nebo na www.orel.cz/prihlasky
Věk: do 35 let, výjimky možné po dohodě

p ř i h l á š K a 
na duchovní cvičení pro mladé členy Orla

konané 9. – 11. března 2012

  Jméno:

  Jednota:

  Kontakt (mobil, e-mail): 

  V     dne                                           Podpis 

Odeslat do 29. 2. 2012 na ústřední sekretariát Orla
pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: ustredi@orel.cz nebo www.orel.cz/prihlasky
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v sobotu 28. ledna 2012 se začátkem v 19.30 hod.

v Kulturním domě ve Veselí nad Moravou

K tanci a poslechu hraje dechová hudba „Šohajé“,  
kapela „Synchron“ a cimbálová muzika „Radošov“

Vstupné 100,- Kč včetně místenky.  •  Rezervace míst na ústředním sekretariátě. • Tancovat 
se bude Česká beseda – je možné se přihlásit.  •  Po dohodě lze zajistit přespání.

Podrobné informace i pokyny k přihlášení budou zveřejněny na www.orel.cz

ústředí

ve spolupráci s Velehradskou župou

připravují

Ústřední

Orla ČR
PleS



•  fotoreportáž z ústředního plesu 

• zajímavé rozhovory

•  kalendář ústředních akcí roku 2012 

• sportovní výsledky 

•  informace ze sekretariátu

•  zprávy ze žup a jednot 

• pozvánky

 … a další zajímavé čtení
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