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Pouť Orlů na Svatou Horu 4–5

Orel župa Svatováclavská uspořádala v sobotu 19. května 2012 v pořadí již pátou 
pouť Orla na Svatou Horu u Příbrami. Letos poprvé rozhodnutím Ústřední  rady 
Orla, byla tato pouť zařazena do ústředních akcí a  tím  byla založena další tradice 
významné pouti – tentokráte v Čechách.

Tělovýchovná rada Orla uspořádala cyklopouť na Ukrajinu  14–15

Třicet pět Orlů se vydalo poslední červnový týden na cyklistickou výpravu na Pod-
karpatskou Rus do západní části Ukrajiny po stopách Československého Orla….

komentář

Rok víry
K 50. výročí II. vatikánského kon-
cilu vyhlašuje Svatý otec Rok víry. 
Chce tím říct: obnova církve, kte-
rou začal koncil, musí pokračovat 
obnovou naší víry. Znamená obno-
va nějakou změnu? V obsahu ne, 
ale ve způsobu ano.
Víra je především vztah, osob-
ní vztah k tomu, kterému věřím. 
Vztah se projevuje tím, že na dru-
hého myslím, že mi na něm zále-
ží, že mu věřím a mohu se na něj 
spolehnout, ale dovedu pro něj 
taky něco udělat, případně mu dě-
lat radost a chtít se mu líbit. Čím 
hlubší je vztah, tím větší je i tou-
ha po vzájemném poznání. Nejde 
tedy jen o tradici, kdy se považuji 
za věřícího jen proto, že jsem z vě-
řící rodiny či věřícího okolí.
Vztah věřícího k Bohu se projevuje 
nejen tím, že se hlásí k Bohu a círk-
vi, ale že na Boha myslí a mluví 
s ním v modlitbě, že se chce Bohu 
líbit svým jednáním, že má radost 
z jeho přítomnosti a zve ho do své-
ho života, povídá mu o svých ra-
dostech či starostech, ukazuje mu 
to, co ho těší.
Zkuste si třeba zajít na oblíbené 
místo jen tak sami, ale s Bohem, 
a povídejte si s ním, ukazujte mu, 
co vás těší a co máte rádi, jako 
byste to ukazovali nejlepšímu pří-
teli. Nebo když jste někdy úplně 
sami, myslete na to, že se na vás 
Bůh dívá, a to, co děláte, dělejte 
co nejlépe a nejkrásněji, aby se mu 
to mohlo líbit. Pak s ním možná 
budete raději mluvit při modlit-
bě, nebo zatoužíte o něm něco 
víc vědět. Co 
tak vyzkoušíte 
sami, můžete 
zopakovat s ka-
marády. Takové 
orelské cvičení 
v í ry  bychom 
v Roce víry měli 
zkusit ve všech 
jednotách.

 + JaN GRauBNeR, arcibiskup
duchovní rádce Orla
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  Sestry a bratři 
Často slýchám, že je potřeba táhnout 
za jeden provaz. 
Říkali mi to rodiče, když jsem byla 
malá a chodila do školy. Říkali mi to 
kamarádi z volejbalového týmu na 
střední škole, slyšela jsem to i doma 
od svého manžela, od kolegů v prá-
ci a koneckonců toto slovní spojení 
používám i já sama. Vždycky jsem si 
myslela, že táhnout za jeden pro-
vaz, znamená dobrou věc. Společně 
jít stejnou cestou za stejným cílem. 
Společně překonávat překážky. ale 
ono to tak vždycky není. 
Co se stane, když sice táhneme za 
stejný provaz, ale každý jiným smě-
rem? a co se stane, když jedna strana 
změní směr, nebo prudce povolí? Pak 
je nesmírně důležité, jak pevně stojí-
me, jaké máme kořeny a zda máme 
vedle sebe lidi, na které se můžeme 
spolehnout. 
V nejbližší době nás čeká spousta 
orelských akcí ústředních, župních 
i ve vašich jednotách. Mám radost 
z toho, že pod orelskými křídly těch-
to akcí přibývá, 
že vznikají nové 
jednoty a že nám 
roste a mládne 
členská základna.
Věnujme ale po-
zornost i věcem, 
které s Orlem úzce 
souvisí a které mů- 
že ovlivnit každý z nás. V příštích 
dnech nás čeká v našich krajích mož-
nost volby, kde můžeme dokázat, že 
umíme táhnout za jeden provaz. Stej-
ným směrem a z té správné strany…. 

MIluše MaCKOVá
 1. místostarostka
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Ze žup a jednot   28–33

Letošní, již osmá cyklopouť, kterou organizovala jednota Uherský Brod, vyvrcholila  8. srpna 

2012 generální audiencí u Svatého Otce Benedikta XVI. v jeho letním sídle v Castel Gandol-

fo. „Srdečně zdravím české věřící! Zejména cyklopoutníky a jejich doprovod! Slavíme dnes 

památku svatého Dominika, kéž je vzorem vašeho svědectví o Kristu,“. Zde orelští poutníci 

předali dar Orla Uherského Brodu v podobě uměleckého ztvárnění velehradského kříže….

slovo místostarostky

Jednoty stoleté  26–27
V letošním roce si jednota Orla v Ivančicích připomíná stoleté  výročí od svého za-
ložení. Představujeme některé důležité momenty z historie jednoty a samozřejmě 
také její současnost…

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou  22–23
…se konalo ve dnech 14.–19. srpna. Zúčastnilo se jej na šest tisíc mladých lidí  
z celé republiky. Mezi 750 nadšených a schopných organizátorů patřili i orelští 
dobrovolníci. CSM viděno jejich očima.
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Orlové i další sympatizující poutníci, kte-
ří se shromáždili pod orelskými prapory, 
prosili během pouti za blaho pro Církev, 
vlast i svoje rodiny, za jednotu českého 
lidu a spásu nesmrtelných duší, a rovněž 
za život a růst orelské rodiny. 
Procesí vyšlo po úvodní modlitbě z cent-
rálního příbramského náměstí, po hlavní 
třídě ke svatohorské bazilice. Dle tradice 

jsme se cestou modlili sv. růženec a zpí-
vali duchovní písně. Misijní význam pou-
ti spočívá v tom, že nevěřící lidé mohou 
vidět katolíky jako ukázněné lidi, kteří 
svobodně a uctivě vyznávají svoji víru 
navenek. Klasické náboženské procesí je 
v Čechách dobrý instrument apoštolátu. 
Je veřejným přihlášením se ke sv. Kříži, 
k víře otců, budí zájem, dotazy, ohlasy, 

připomíná, že katolíci nejsou v podzemí 
jako za komunismu. 
V bazilice sloužil R. D. Antonín Damián 
Nohejl, duchovní rádce středočeského 
Orla, slavnou asistovanou mši sv. podle 
misálu z r. 1962. Asistovali jako diakon 
R. D. Šimon Polívka, farář z Vejprt, a laik 
Josef Babor jako subdiakon. Hudební 
doprovod na varhany zajistil P. Radim 
Valík, O. S. B., farář z Počapel a člen 
Orla. Věřící obdrželi česko-latinské meš-
ní řády. Župní vzdělavatel vp. Nohejl 
kázal o potřebě posílení skutečného 
náboženského vědomí katolíků. Po mši 
sv. poutníci jednotlivě uctili milostnou 
sošku Svatohorské Madony. Odpoledne 
pouť vyvrcholila křížovou cestou a svá-
tostným požehnáním v bazilice, které 
udělil P. Valík. 
Přijeli orlové a věřící z Čech i Moravy. My, 
čeští pořadatelé, jsme byli velice potěšeni, 
že k nám z Moravy připutovali ústřední 
funkcionáři, zejména první místostarostka 
Orla ses. Macková, generální sekretářka 
Orla ses. Jurečková a předseda Ústřední 
duchovní rady Orla R. D. Pavel Kopecký. 
Jako vedoucí činitelé Orla tím dali dob-
rý příklad ostatním. Tlumočili zdravici 
br. starosty Stanislava Juránka. Ani letos 
nezklamali věrní poutní vůdci br. Zelina, 
místostarosta Orla, br. Gazárek ze Vno-
rov, br. Navrátil s početnou výpravou 
českobudějovických orlů, královéhradec-
ký br. Čáp a br. Holomek z jižní Moravy. 
Sedm orelských praporů kráčelo v průvo-
du českého a moravského orelstva. Všem 
přítomným poutníkům, zejména těm ze 
vzdálené Moravy, upřímný dík! 
Naše svatohorská pouť získala statut 
ústřední duchovní akce. Mnoho orlů se 
slétlo letos do Příbrami, aby rozhojnilo 
poutnické řady. Díky aktivní propagaci 
pouti se letos na mariánském hradě nad 
Příbramí sešlo na 300 orelských poutní-
ků. Odměnou pořadatelům byla četná 
slova chvály za pěknou organizaci pouti 
a za krásně a důstojně slouženou tradič-
ní latinskou mši sv. 

Orlové putovali k trůnu Matky Boží Svatohorské

Orel župa Svatováclavská uspořádala v sobotu 19. května 
2012 v pořadí již pátou pouť Orla na Svatou Horu u Příbrami. 
Letos poprvé rozhodnutím Ústřední rady Orla byla tato pouť 
zařazena do ústředních akcí a věřím, že byla založena další 
tradice významné pouti – tentokráte v Čechách.
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Sestry a bratři, těšíme se na viděnou 
s Vámi na 6. ročníku pouti Orla na Sva-
tou Horu v sobotu 18. května 2013. 
  PhDr. STANISLAV VEJVAR, 
 místostarosta Orla 

Členové Orla župy 
Velehradské putovali 
dne 19. 5. 2012 k Panně 
Marii svatohorské 

Bratru Ing. Zelinovi se podařilo témeř 
naplnit autobus, tak jsme mohli v 5.30 
hod vyrazit z Uh. Hradiště směr Příbram. 
Byli jsme vděčni, že s námi jede i náš 

župní duchovní rádce P. František Král. 
Cesta nám krásně ubíhala, protože au-
tobusem se linula jedna mariánská píseň 
za druhou a ještě za doprovodu harmo-
niky bratra Pavky ze Vnorov. Na místo 
jsme dorazili těsně před zahájením pou-
tě. Stačili jsme se ještě pozdravit se členy 
Orla z ostatních žup i z ústředí orla a už 
vyrazilo poutní procesí z náměstí v Pří-
brami, v čele s bratrem starostou župy 
Svatováclavské Stanislavem Vejvarem.
Písně se střídaly s modlitbou růžence při 
průchodu městem až na Svatou Horu. Po 
venkovní mši svaté, sloužené ve starém 
ritu a působivém kázání, byl odpočinek 

a čas k obědu, či občerstvení v krásném 
prostranství v okolí chrámu. Naše poutní 
putování však ještě neskončilo.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na 
dvou krásných poutních místech v Klo-
kotech a v Sepeku. V dobré náladě 
a milém společenství jsme pokračovali 
na cestě k domovu opět za zpěvu jak 
mariánských, tak slováckých písniček 
s hudebním doprovodem bratra Pavky, 
za což mu patří velký dík, stejně jako 
Vnorovjanům.

 EMÍLIE ZEMáNKOVá

Sedlákova župa 
vypravila na pouť na 
Svatou Horu autobus 

Původně jsme měli trochu obavy, zda 
bude mezi našimi členy zájem, ale poda-
řilo se. Nevadilo ani velmi časné vstává-
ní, zvlášť dětem. Nejmladšímu účastníku 
bylo 6 let, nejstaršímu 86 let. Podpořili 
jsme naše Orly v Čechách svojí přítom-
ností a poznali zase něco jiného, než je 
běžné pro nás na Moravě – jako třeba la-
tinsky sloužená mše. Odpoledne jsme se 
všichni sešli u pobožnosti křížové cesty, 
vedené P. Pavlem Kopeckým, duchovním 
rádcem Orla a pouť zakončili Svátostným 
požehnáním ve svatohorské bazilice. 
Domů jsme se vraceli příjemně unaveni 
a posilněni vírou a nadějí. 

IVANA NOVáČKOVá, 
sekretářka Sedlákovy župy

Foto: Vítězslav Nováček

Orlové putovali k trůnu Matky Boží Svatohorské
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Orelskou akci si nelze představit bez 
úvodní mše svaté. Nejinak tomu bylo 
i tuto sobotu, kde v kostele sv. Rodiny 
proběhlo před polednem slavnostní za-
hájení s pobožností, promluvou a ado-
rací, kterou vedl P. Petr Dujka, člen 
ústřední duchovní rady Orla. Rádi jsme 
zde také přivítali naši první místosta-
rostku Orla ČR ses. Miluši Mackovou 
s manželem.
Na závěr jsme měli možnost vyslechnout 
si v kostele dvě písně v podání našich 
zahraničních účastníků z Polska. 
Zatím, co se účinkující připravovali v zá-
kulisí na svoje vystoupení, na hlavním 
podiu před Společenským domem pro 
všechny návštěvníky ještě před oficiál-

ním zahájením přehlídky, hrála dechová 
hudba Nivničanka. Bylo příjemné sledo-
vat, jak se začínají zaplňovat lavice před 
podiem a lázeňští hosté, kteří v tomto 
slunném dni vyhledávali něco pro zpří-
jemnění, našli svůj cíl.
Přesně ve 14 hodin moderátorská trojice 
ve složení MgrA. Petr Pěcha, předseda 
ústřední kulturní rady Orla, Veronika 
Křivánková z jednoty Orla Kunovice 
a Viktor Kovařík z jednoty Orla Uh. 
Brod slavnostně přehlídku zahájili. Přiví-
tali nejen diváky, účinkující, ale i všechny 
hosty. O tom, že tato přehlídka je akcí 
v kraji významnou, svědčí i účast orel-
ských i veřejných činitelů. Pozvání přijali 
pan senátor Jiří Čunek, pan Ing. Ludvík 

Hovorka, 1. místostarostka Orla ČR Ing. 
Miluše Macková, místostarosta Orla ČR 
Ing. Antonín Zelina, P. Petr Dujka člen 
ústřední duchovní rady Orla a starosta 
župy Velehradské br. Josef Častulík. Svo-
ji nepřítomnost omluvil dopisem pan ar-
cibiskup Mons. Jan Graubner – duchov-
ní rádce Orla ČR, pod jehož záštitou se 
letošní ročník Cantate konal.
Po oficiálním zahájení přehlídky staros-
tou Orla župy Velehradské br. Josefem 
Častulíkem a zdravicích hostí už nastu-
poval soubor za souborem, aby před-
vedly své umění.
 1.  Zpěvačky z orelského folklorního sou-

boru Demižon ze Strážnice zazpívaly 
2 písně a přednesly báseň od P. An-
tonína Šuránka „K sv. Antonínkovi.“

 2.  Scholička ze St. Města – „Je krásné 
být Božím dítětem“ a „Haleluja sláva“

 3.  Premiérové vystoupení dětské orel-
ské scholy Panny Marie Pomocnice 
křesťanů ze Zlína se povedlo – byli 
moc milí.

 4.  V tradičních pomerančových trič-
kách nastupují Piškotci – schola 
Moutnice.

 5. Mladší schola Kunovice
 6. Schola Veřovice
 7. Chrámový sbor Florián z Domanína
 8.  Cantate Domino ze slovenské Ska-

lice 
 9.  ECHO Píšť mužský sbor z česko-pol-

ských hranic

Orelské Cantate 2012
Letos 2. 6. 2012 už po dvaadvacáté přivítalo město Luhačovice na 
svém náměstí před kolonádou účastníky přehlídky duchovních 
písní Cantate. Přehlídky se pod vlajkou ORLA zúčastňují jak orelské 
pěvecké skupiny z jednot z celé republiky, tak scholy i chrámové 
sbory jak z ČR, tak i ze zahraničí. Motto letošního ročníku bylo  
„Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“. ŽL 90-12
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10.  Polský smíšený sbor z farnosti sv. 
Matouše a Matěje z Ratiboře.

11.  Schola Vizovice – Pěvecká spolu 
s hudebními vystoupeními byla pro-
kládána recitací krásných básní Pe-
trem Pěchou a Viktorem Kovaříkem.

Letošní příjemné počasí vydrželo a ne-
bylo nutné volit tzv. mokrou varian-
tu a stěhovat se do vnitřních prostor 
Společenského domu, jak tomu bylo 
již několikrát v minulosti. Po té, co za-
zněla poslední píseň, po krásně proži-

tém dni zaznělo z podia velké poděko-
vání všem účastníkům, divákům, všem 
těm, kteří se o zdárný průběh celé akce 
zasloužili. Kytičky díků předal moderá-
tor Veronice Křívánkové a Alžbětě Do-
ležalové, které dlouhá léta tento pořad 
uváděly. Největší kytka patřila ses. Marii 
Habartíkové z jednoty Orla Kunovice, 
hlavní organizátorce všech ročníků 
Cantate. V neposlední řadě patří po-
děkování Zlínskému kraji, který svým 
finančním příspěvkem pomohl Orlům 
zvládnout ekonomicky náročnou akci.
Za pořadatelský tým se těšíme na setká-
ní 1. června v roce 2013.

EMILIE ZEMáNKOVá,
sekretářka župy Velehradské

Foto: František Macek

Ohlédnutí za Cantate Luhačovice 2012
V sobotu 2. června se v krásném prostředí lázní Luhačovic konala přehlíd-
ka křesťanských písní Cantate. Letos poprvé jsme se zúčastnili této přehlíd-
ky. Naše malá Scholička vznikla před necelým rokem a skládá se především 
z mladších dětí, některé ještě ani nechodí do školy. Na přehlídku se všichni 
těšili a pilně trénovali písničky. Bylo to naše první veřejné vystoupení. Měli 
jsme tu čest doprovázet zpěvem při adoraci v kostele Sv. Rodiny. Určitě patří 
poděkování účastníkům i všem, kdo tuto akci připravovali. Pro naši Scholičku 
to byla první velká zkušenost.

STANISLAV GIESL, vedoucí Scholičky Staré Město
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4.–5. července 2012 se Velehrad stal dějištěm již třináctého roč-
níku Dnů lidí dobré vůle. Ten letošní byl navíc součástí zahájení 
oslav k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyri-
la a Metoděje na Velkou Moravu. Vyvrcholením dvoudenních 
oslav Národní pouti byl koncert s názvem Večer lidí dobré vůle 
a Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou.

Stopy Orlů na Velehradě…

Soutěž ve fotbalových dovednostech je 
projekt, jehož cílem je umožnit malým 
sportovcům objevit své fotbalové schop-
nosti. Pravidla jednotlivých disciplín byly 
vytvořeny ve spolupráci s prvoligovými 
trenéry a odborníky. Tato soutěž probíhá 
tradičně pod záštitou Antonína Panenky 
a pořadatelsky ji zajišťujeme my, Orli. Bě-
hem května a června probíhaly v našich 
jednotách kvalifikační kola a to poslední 
proběhlo ještě dopoledne přímo na mís-
tě pro všechny příchozí. Soutěž má sedm 
disciplín a to člunkový běh, tapping 
nohou, vedení míče v prostoru, samo-

statné nájezdy, slalom s míčem, střelba 
pokutových kopů a střelba na branku. 
V odpoledním finále se utkala asi stov-
ka chlapců a děvčat ( některé holky byly 
opravdu šikovné) a vítězům, kromě hod-
notných cen, bylo jistě velkou odměnou 
poblahopřání a vyfotografování se s naší 
fotbalovou legendou. Všichni účastní-
ci dostali na památku fotbalový dres. 
Dospělý mnohdy nemá tušení, co se 
odehrává v dětské mysli a jakou radost 
může mít začínající fotbalista z dresu 
s vlastnoručním podpisem. Z vyprávění 
vím, že takovou, že v dresu i přes pro-
testy maminky šel sedmiletý Vojta spát…
Propinkejte se na Velehrad je druhý pro-

jekt, pod který se podepisuje Orel. Vel-
ký stan, dva pingpongové stoly a osm 
nejlepších týmů z kvalifikačních kol. 
Z celé republiky se do turnaje zapojilo 
38 týmů z různých farností, z našich 

Velký hrad Velehrad dělá čest svému jménu

orelských jednot, ale i třeba rodinných 
týmů. Při předávání poháru nejlepším 
ze Zlína jsem nabyla dojmu, že se za ta 
léta soupeři již hodně znají. Ani mě ne-
udivily věty jako: „My vám to vítězství 
příště zase sebereme.“ A samozřejmá 
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odpověď: „Když jsme vás porazili, už si 
vítězství vzít nedáme“. Tak si myslím, že 
takový turnaj má smysl a v příštím roce 
se máme na co těšit. A že byste se také 
rádi zúčastnili? Stačí jediné. Přihlásit se. 
Sledovat orelské stránky www.orel.cz, 
kde budou včas (asi v dubnu 2013) zve-
řejněna místa pro postupová kola.
Večer lidí dobré vůle – koncert. Tak tady 
Orlové hráli spíše tu pasivní roli. Ale 
každý si rád odpočine u krásné hudby. 
Všichni naši pořadatelé dostali místen-
ku do předních řad jako poděkování za 
celodenní práci a všichni se také shodli 
na tom, že atmosféra byla úžasná a ne-
zapomenutelná. Program uváděli Pavel 
Kříž a Barbora Černošková, vystoupili 
například Chinaski nebo Filharmonie 
Bohuslava Martinů.
Během koncertu byly představeny čtyři 
charitativní projekty, na které mohli lidé 
přispět pomocí zaslaných DMS zpráv. 
Celý koncert jste mohli sledovat v přímém 

přenosu České televize. A protože se ně-
kteří z nás hezky usmívali, mohli přes ob-
razovky poslat úsměv i vám doma…
A ještě jedna věc. Na koncertě nebyli Orli 
jen pasivní. Jiří Pavlica, umělecký vedou-
cí z Hradišťanu, je člen Orla. Hradišťan 
je doslova neodmyslitelnou součástí 
programů Večera lidí dobré vůle. Kro-
mě toho, že nádherně hráli až některé 
rozplakali, hladili svou hudbou na duši. 
Jeden pozdrav posílá Jiří Pavlica i vám.
A nebyli by to Orli, aby se před Národní 
poutí ještě na chvilku nezastavili na vele-
hradském hřbitově u hrobu Mons. Jana 
Šrámka, zakladatele naší organizace. 
Někteří s prapory, někteří v historických 
krojích, ale všichni s úctou a vděčností.
Orelským průvodem jsme se vydali na 
prostranství před velehradskou bazilikou, 
kde jsme očekávali mši svatou. Pohltily 
nás desítky tisíc poutníků. V horkém 
letním dni jsme přivítali průvod českých 
a moravských biskupů, apoštolského 

nuncia a několika desítek kněží. Národní 
cyrilometodějské pouti předsedal praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka 
a homilii při ní přednesl emeritní pražský 
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
„Je krásné, že můžeme dnešní slavnost 
na zahájení přípravného cyrilometoděj-
ského roku slavit prostřednictvím médií 
s celým národem, protože událost, kte-
rou slavíme – 1150. výročí příchodu apo-
štolů naší víry sv. Cyrila a Metoděje – se 
týká nejen všech křesťanů naší vlasti, ale 
opravdu celého národa, bez rozdílu ná-
zorového přesvědčení,“ zaznělo v úvodu 
homilie kardinála Miloslava Vlka. 
Pro krásnou atmosféru, možnost spolu-
práce a pomoci a pro chvíle společného 
setkávání se těším již letos na rok příští.

 MILUŠE MACKOVá 
Foto: Vítězslav Nováček

Velký hrad Velehrad dělá čest svému jménu
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Ve dnech 25. a 26. srpna patřil Svatý Hostýn opět Orlům 

Sobotní program zahájila mše svatá ce-
lebrovaná otcem Petrem Dujkou. Po ní 
se asi osmdesátka závodníků všech vě-

kových kategorií a všichni příznivci sešli 
u startovní čáry závodu „Běhu k Božímu 
hrobu“. Již tradičně se po zdárném ab-

solvování závodu Orlové vydali s rozža-
tými svíčkami na křížovou cestu. Mezi 
jednotlivými zastaveními křížové cesty 
byla uctěna památka jak u hrobu kně-
ží, kteří zahynuli během druhé světové 
války, tak i u pomníku obětem komuni-
stické totality. Poslední hrob, u kterého 
Orlové položili kytici, patří arcibiskupu 
Františku Vaňákovi.
 V minulých letech byly výsledky bě-
žecké soutěže vyhlašovány po křížové 
cestě, ale vzhledem k tomu, že většina 
malých závodníků v pokročilém večer-
ním čase už zaslouženě odpočívala, 
bylo na žádost rodičů předávání diplo-
mů přesunuto až na neděli. Poutníci se 
večer shromáždili na schodech před ba-
zilikou. K pohodovému zakončení so-
botního dne přispěla Židenická schóla 
pásmem písní. 
Nedělní ráno bylo deštivé. A jak říká 
bratr starosta: „Buď pěkně svítí sluníč-
ko nebo pěkně prší“. Pro pořadatele to 
byla situace, kde víc než plány fungo-

 „Orelská pouť je charakteristická rodinnou atmosférou. Mys
lím, že dobří lidé by se měli setkávat, aby nezatrpkli v pohledu 
na svět, který se nám prezentuje pouze v té negativní rovině. 
Svět není špatný, je jen třeba odvahy dobro vidět a šířit.“ 

P. Petr Dujka, člen duchovní rady Orla
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Ve dnech 25. a 26. srpna patřil Svatý Hostýn opět Orlům 

vala improvizace. Vyhodnocení běhu se 
opět přesunulo až na Orelské shromáž-
dění a naše poutní mše svatá se konala 
v bazilice. Hlavním celebrantem byl le-
tos královehradecký biskup Jan Vokál. 
„Když vidím tyto krásné prapory, dotkla 
se mě tíže a velikost dějin, která byla 
vložena na vaše ramena. Modleme se, 
abychom unesli prapory cti, dobroty 
a lásky“. Těmito slovy potěšil jistě všech 
48 praporečníků i všechny Orly. Během 
mše svaté mezi mraky naštěstí vykouklo 
sluníčko a nesměle se na nás usmívalo 
i během Orelského shromáždění. Letos 
poprvé se konalo na nově vybudova-
ném krytém pódiu na venkovním pro-
stranství.
Během shromáždění přítomné pozdravil 
starosta Orla br. Stanislav Juránek, krá-
lovéhradecký biskup mons. Jan Vokál, 
starosta Slovenského Orla Jozef Gá-
lik, europoslankyně Zuzana Roithová 
a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 
Z pracovních důvodů se omluvil předse-
da poslaneckého klubu TOP09 a Staros-
tové Petr Gazdík. Starosta br. Stanislav 
Juránek předal šesti jednotám pamětní 
stuhu u příležitosti 100letého výročí 
jejich založení a tři stuhy u příležitosti  
70. výročí úmrtí atentátníků na Heydri-
cha – Jana Kubiše, Josefa Bublíka a Jo-
sefa Valčíka. Dále byla předána osobní 
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Taky už se vám stalo, že se vám něco 
strašně nechtělo? Mně tohle letos po-
stihlo s orelskou poutí na Hostýn (mojí 
první orelskou). Ale jelikož v sobotu 
mělo být na Hostýně jednání Kulturní 
rady a taky proto, že když už jsme se 
jednou dohodli, sbalila jsem se a vyra-
zila. Kromě slunečních brýlí a krásných 
letních šatů (obojí mi bylo k ničemu) 
jsem si přibalila i botasky, dlouhé kal-
hoty, tričko s dlouhým rukávem a teplý 
svetr, protože mělo pršet celou neděli. 
Smířlivěji mne naladila cesta vlakem 
(všechny vlaky včas) a příjemné uby-
tování; jednání Kulturní rady mne na-
opak lehce rozladilo, protože už zase 
jsme se nesešli všichni. Ale vše ostat-
ní už bylo jen příjemné a nádherné. 
Počínaje sobotní večerní mší svatou, 

světelnou křížovou cestou, poklábosení 
i zpívání „na schodech“... Před usnutím 
jsem ještě připojila stručnou prosbu za 
to, aby zítra nepršelo. 
Ráno mne probudil liják. Asi moje struč-
né prosby neslyšeli. Ale déšť měl jednu 
velikou výhodu. Balónky s logem Orla, 
které jsme v infostánku rozdávali, byly 
jako sluníčka uprostřed deště. A jako 
sluníčka byly i rozzářené dětské tváře. 
Asi to znáte - nesmělý, prosebný pohled 
dítěte, a když se k němu natáhnete 
s balónkem s tím, že si ho může vzít, 
nádherný úsměv a jasně čitelná radost. 
A ještě jeden radostný postřeh s balón-
kem. Určitě jste i vy zaznamenali jeden 
balónek, zářící jasnou žlutí nad všemi 
hlavami, při hlavní mši vpředu před ol-
tářem. Pokud se domníváte, že balónek 

do baziliky nepatří, já si to nemyslím. 
Ten jeden se tam opravdu nádherně 
vyjímal a byl nepřehlédnutelný. I když 
popravdě, chvílemi jsem trnula, aby se 
náhodou uprostřed kázání neozvala 
rána jako z děla. Ale andělé strážní 
zřejmě měli službu i v bazilice. 
Jak se mi nechtělo na pouť, tak se mi 
nechtělo z pouti. Vrátila jsem se domů 
opravdu nadšená, plná elánu a dobré 
pohody. Asi je něco pravdy na tom, 
že se na poutních místech rozdává 
pokoj. Dá-li Bůh a ve zdraví dožijeme, 
doufám, že se tam příští rok setkáme. 
S největší pravděpodobností mne na-
jdete v infostánku, kde budu rychlostí 
blesku foukat balónky a rozdávat je 
dětem. Tak nashledanou 25. srpna 
2013. Už dnes se těším.

ANEŽKA SOCHOVá,  
členka Kulturní rady

vyznamenání za zásluhy, aktivní činnost 
a přínos Orlu udělená Ústřední radou. 
Závěr orelského shromáždění se nesl 
v duchu sportovním. Nadešla závodníky 
již dlouho očekávaná chvíle – vyhlášení 
výsledků sobotního běžeckého závodu. 

Ihned po Orelském shromáždění ještě 
následovala pro poutníky křížová cesta. 
Nedělní program byl náročný. Přesto vě-
říme, že všechna poděkování a prosby, 
se kterými poutníci na Hostýn putovali, 
Matce Boží odevzdali. 

Za ústředí Orla děkujeme všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na orel-
ské pouti a zasloužili se o její zdárný 
průběh. 
MARIE JUREČKOVá a MILUŠE MACKOVá

Foto: Vítězslav Nováček

Jak se mi nechtělo na pouť
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7. 6. 2012 se konalo Setkání přísluš-
níků Vojenských táborů nucených 
prací s Armádou České republiky na 
Libavé. Při pietním aktu byly položeny 
kytice k pomníku 53. praporu PTP. Ná-
sledovala mše svatá, celebrovaná Mons. 
Janem Graubnerem. Při odpoledním 
společenském setkání asi dvou stovek 
pamětníků zazněly příběhy, o kterých se 
v hodinách dějepisu neučí, ale neměly 
by být pro příští generace utajeny. 
Naslouchejme!

sešli v Praze na Újezdě, kde se usku-
tečnil pietní akt u Pomníku obětem 
komunismu.

z nich. Byla popravena 27. června 1950 
na základě vykonstruovaného politického 
procesu. Zástupci Orla byli opět mezi 
těmi, kdo se přišli s úctou a vděčností 
poklonit všem obětem komunismu.

Dne 25. června 2012 uspořádalo sta-
tutární město Brno a městská část 
Brno Bohunice pietní akt k uctění 
památky obětí komunismu. Akce se 
zúčastnil mimo jiné zástupce velvyslanectví 
USA v ČR Robert A. Zimmerman, zástupci 
Konfederace politických vězňů. Nejpočet-
nější a nejviditelnější delegací však byla 
orelská skupina s 6 orelskými prapory ve-
dená místostarostou Orla br. Antonínem 
Zelinou. Slavnostní ráz akce dokreslilo 
vystoupení orelské Bohunické chasy, která 
pro tuto příležitost nacvičila a zazpívala 
hymnu Konfederace politických vězňů.
Po skončení pietního aktu v Bohunicích 
se jeho účastníci přesunuli do Muzea 
československého exilu, kde u pamětní 
desky uctili památku parašutistů, kteří 
před sedmdesáti lety v roce 1942 spá-
chali atentát na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. 
 

18. června 2012 jsme si připomněli 70. výročí atentátu 
na říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Pietního aktu se zúčastnili jak přední vládní činitelé, tak i zá-
stupci Orla a KDU-ČSL. O atentátu samotném byla napsána 
řada publikací. Pro nás je však důležitý fakt, který nebývá 
v knihách zmiňován, že čtyři ze sedmi čs. parašutistů byli členy 
Československého Orla. Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Josef Bublík 
a Josef Valčík přinesli českému národu oběť nejvyšší. Ukázali, 
co je to orelská statečnost, síla a víra.

Vzpomínali jsme

Totalitní režimy – první, nacistický, který 
naši zemi potkal, i ten druhý, se chovaly 
stejně. Co potřebovaly, bylo zlomit ducha 
a páteř národa, tedy likvidovat jeho elity. 
Stejně jako nacisté postupovali i komu-
nisté. V tomto díle zkázy komunisté po-
kračovali po dobu 40 let. Československo 
a dnes Česká republika se vyrovnává s dů-
sledky totalitního komunistického režimu 
už po desetiletí. Režim měl také svoje ak-
tivní odpůrce, které spojovalo odhodlání 
konat v zájmu demokracie a svobody. 
Doktorka Milada Horáková byla jednou 

Desítky lidí včetně nejvyšších státních 
představitelů, bývalých politických věz-
ňů, zástupců veteránských organizací 
a občanských sdružení se 27. 6. 2012 
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Cyklopouť Orla ČR  
na Ukrajinu 22.–30. 6. 2012

Se svými koly jsme se dopravili do cí-
lového horského města Volovec v Za-
karpatí autobusem a tranzitem. Naši 
cykloturistickou výpravu jsme pojali 
jako poznávací akci, jejímž cílem ne-
byla honba za kilometry, ale hlubší 
poznání ukrajinského Zakarpatí. Při 

výpravách, kdy jsme se seznamovali 
s místním lidem, zdejší přírodou a du-
chovním a kulturním dědictvím, jsme 
však také vykazovali slušné sportovní 
výkony. Nebylo výjimkou, že někteří 
cyklisté každý den – najeli 70 a více ki-
lometrů. Hlavně tým br. Častulíka lámal 
rekordy. Jeho valašští přeborníci zdolali 
kolmo např. horu Rivna (výška 1482 m). 
Při výletech do Národního parku Sinivir 
nebo během klesání údolími z Nižnich 
Vorot do Svaljavy jsme střídavě projíž-
děli skromnými vesnicemi i hlubokými 
horskými lesy. Zajeli jsme si k vodopádu 
Šipot, do lázeňského centra Polana i do 
Koločavy, spojené se jménem loupežní-

ka Nikoly Šohaje. Zamířili jsme také do 
Veretského perepasu k památníkům 
padlých a arpádovskému kamennému 
monumentu, do měst Mukačevo, Bere-
hovo a na další místa Karpat. Dostateč-
ně jsme do sebe nasáli ducha západní 
Ukrajiny, když jsme během jízdy zastavili 
v originální zakarpatské kolibě na „va-
reniky“ a boršč. Všichni si pochvalovali 
ukrajinský kvas, osvěžující nízkoalkoho-
lickou limonádou. Často jsme ve svých 
výpravách používali místní veřejné do-
pravy, nebo náš autobus. Z party cyklis-
tů, kteří se původně navzájem neznali, 
se stal během zájezdu dobrý sportovní 
kamarádský kolektiv.
Příjemné bylo také shodit ze sebe na 
chvíli cyklistické dresy a uvolnit se 
koupelí v termálech v Berehovu, nebo 
procházkou ve starobylém městě Mu-
kačevo. Mimo velká města zde vládne 

Třicet pět Orlů se vydalo poslední červnový týden na cyklistickou vý-

pravu na Podkarpatskou Rus do západní části Ukrajiny. Tato oblast byla 

během první republiky součástí Československa a o tom, že i v této  

oblasti fungoval Orel svědčí dochované zmínky v orelském archivu.
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zvláštní východní atmosféra. Je zde 
patrný nedostatek práce a tím i výděl-
ku. Místní si přilepšují chovem dobytka 
a pěstováním ovoce a zeleniny na za-
hradách nebo záhumenkách. Venkov 
je protkán krásnými kostely řeckokato-
lické i pravoslavné církve. Uvědomovali 
jsme si dobře náboženskou, jazykovou 
i státně historickou spřízněnost s touto 
zemí. 
Den jsme začínali a končili společnou 
modlitbou. Rovněž jsme se účastnili 
mše sv. východního ritu v řeckokatolic-
kých kostelech. Místní duchovní správce 
zvlášť pro nás odsloužil mši sv. v den od-
jezdu. Podkarpatskou cyklovýpravu jsme 
prožili po orelsku, v duchu správného 
kamarádství a solidarity. Každý vyšláp-
nutý kopec nás odměnil pěkným výhle-
dem do krajiny a příjemným sjezdem. 
Výborná spolupráce byla s majitelem 
hotelu Grand Vasilijem Slyčkem, který 
nám vycházel vstříc, když jsme potře-
bovali upravit náš denní program apod. 
(změny stravovacích hodin, pomoc při 
nákupu náhradních dílů pro kolo atd.). 
Pochvalovali jsme si rovněž pestrou 
ukrajinskou kuchyni, kterou nám v ho-

telu připravovala zkušená paní kuchařka 
Olga. Významnou měrou nám pomohl 
Myroslav Duda z řeckokatolické farnosti 
Užgorod. Zajistil nám ubytování, vybíral 
pro nás cyklotrasy, byl nám nápomocen 
radou i skutkem. 
Během rozlučkového setkání v hotelu 
předali místostarostové Orla ses. Mac-
ková a br. Vejvar našim ukrajinským 
přátelům dějiny exilového Orla, orelský 
odznak a další upomínkové předmě-
ty, vytvořené pílí našich bratrů a sester 
nebo vypěstované v úrodné české a mo-
ravské krajině. 
Naším přáním je navázat v budoucnu 
kontakt s ukrajinskou katolickou mlá-
deží a uspořádat podobný družební 
sportovní podnik také v České republi-
ce. Našim partnerem mohou být aktivní 
skupiny při farnostech, poutnické řec-
kokatolické centrum nebo studentské 
sdružení Ednist (Jednota). 

STANISLAV VEJVAR

Za všechny účastníky cyklopoutě bych 
ráda poděkovala za vzornou organi-
zaci br. Častulíkovi, br. Vejvarovi i ses. 
Jurečkové. Putovat do těchto končin 

znamenalo vracet se o třicet let zpět 
a nedalo se úplně přesně všechno do-
předu naplánovat. Každý sebemenší 
problém dovedli vyřešit s nadhledem, 
klidem a obětavostí. My poutníci jsme 
byli spokojeni. Někdy se to tak všechno 
dobře sejde a výsledek je úžasný. Díky 
za krásný zážitek.i vám všem kamará-
dům. A doufám, že jste nezapomněli, 
že cyklopouť v roce 2013 jsme si naplá-
novali k našim slovinským přátelům….. 

 MILUŠE MACKOVá
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Čeští sportovci na hrách FICEP 
v německém Duisburgu

Nejpočetnější delegace byla z domácí-
ho Německa, dále z Francie a Rakous-
ka. Reprezentace z České Republiky 
nebyla sice tak početná, nicméně byla 
významná svými výkony. Orel měl své 
zástupce ve stolním tenise v kategorii 
mužů a žen. Ženy reprezentovaly Mar-
ta Ilievová a Jana Machačová, za muže 
hráli Marek a Pavel Vybíralovi. Technické 
zázemí zajišťoval Antonín Zelina.
Program turnaje začal ve čtvrtek večer 
slavnostním zahájením na atletickém 
stadionu, kde byly představeny všechny 
zúčastněné státy, přičemž každé zemi 
zahráli státní hymnu. Bezpochyby si tu 
každý připadal tak trochu jako na olym-

piádě. V pátek byl první hrací den a na 
pořadu dne byla kategorie družstev. 
Ženy se utkaly s Francouzkami, dvěma 
týmy Rumunek a favorizovanými Něm-
kami. S Němkami jsme nastoupily k prv-
nímu zápasu. Soupeřky hrající Bundesli-
gu byly jednoznačně lepší a vyhráli 3:0. 
Francouzky již byly hratelnější, nicméně 
jsme s nimi také prohrály 0:3. Nesložili 
jsme ale zbraně a se dvěma týmy Rumu-
nek vyhrály vždy 3:1. Po tomto výkonu 
jsme obsadily konečné třetí místo.
V kategorii mužů prohráli naši muži 
s opět favorizovanými Němci 0:5, 
s Francouzi předvedli sympatický výkon, 
bohužel ale prohráli 2:5. Velmi těs-

Od 12. do 15. července se konaly v německém Duisburgu hry FICEP. 

Sportovní hry se pořádají jednou za dva roky a soutěží zde spor-

tovci v předem určených sportech z různých zemí Evropy. Letos 

byly soutěžními sporty basketbal, fistball, plavání, judo, gymnas-

tika, stolní tenis a volejbal. Těchto her se zúčastnilo 550 sportovců 

včetně trenérů a ostatních členů doprovodu.

ně prohráli s Rakušany 4:5 a nakonec 
vyhráli s přehledem nad Rumuny 5:1. 
Umístili se tedy na konečné 4. příčce.
V dalším hracím dnu v sobotu byla na 
pořadu čtyřhra, mixy a jednotlivci. Ve 
čtyřhrách jsme porazily Rumunky, v dal-
ším zápase jsme podlehly Němkám. To 
pro nás znamenalo opět velký úspěch 
a radovaly jsme se ze zisku druhé bron-
zové medaile. Muži bohužel ve čtyř-
hrách i přes velkou bojovnost na me-
dailové umístění nedosáhli.
V kategorii mixů se dvojice Jana Macha-
čová a Pavel Vybíral probojovala přes ru-
munskou dvojici, v dalším kole bohužel 
po pěkném výkonu s Francouzi vypadla. 
Druhá dvojice mixů Marta Ilievová a Ma-
rek Vybíral prohrála v prvním zápase 
s Francouzi těsně 2:3.
V jednotlivcích se dařilo našemu mla-
dému a nadějnému Marku Vybíralovi, 
který v boji o třetí místo podlehl těsně 
francouzskému reprezentantu.
V sobotu večer byly hry ukončeny mší 
svatou, po které následovala slavnostní 
večeře formou grilování v místním areá-
lu vodního světa.
Tyto FICEP hry byly pro české orelské re-
prezentanty velkým přínosem a velkou 
životní zkušeností, ze které budou ještě 
dlouho čerpat. Byl to opravdu úžasný 
pocit reprezentovat svou vlast, mávat 
českou vlajkou, slyšet a třeba si i zazpívat  
„Kde domov můj…“ 950 km od domova.

Za celou výpravu MARTA ILIEVOVá
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s Co ovlivnilo tvé rozhodnutí při
hlásit se na Ficep?
Pepa: Přihlásil jsem se na doporučení 
sestry, která se tábora zúčastnila před 
několika lety v Rakouském Melku.
Miriam: Byl to poslední rok, kdy jsem se 
mohla přihlásit. Taky mě hodně lákalo 
to, že se podívám do Rumunska, kde 
jsem ještě nikdy dřív nebyla.

s Co tábor FICEP obnášel? Jaký byl 
program?
Miriam: Tábor byl sportovní, tudíž jsme 
především sportovali.
Pepa: Program byl opravdu bohatý, na-
příklad jsme hráli tenis, plavali, jezdili na 
kole, hráli mezinárodní utkání ve fotba-
le, hráli volejbal a bylo toho opravdu 
hodně.
Štěpánka: Mně se dost líbilo, že jsme 
byli v aquaparku a v lanovém centru, 
taky výlet do hlavního města Bukurešti 
byl dost dobrý.
Pepa: A večer jsme měli vždycky při-
chystaný program pro všechny. Což byl 
třeba večer národů, draculova party 
nebo různé hry a soutěže, bylo toho 
fakt hodně.

s Jaký je Tvůj největší zážitek z tá
bora?
Štěpánka: Zážitků mám hodně, ale asi 
nezapomenu na místní aquapark (udělal 
ze mě skoro pirátku). A dobré bylo taky 
lanové centrum.
Pepa: Lanové centrum a taky jízda na 
kolech po rumunském lese.

Miriam: Program se mi líbil celý. Aqua-
park se mi taky velice líbil, navíc jsem 
se opálila.

s Z jakých zemí byli ostatní účast
níci? Spřátelili jste se také s nimi?
Petr: Ostatní přijeli z Německa, Rakous-
ka, Švýcarska, Belgie, Francie a samo-
zřejmě nechyběli ani Rumuni. A spřátelili 
jsme se docela dobře, zvlášť s některýma.

s Co Vás na táboře překvapilo?
Pepa: Pořádné vedro.
Štěpánka: Velmi dobře vařili, překva-
pilo mě, že místo polévky servírovali 
těstoviny.

Bylo nás pět aneb  
FICEP – Rumunsko 2012

Miriam: Luxusní ubytování – jako v ho-
telu.

s Zažili jste na táboře něco, co se 
vám naopak nelíbilo?
Petr: Ranní vstávání.
Miriam a Pepa: Občas jsme měli pro-
blém s komunikací, ale nakonec jsme se 
vždy domluvili a byla to sranda.
Štěpánka: Překvapilo mě, že ostatní 
měli angličtinu na velmi vysoké úrovni 
a pak jsem měla trošku problém.

s Co byste doporučili pro ty, kteří 
přemýšlí o tom, že se na tábor při
hlásí?
Štěpánka: Určitě se přihlaste a nebojte 
se ani zemí, jako je Rumunsko, velmi se 
nám líbilo.
Miriam: Ať se na nás příští rok těší. 
Nebojte se toho, že byste se nedo-
mluvili, nakonec to vždycky jde a je to 
sranda. 

Ptala se Mgr. DANA TOMáNKOVá

Na přelomu července a srpna jsme se 
v Rumunsku zúčastnili mezinárodního 
tábora Ficep – tedy tábora každoročně 
pořádaného mezinárodní federací spor-
tovní katolické mládeže. Do rumunské-

ho Snagova přijelo letos z Česka pět účastníků, kteří se 
s námi o své zážitky a dojmy ve zkratce ochotně podělili.

Martina Lžičařová, Petr Novotný, Miriam Škvařilová, Štěpánka Palacká, Josef 
Kopecký



…pod orelskými krídly
 

Spolecná setkání… 



…pod orelskými krídly
 

Spolecná setkání… 
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Ústřední rada informuje
Výpis z usnesení 13. mimořádného zasedání VP Orla ze dne  25. 7. 2012

Výpis z usnesení ze 14. zasedání VP Orla ze dne 20. 8. 2012 

•  VP schvaluje kalendář ústředních akcí s doplněním.
•  VP uděluje čestnou stuhu případně i štítek župě Velehradské a župě 

Kubišově u příležitosti 70. výročí úmrtí Kubiše, Bublíka a Valčíka.
•  VP bere na vědomí stav průběžného plnění rozpočtu Orla o.s.  

k 30. 6. 2012.
•  VP uděluje Čestné uznání br. Jaroslavu Maixnerovi z jednoty Dolní 

Dobrouč, br. Petru Drápalovi z jednoty Křenovice, br. Josefu Ho-
lomkovi z jednoty Křenovice, starostovi župy Klapilovy, br. Jaroslavu 
Šromovi, bývalému členu jednoty Křenovice za čas obětovaný dob-
rovolnické práci na opravě orlovny.

•  VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. P. Pavlu 
Kopeckém z jednoty Brno-Bohunice, předsedovi Duchovní rady Orla 
a ses. Emilii Drápalové z jednoty Křenovice.

•  VP schvaluje rozpočet OFL na sezónu 2012/2013 dle přílohy.
•  VP schvaluje prezentaci Orla v příloze Katolického týdeníku, který 

vyjde 29. 8. 2012.
•  VP schvaluje Orlu jednotě Lichnov bezúročnou půjčku ve výši 

100.000,-Kč za podmínky doložení rozhodnutí zastupitelstva obce 
Lichnov o úhradě zbývající dlužné částky obcí Lichnov. Půjčka bude 
splacena nejpozději k 31. 12. 2017.

•  VP schvaluje jednotě Proseč bezúročnou půjčku ve výši 200.000,- Kč 
na zajištění výstavby sociálního zázemí a zajištění vytápění sálu. Půjč-
ka bude splacena nejpozději k 31. 12. 2017.

•  VP schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 200.000,- jednotě Telč na 
odstranění havarijního stavu orlovny se splatností 5 let bez splátko-
vého kalendáře za podmínky přesného určení prací a výši částky za 
tyto práce.

•  VP schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 30.000,- Kč jednotám  
Moutnice, Bořitov, Vnorovy, Kotvrdovice, Olešnice, Velké Opatovice, 
Brno-Starý Lískovec a župám Krekově, Velehradské a Sušilově na 
pořízení badmintonového setu. Zálohy budou splaceny po dohodě 
s jednotami do jednoho, maximálně do dvou let. 

•  VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým vyčleňuje část-
ku 800.000,- Kč na krytí půjček jednotám Lichnov, Proseč, 
Telč, Moutnice, Bořitov, Vnorovy, Kotvrdovice, Olešnice, Velké 
Opatovice, Brno-Starý Lískovec a župám Krekově, Velehradské  
a Sušilově. 

•  VP neschvaluje záměr jednoty Lesnice na prodej pozemků č. 55/1, 
56/1, 55/3, 56/5 o celkové výměře 3980 m2 a pozemku č. 307/1 
o výměře 3549 m2 a navrhuje vytvoření Smlouvy o smlouvě budou-
cí, která bude výhodná pro obec Lesnici i pro Orel jednotu Lesnici.

•  VP uděluje pochvalu br. Vejvarovi a br. Častulíkovi za organizaci 
cyklovýpravy na Ukrajinu.

•  VP bere na vědomí stížnost členů Orla jednoty Troubelice; pověřuje 
ÚRK provedením kontroly hospodaření v jednotě a pověřuje ÚRS 
posouzením stížnosti.

•  VP nesouhlasí s pořádáním letních her FICEP v roce 2014 a ukládá 
TVR připravit finanční rozvahu k možné kandidatuře pořadatelství 
letních her FICEP 2016. 

•  VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Josefu 
Jandovi z jednoty Studenec u Horek, br. Josefu Jebavému z jednoty 
Studenec u Horek a br. Stanislavu Majvaldovi z jednoty Orlice.

•  VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmové části v ka-
pitole dotace z JMK o 200.000,- Kč. Současně schvaluje navýšení 
o 100.000,- Kč kapitoly Propagace a marketing ve výdajové části na 
pořízení Orelského stolního kalendáře 2013. Částka 100.000,- Kč 
bude ponechána v rezervě. 

•  VP pověřuje ÚRK provedením kontroly v Orlu jednotě  Plzeň a v župě 
Kozinově.

•  VP schvaluje návrh splátkového kalendáře Orla jednoty Červené 
Řečice.

•  VP pověřuje ÚRK prošetřením záležitosti v jednotě Slavkov u Opavy.
•  VP souhlasí s prezentací Orla na veletrhu Sportlife ve dnech 4.–7. 10. 

2012 a vyzývá župy k prezentaci sportovišť, zařízení a činnosti Orla.

 

Na jednom z jednání výkonného předsednictva byl přítomen  
i arc. Jan Graubner

Ve dnech 12.–14. 4. 2012 se orelská delegace ve 
složení bratři Vejvar a Zelina a ses. Tománková zú-
častnili generálního shromáždění FICEPu v Bruselu. 
V koordinaci s nimi se tohoto vrcholového setkání 
zúčastnil i br. Kotík, člen komise mládeže FICEPu. 
Úvodní část programu tvořilo debatní setkání s europoslanci 
Evropského parlamentu, kde byla probírána problematika 
podpory sportu Evropskou unií a další otázky týkající se 
sportu jako významného socializačního faktoru. Naše dele-
gace byla pozvána na oběd českou europoslankyní MUDr. 
Zuzanou Roithovou. 

Jednání FICEPu probíhala v sekcích postorální, mládeže 
a sportu a v sekci předsedů národních spolků. Ve všech 
sekcích měl Orel své zástupce. Probíraly se většinou otázky 
zefektivnění sportovních akcí s mezinárodní účastí a jako 
největší problém se jeví nedostatek financí. 
Účast na shromáždění FICEPu byla pro naši delegaci přínos-
ná z mnoha důvodů. Získali jsme zkušenost z činnosti této 
mezinárodní sportovní federace, navázali jsme kontakty se 
zástupci jednotlivých národních sdružení, s nimiž jsme mohli 
osobně hovořit a prezentovali jsme Orla a jeho aktitity během 
oficiálních jednání.  Za delegaci Orla br. STANISLAV VEJVAR



nizátorů. Se zástupci orelské organizace 
se poutníci z různých koutů naší vlasti 
mohli setkat také na orelském stánku.
Na místě původní kaple byl v 18. století 
vybudován na Svatém Hostýně mohut-
ný chrám, vysvěcený v roce 1748. Po 
požáru v roce 1769 byl dlouho zpustlý 
a byl obnoven v polovině 19. stole-
tí. V chrámu je uložena socha Panny 
Marie Svatohostýnské a na průčelí 
chrámu byla v roce 1912 zhotovena 
mozaika Viktora Foerstera s její podo-
bou. V roce 1912 byla také ze sbírek 
věřících zhotovena koruna, kterou  
21. 7. 1912 posvětil papež Pius X, 
a kterou byla 15. srpna 1912 socha 
Panny Marie slavnostně korunována. 
Moravské ženy a dívky tehdy darovaly 
svoje prstýnky, náušnice i šperky. Ko-
runovační slavnosti před sto lety trvaly 
deset dnů a podle dobových pramenů 
v den korunovace navštívilo oblíbené 
poutní místo přes 200.000 lidí.

Text a foto: VÍTěZSLAV NOVáČEK

navštívili jsme
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 Slavnostní mši celebrovalo šest biskupů 
v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem 
a dále asi na sto kněží. Zástupci Matice 

svatohostýnské vyzvali orelskou orga-
nizaci ke spolupráci a proto mezi davy 
poutníků zářila žlutá trika orelských orga-

Pěvecký sbor složený z pětiset zpěváků moravských schól  
a schóliček doslova rozezněl svými písněmi Svatý Hostýn. 
Na nově zrekonstruovaném venkovním pódiu byla v sobotu 
18. srpna sloužena mše svatá k oslavě stoletého výročí 
korunovace svatohostýnské sochy Panny Marie.

Panna Marie Svatohostýnská – 
patronka Moravy
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Celostátní setkání mládeže

Celý týden byl precizně připraven a na-
plněn programem s širokou nabídkou 
workshopů, přednášek, koncertů, akti-
vit, svědectví, výtvarných dílen a samo-
zřejmě našeho sportu. Každý den byla 
na programu ranní modlitba, mše sva-
tá, celodenní tichá adorace, katecheze 
a večerní modlitba. Setkání mládeže 
bylo perfektně zorganizováno jak po 
stránce programové, tak po stránce du-
chovní a hudební.
Orelskou organizaci reprezentovalo tři-
cet dobrovolníků, kteří byli rozmístěni 
po různých sportovištích ve Žďáru. Jed-
nalo se o sportovní halu, ovál zimního 
stadionu, hřiště při Základní škole II. Ko-
menského, hřiště při Základní škole IV. 

Švermova a především o Orlovnu a její 
přilehlé hřiště.
Účastníci si mohli vybrat z široké nabídky 
sportů. Naši dobrovolníci byli především 
ve velkém zastoupení z jednoty Orla Žďár 
nad Sázavou, dále v menším zastoupení 
z jednoty Prostějov, Kunovice, Křenovice, 
Stěbořice a Třebíč. Prezentovali organiza-
ci Orel v orelských tričkách u infostánku, 
kde se všemi informacemi o sportech na-
bízeli i mapy cyklotrasy, turistických tras, 
inlinových tras a také nabízeli projížďku 
na loďkách na rybníku. Tuto aktivitu or-
ganizovali spolu s místními skauty.
Účastníci měli zájem nejvíc o známé 
sporty jako je fotbal, florbal, volejbal 
a stolní tenis. Kapacita nabízených spor-

tovišť byla ovšem velmi omezená. Přibliž-
ně 400 míst pro 6 000 mladých. Účast-
níci zpočátku nepočítali s tím, že se na 
všechny nemůže dostat a s rezervací otá-
leli. Potom bohužel čekali dlouhé řady, 
přemlouvali a někdy byli i rozzlobení, že 
se nedostali na sport, který si přáli. Měli 
ale možnost navštívit jiné aktivity, které 
probíhaly paralelně se sportem.
Hlavním mottem setkání bylo: 
„Ovocem Ducha je láska,  
 radost a pokoj…“  (Gal 5,22)
Každý den byl plný osobních zážitků, 
které se nedají popsat slovy, ale které 
se musí prožít. Věřme, že naši orelští 
dobrovolníci mají v sobě ovoce Ducha, 
kterým je láska, radost a pokoj a budou 
je rozdávat dál do našich jednot.

ZDEňKA DŘÍNKOVá,  
vedoucí přípravného týmu Orla 

Přišla spousta kluků a holek. Byli mezi 
nimi jedinci, kteří nikdy nehráli tento 
sport a naopak jedinci, kteří jej hrají 
závodně. Bylo krásné pozorovat, jak se 
všichni do tohoto sportu ponořili celým 
tělem a celou duší. Zkušení během hry 
radili méně zkušeným a na hodinu a půl 
se z nich stali opravdové týmy. Nejkrás-
nější bylo pozorovat stmelování hráčů, 
jak se navzájem podporovali, tleskali, 
pískali, s nadšením, velkým křikem a plni 
emocí podporovali hráče běžící na mety 
a v cíli si plácali a gratulovali.

EVA KINCOVá, 
organizátorka baseballu

Celostátní setkání mládeže se konalo ve dnech 14.–19. srpna ve 
Žďáru nad Sázavou. Zúčastnilo se jej na šest tisíc mladých lidí z celé 
republiky. Z toho bylo 750 nadšených a schopných organizátorů, 
kteří na přípravě setkání pracovali již během uplynulého roku. Do 
této skupiny můžeme zařadit i naše orelské dobrovolníky.
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Jeden míček je ve vzduchu vystřídán dru-
hým a pak třetím. Vyhazují je spokojené 
ruce vedené usmívající se tváří. Tak-
to to mnohdy vypadalo u stanoviště 
žonglování. Po průměrně čtvrt hodině 
trvající výrobě míčků a urputném asi 
hodinovém trénováním základních 
kroků se člověku naskytl výše popsaný 
obrázek. Radostné bylo pro mnohé 
i zjištění, že míčky putují s nimi domů. 
Ale nic není jen tak, situaci kompliko-
valo ostré sluníčko a mnohým, zejmé-
na mužům, i hezká slečna u vedlejšího 
stanoviště.

MARTIN HOLOMEK, 
organizátor žonglování

Po vysvětlení techniky překonání la-
nových překážek se účastníci vrhli 
s vervou na samotné přecházení. Naše 
překážky nabízely více možností obtíž-
nosti a stylů překonávání, a tak si na 
své přišli jak zdatní a ostřílení prova-
zochodci, tak ti, kteří normálně lanové 
aktivity raději pozorují z povzdálí. Měli 
jsme možnost dokonce vyzvednout vý-
kony některých provazochodců z řad 
slečen, které nejen že si s překážka-
mi poradily, ale dokonce je překonaly 
s elegancí a svižností jim vlastní a tak 
trumfnuly i většinu pánských výko-
nů. Celkově musím za sebe hodno-
tit naše stanoviště kladně, myslím že 
jsme se bavili stejně tak dobře jako 
naši účastníci, naše stanoviště se pro-
jevovalo hlasitým smíchem a dobrou  
náladou.

HONZA SLAVOTÍNEK, 
organizátor nízkých lanových aktivit

Kuličky? To jako vážně? Kdo překonal 
předsudky o tom, že kuličky cvrnkají jen 
malé děti před barákem, a přišel si za-
hrát, může potvrdit, že tento sport cha-
rakterizují tři slova: přesnost, soustředě-
nost, taktika. Trefit se do sedm metrů 
vzdáleného důlku o průměru 10 cm je 
opravdový kumšt a komu se podařil, ten 
se rozzářil radostí, jak se mezi kuličkáři 
říká, jako kdyby právě vyhrál boj o du-
hovou skleněnku

 KLáRKA PŘICHySTALOVá, 
organizátorka hry Kuličky

Velice rádi jsme poskytli orelská spor-
toviště účastníkům celostátního setká-
ní mládeže. Snažili jsme se nabídnout 
zkušené instruktory, kteří nechali ochut-
nat mladým lidem ze soudku spinningu, 
zumby, posilování, street dance apod. 
Jsem rád i za řadu dobrovolníků z naší 
jednoty a jejich odpovědnému přístupu. 
Z návštěvníků vyzařovalo nadšení a spo-
kojenost. A to byl i náš cíl.“ 

JOSEF KLEMENT, 
místostarosta jednoty Orel Žďár

Účastnili jste se Celostátního setkání 
mládeže ve Žďáru? Chtěli jste si zaspor-
tovat a třeba si zahrát volejbal? Stačilo 
vystát si dlouhou frontu a zapsat se do 
seznamu. Účastníci okomentovali čekání 
ve frontě takto: „Tak určitě mě to ne-
baví, ale je to sport a čekat se vyplatí.“

PAVLÍNA ŠTUKAVCOVá, 
organizátorka volejbalu

Nenápadného modrého stánku Orla 
jsem si první den mezi mnohými dalšími 

při příchodu na prostranství před hlav-
ním podiem snad ani nevšimla. Ovšem 
v dalších dnech byl prostě k nepřehléd-
nutí. Mnoho účastníků chtělo využít 
nabídku tradičních i úplně neznámých 
sportů, které do programu Orel nabídl, 
a tvořila se zde díky tomu opravdu ne-
přehlédnutelná fronta.

ANIČKA KLEINOVá, účastnice setkání

Ačkoli celý program ve Žďáru byl 
skvělý a člověk by se často nejraději 
rozkrájel, aby mohl být na té i té před-
nášce, mým největším duchovním zá-
žitkem ze setkání byla sobotní vigilie. 
Ten den organizátoři každému roz-
dali na večerní program svíčku. Když 
jsme potom svíce zapalovali jeden od 
druhého, uvědomila jsem si, že také 
mně někdo předal světlo – víru a já si 
ji nemám nechat pro sebe, ale ji mám 
rozdávat dál. 
Potom kněz poprosil ty, kteří ještě ne-
přijali svátost biřmování, aby si sedli 
nebo klekli. My, co jsme byli už biř-
movaní, jsme si měli vybrat některého 
sedícího, položit na něj ruku a modlit 
se za něj. Toto byl pro mě velice inten-
zivní zážitek. Když jsem se po chvíli 
ohlédla, mohla jsem spatřit něco nád-
herného, každý měl svou malou svíč-
ku, která sama velké světlo nevydává, 
ale když nás bylo přes šest tisíc… Bylo 
cítit sílu společenství a sílu modlitby. 
Vždyť nám je slíbeno, že kde jsou jen 
dva nebo tři shromážděni ve jménu 
Ježíše, tam je On uprostřed nich. 

MARTINA JAROŠOVá, 
účastnice setkání
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Orelská běžecká liga finišuje

Celkový počet účastníků letošního roční-
ku již přesáhl 300, což je oproti minulos-
ti další nárůst zejména dětí a mládeže, 
ale i dospělí se „začínají hýbat“, letos je 
klasifikováno již 24 žen a 66 mužů. Je 
to velice potěšitelné a běh se opravdu 
stává v Orlu sportem pro všechny.

V době uzávěrky článku je již odběh-
nuto 13 závodů a v některých mlá-
dežnických kategoriích se rýsují jasní 
favorité na přední umístění, např. Ju-
lie a Dominika Mikovy, Marek Mlynář, 
Vojtěch Tichý, Josef Nehybka. Naopak 
kategorie dospělých budou napínavé 

až do konce, zatím nemá nikdo nic 
jisté, např. v kategorii muži A je stále 
šest kandidátů na vítězství. Bude zále-
žet na každém závodě. Do konečné-
ho pořadí se počítá 10 závodů z 19, 
z toho 5 na Moravě, 3 v Čechách  
a 2 dle výběru. 
Letošní ročník bude finišovat na státní 
svátek Sv. Václava 28. 9. v Blažovicích, 
20. 10. v Moravském Krumlově a 10. 11.  
v Moravských Budějovicích. Vyhlášení 
konečných výsledků proběhne již tra-
dičně na prvním závodě ročníku 2013 
v Moutnicích a tímto bych vás chtěl v co 

V plném proudu je již čtvrtý ročník Orelské běžecké ligy. 
Letos čítá celkem 19 závodů, nově přibyly závody v Kuřimi, 
Vískách, Obřanech a Moravském Krumlově. Běžecké tratě jsou 
rozmanité, od nejkratší 1 míle – 1609 m až po půlmaraton – 
21,1 km, běhá se na silnici i v terénu, po rovině i v kopcích, 
takže na své si přijde opravdu každý. 
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největším počtu pozvat. Vyhodnoceny 
budou také nejúspěšnější jednoty, do 
této soutěže se počítají body 10 nejlep-
ších závodníků z každé jednoty.
Věřím, že počet běžců – Orlů se bude 
stále zvyšovat a že k atletice a ke spor-
tování vůbec, přitáhne zejména děti 
a mládež. Takže vy, kteří jste si ještě ne-
poměřili síly na některém závodě, máte 
letos poslední příležitosti.
Průběžné pořadí najdete na www. 
orel.cz/novyweb/index.php/obl/, koneč-
né výsledky budou zveřejněny v příštím 
čísle časopisu Orel.

 PETR HALAS 
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V Ivančicích byly tělovýchovně činné skupiny tři. Kromě sokolů, 
kteří sdružovali zámožnější občany, také zárodek Dělnické 
tělovýchovné jednoty. Od r. 1909 fungoval ve Všeodborovém 
spolku, Tomášem Procházkou ustavený Křesťanskosociální 
odbor tělovýchovný, kde se sdružovali občané nemajetní. Ten 
se pak oficiálně na popud duchovního správce P. Antonína 
Straškráby transformoval v Jednotu orelskou. Ta byla založena 
za přítomnosti bratra Máši, starosty III. okrsku orelské župy 
Františka Sušila, na ustavující schůzi dne 9. 6. 1912

Sto let od založení jednoty Orla Ivančice

Ivančice mají to štěstí, že díky péči rodi-
ny Muchovy a pečlivým zápisům Fran-
tiška Kabelky se dochovala jednatelská 
kniha a máme tak přesně doloženo za-
ložení jednoty. Prvním náčelníkem byl 
ustanoven obuvník br. František Oujezd-
ský. První veřejné cvičení s oficiální účastí 
ivančických orlů se konalo v Dobelicích 
už v srpnu 1912 a první nacvičené di-
vadlo předvedli 10.11.1912. Schůze 
se odbývaly u pana Žáka, ve stodole 
u Weisů na Horních Hlinkách a také 
v hostinci u Staňků. Ze začátku se cviči-
lo na dvoře mateřské školky a tak první 
starostí po pořízení 30-ti krojů a nářadí 
bylo postavení orlovny. Stavební povo-
lení bylo vydáno 2.7.1913. Slavnostně 
vysvěcena a uvedena do provozu byla 
oslavanským děkanem P. Janem Hru-
bešem 21.6.1914. Byla to první vlastní 
tělocvična orlů na Brněnsku.
Brzo však ale na jednotu dolehla těžká 
doba válečná, aktivita byla omezena 
a v r. 1916 musela být tělocvična dána 
k dispozici pro šití vojenských uniforem.
První poválečná valná hromada se ko-

nala 16. února 1919. Zůčastnilo se jí 
80 členů a vedl ji jednatel br. Franti-
šek Oujezdský. Byla provedena volba 
nového výboru, přijati noví členové, 
bylo domluveno převzetí a zprovozně-
ní knihovny Spolku Tomáše Procházky, 
ustanoven knihovník a z iniciativy br. 
Kabelky dohodnuto započetí sbírky na 
pomník padlým ve válce. Členové Orla 
měli obdivuhodný rozsah vlastní činnos-
ti. Probíhalo pravidelné cvičení,
zájezdy na poutní místa, účast na sle-
tech. Orlovna byla půjčována ke cviče-
ní Svazu invalidů, školám i ke schůzím 
Odborové organizace kožedělníků. Ka-
ždoročně se zejména pro děti nemajet-
ných členů pořádala mikulášská nadílka 
a strojil vánoční strom. Hlavním zdrojem 
příjmů bylo pořádání divadel a zábav pro 
ivančickou veřejnost. Z výtěžků byly v r. 
1920 pořízeny nové kroje, v r. 1921–22 
byla opravena a přistavena orlovna, poří-
zeny žíněnky a kladina, rozšiřoval se fond 
knihovny a orlové první začali akademie 
a přednášky s promítáním diapozitivů či 
„živých obrazů“. Významnou podporou 

pro činnost jednoty byli od počátku ivan-
čičtí kněží. P. Straškrába, který věnoval na 
stavbu orlovny celé své životní úspory,  
P. Tiray, P. Hill a P. Mysliveček. Všichni čer-
pali z odkazu P. Procházky a P. Františka 
Sušila. Toho si jako patrona zvolila celá 
župa, k jejímuž III. odboru byla ivančická 
jednota přičleněna. 
Po válce se spolu s P. Rudolfem Ševčíkem 
začal práci v jednotě věnovat i P. Adolf 
Tesař. Od valné hromady 18.1.1920 byl 
zvolen řádným členem výboru Orla a od 
r. 1921 byl pak pokladníkem a vzdě-
lavatelem jednoty. Činnost jednoty se 
úspěšně rozvíjela až do mobilizace v r. 
1938, kdy postupně řada cvičitelů i čle-
nů byla povolána na vojnu a pak díky 
událostem II. světové války byla činnost 
Orla opět přerušena. Po válce se podařilo 
obnovit provoz kina, postupně i ostatní 
sportovní a kulturní aktivity, zdaleka ale 
už ne v tak velkém rozsahu jako v me-
ziválečném období. Nadějný vývoj pak 
definitivně na více jak 40 let zablokoval 
nástup komunistického režimu. Majetek 
Orla byl zabaven a organizace rozpuště-
na, někteří z členů byli uvězněni nebo se 
jim podařilo uprchnout do exilu, jiní pře-
šli do Sokola nebo se svému přesvědčení 
zpronevěřili a stali se i třeba stranickými 
kádry.
Opětné zmrtvýchvstání Orla umožnil až 
pád komunistického režimu v r. 1989. 
Za obnovu patří dík panu učiteli Poulovi, 
ing. Vladimíru Černému a Evě Šnédaro-
vé. Podařilo se zorganizovat cvičení ro-
dičů s malými dětmi, v roce 1992 došlo 
k navrácení orlovny a pomocí brigád ke 
zvelebování a budování. Po zprovozně-
ní venkovního hřiště se začalo s oprava-
mi sociálního zařízení. Pak, za pomoci 
ústředí byla řešena oprava podlahy 
tělocvičny, rekonstrukce s přístavbou 
podkrovní společenské místnosti a ven-
kovního hřiště s novým bezprašným po-
vrchem. Dále byly získány dotace na pří-
stavbu tělocvičny, v letech 2008–2010 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce tělocvič-
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Sto let od založení jednoty Orla Ivančice
ny a stavba nové čtyřdráhové kuželny 
v prvním patře orlovny.
Postupně se zapojovali další členové tak, 
že ivančičtí orli byli schopni zajistit po-

Letos naše jednota ve dnech 8. a 9. červ-
na oslavila sté výročí od svého vzniku. 
Mohli jsme zhlédnout Divadlo jednoho 
herce - dramatizaci lidických událostí 
z pohledu starého faráře, v podání Mi-
roslava Částka. Sobotní oslavy začaly 
děkovnou mší svatou za všechny živé 
i zemřelé členy orla. Poté již pokračova-
ly oslavy na orlovně. Orlové přivítali své 
hosty. Z ústředí Orla to byla sestra Miluše 
Macková, která popřála orlům mnoho sil 
do další práce na poli sportovním, ale  
i v oblasti kulturní a duchovní. Předala 
pamětní list Vladimíru Černému, bývalé-
mu starostovi místní jednoty a také sou-
časnému starostovi Františku Zemkovi, 
jako poděkování za jejich zásluhy o roz-
voj místní jednoty. Také starosta Vojtěch 
Adam popřál orlům mnoho sportovních 
úspěchů. Celé dopoledne zpříjemňovaly 
svým vystoupením mažoretky Kopretina 
ze střediska volného času v Ivančicích 
pod vedením Simony Chabinové.

Poté si hosté již mohli prohlédnout pro-
story orlovny a podívat se na nástěnky, 
které mapovaly celou historii vzniku 
a rozvoje orla v Ivančicích. Odpoledne 
byla pro děti,ale nejen pro ně, přichys-
tána pohádka Perníková chaloupka di-
vadla Koráb z Brna. Tu vystřídala mladá 
ivančická jazzová kapela HAHAR. K ve-
čeru i přes neustálou nepřízeň počasí 
zahrála kapela Fantastic, která svou 
hrou strhla posluchače i k tanci v dešti.
Již od května k tomuto výročí probíhal 
turnaj registrovaných i neregistrovaných 
dvojic v kuželkách. Tohoto turnaje se 
zúčastnilo na dvě stě hráčů. Během so-
botního dopoledne probíhalo přátelské 
utkání na kuželně, a také v tělocvičně 
probíhal turnaj ve stolním tenise. V ne-
děli uspořádal orelský oddíl florbalu 
přátelský turnaj ve velké sportovní hale, 
kde ivančické družstvo A obsadilo pěkné 
druhé místo. Více o naší jednotě se do-
zvíte na www.orelivancice.cz 

řádání dnů FICEP se soutěžemi pro širo-
kou veřejnost. Po absolvování školení si 
vytvořili předpoklady pro kompetentní 
vedení sportovních aktivit, táborů pro 
děti i pořádání ústředních či župních 
akcí, zejména v malé kopané, kuželkách 
a florbalu. Mnohé vznikalo „na koleně“ 
s minimálními prostředky ale s o to vět-
ším zápalem pro věc. Sportovní úspěchy 
zajistili především kuželkáři a házen-
káři, kteří se pod vedením br. Zemka, 
úspěšně prezentovali opakovaně na 
mistrovství Orla a házenkáři byli vysláni 
i jako reprezentanti Orla na mezinárodní 
mistrovství FICEP, kde obsadili pěkné 3. 
místo. Několik let pracoval oddíl gym-
nastek a také oddíl našich florbalistů 
sklízí svoje úspěchy. Nejčerstvější vavříny 
sklízejí členové oddílu stolních tenistů, 
kteří léta trénovali a hráli v orlovně ještě 
před r. 1989. Orelský ples a Den matek 
– to jsou každoročně pořádané kulturní 
akce, které se těší velkému zájmu.
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Bohuničtí Orli mají další 
evropské zlato

Tři týdny po pro nás veleúspěšném 
mistrovství světa vyrazili stolní hokejis-
té bohunické orelské jednoty opět do 
Polska, tentokrát do Czyzowic. Hlav-
ním bodem víkendového programu 
bylo šprtcové Polish Open s rekordní 
účastí sto šesti hráčů a hráček z pěti 
zemí. Žákovské týmy pak zajímalo fi-
nále Schools Challenger, mezinárodní 
obdoby české Ligy škol, v němž první 
dva celky naší národní soutěže změřily 

své síly s polskými nadějemi. Vítězství 
si odvezl Orel Brno-Bohunice, který tak 
úspěšně napodobil své starší oddílové 
kolegy. Ti před dvěma měsíci vybojo-
vali v Rusku Pohár WTHA. Lepšící se 
výkonnost polských hráčů přinesla 
druhé místo družstvu Flota Mlodych 
Wodzislaw Ślaski. Wodzislaw dokon-
ce porazila 8. ZŠ Most a remizovala 
s vítěznými Bohunicemi, prohra s Czy-
zowicemi je ale stála možné celkové 
vítězství. Naše jednota se tak může 
pyšnit již třetím tímto mezinárodním 
úspěchem, když před pěti lety vyhrá-

lo dvakrát tutéž soutěž družstvo ZŠ  
Arménská. 
Bohuničtí Orli nadále dokazují, jak 
skvěle umí pracovat s mládeží, čehož 
důkazem jsou úspěchy nejen na české 
půdě, ale též i na scéně mezinárod-
ní. Kroužky stolního hokeje slaví letos 
dvacet let. Hlavní kroužek stolního 
hokeje probíhá každý čtvrtek od 18 
hodin v Orlovně na ulici Hraničky 5. 
Podrobné informace na www.orelbo-
hunice.cz.

MICHAL FRANěK 
vedoucí oddílu stolního hokeje

Setkání bohunických 
seniorů

Vše začalo diskuzí na výroční schůzi 
bohunické orelské jednoty koncem 
února tohoto roku. Naši senioři, pra-
videlně v hojném počtu toto tradiční 
hodnocení naší činnosti navštěvující, 
navrhli, zda by bylo možné pro ně 
uspořádat přátelské posezení.
A stalo se. V nedělní podvečer 20. 
května přivítaly prostory orelského 
klubu naší orlovny téměř všechny 
naše seniory. Chyběl pouze duchovní 
Otec Pavel Kopecký se svou mamin-
kou, protože jeho farnost prožívala 
slavnost 1. svatého přijímání dětí. Plný 
počet tuctu seniorů doplnil bratr Bo-
žetěch Kostelka, do role hostitelů se 
pasovali zástupci rady jednoty a Bo-
hunické chasy. 
Velmi příjemné posezení bylo zahá-
jeno orelskou modlitbou. Duchovní 
náplň zcela spontánně a nezištně ob-
starávala za omluveného Otce Pavla 
Kopeckého sestra Sylvie Juránková, 
zkušená katechetka. Došlo i na gra-
tulace, významných jubileí se totiž 
v těchto dnech dožívali bratři Stani-
slav Juránek, Jan Sedláček a Josef 
Sobola. Všechny přítomné zaujaly 

Z činnosti žup a jednot
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tři krátké filmy z roků 1970, 1975 
a 1978. Jejich společným tématem 
byly bohunické hody, pořádané teh-
dy Lidovou stranou. Téměř všichni 
zúčastnění jubilanti se v nich objevo-
vali buď jako stárci, nebo později jako 
pořadatelé. Je příznačné, že na tuto 
pěknou a v Bohunicích letitou tradici, 
navázali pořádáním Svatováclavských 
hodů od roku 1997 právě Orli. V ho-
dové náladě se pokračovalo i nadále. 
Společné zpívání všech přítomných 
rozveselilo, zahřálo a připomnělo 
časy nedávno minulé. Jako zkušený 
vypravěč se opět osvědčil bratr Bože-
těch Kostelka, živoucí orelská kroni-
ka, který v nedávných dnech navštívil 
Svatou zemi a o zážitky ze své poutě 
se srdečně podělil. Povídalo se, vzpo-
mínalo, bavilo, zpívalo a veselilo až 
do pozdních nočních hodin. Také se 
plánovalo, čeho všeho by se senioři 
mohli letos zúčastnit. Je s těmi naši-
mi seniory fajn. Připomínáme si, čím 
v životě prošli, co museli a musejí pře-
konávat a přitom je v nich stále plno 
optimismu a dobré nálady. Máme jim 
být také za co vděčni. Zachovali nám 
Orla i naši orlovnu a my tak můžeme 
v jejich práci pokračovat.

LADISLAV KONEČNý
starosta Orla jednoty Brno-Bohunice

Účast Orlů na svěcení 
Boží muky v Blatničce

Na pozvání starostky obce Blatnička 
– Ing. Jarmily Hruškové se někteří čle-
nové Orla župy Velehradské účastnili 
v neděli 20. 5. 2012 „slavnosti vína“ 
v Blatničce.
Slavnost vína v sobě zahrnovala bohatý 
program. V úvodu byla uctěna památ-
ka zesnulého rodáka P. Josefa Šimčíka, 
který působil v Brně-Židenicích a pak 
ve Švýcarsku. K této příležitosti přijel 
zazpívat chrámový sbor z Brna-Židenic 
a spolu s ním i starosta Orla Ing. Stani-

slav Juránek. Dále jsme šli procesím do 
vinohradů v čele s křížem a orelskými 
prapory. Ten náš župní nesl i župní sta-
rosta Josef Častulík. Místostarosta Orla 
Ing. Antonín Zelina nesl prapor jednoty 
Domanín a Ing. František Šíma prapor 
jednoty St. Město. Za modlitby růžence 
a zpěvů náboženských písní s doprovo-
dem dechové hudby, jsme přišli do vi-
nohradské hory. Tady proběhlo svěcení 
boží muky - kapličky se soškou sv. Urba-
na, patrona vinařů. Zde opět zněly zpěvy 
chrámového sboru ze Židenic a mužské-
ho sboru z Blatnice.
Uprostřed vinohradů následoval „košt 
vína místních vinařů“ (měli jej moc dob-
ré) a divadelní představení „Pražáci na 
vinařských stezkách“ v podání ochotní-
ků z Hýsel. Dokázali rozesmát všechny 
přítomné. 
Slavnost pokračovala v dobré náladě – 
za krásného počasí uprostřed vinohradů 
a za zpěvů slováckých písní s cimbálo-
vou muzikou Jury Petrů – jistě ještě do 
pozdního odpoledne – my už jsme se 
ale rozloučili.

EMILIE ZEMáNKOVá 

Pouť župy Sedlákovy

V neděli 3. června 2012 poutníci 
z jednot Sedlákovy župy již po de-
vatenácté putovali do Křtin k Panně 
Marii. Hlavním celebrantem byl opět 
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duchovní rádce župy P. Tomáš Prnka. 
I přes zdravotní indispozici mši odslou-
žil, ale na odpolední požehnání v na-
šem nedalekém středisku v Bukovině, 
které tradičně uzavírá naše setkání, se 
již omluvil. To mezi nás přijel P. Pavel 
Kopecký, předseda duchovní rady orla 
ČR. V přímluvě P. Prnka opět vyzval 
všechny Orly k naplňování naší myšlen-
ky a k aktivnímu přístupu k dobrovol-
né práci. Závěrem podtrhl význam naší 
organizace ve společnosti a poděkoval 
všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do 
činnosti v Orlu zapojují. Starostka župy 
všechny přítomné pozvala na setkání 
do Bukoviny. Zde bylo připraveno pro 
poutníky občerstvení a pro děti spous-
ta her. Přípravou občerstvení je již ně-
kolik let pověřena jednota Kuřim. Na 
organizačním zajištění programu se 
naše jednoty střídají, v tomto roce 
soutěže pro děti (v závěru i pro dospě-
lé) nachystali z jednoty Brno-Husovi-
ce. I letos vystoupily se svými tanečky 
předškolní děti z jednoty Brno-Obřany 
pod vedením manželů Slaninových. 
Dále pak hrála skupina Tom Sawyer 
Band. Původně hráli k poslechu, ně-
které děti ale využily mikrofonu o pře-
stávkách a začaly zpívat. Muzikanti 
okamžitě zareagovali a děti potichu 
doprovázeli. Bylo to moc hezké. Byla 
i spousta času na popovídání si. Toho 
využili hlavně ti starší. Počasí vydrželo 
až do závěrečného požehnání v příro-
dě, které nám udělil P. Kopecký. S prv-
ními kapkami deště se začali poutníci 
rozcházet a já věřím, že s pocitem pří-
jemně stráveného dne.

IVANA NOVáČKOVá,
sekretářka Sedlákovy župy

Atletické závody dětí – 
Grand Prix Bohunice

7. ročník tohoto již tradičního a u 
dětí oblíbeného závodu se konal 17. 
června na atletické dráze ZŠ Armén-
ská v Brně Bohunicích. Závodu se zú-
častnilo z důvodu nepříliš vhodného 

termínu 22 dětí. Za úmorného vedra 
však podali všichni závodníci velmi 
dobré a nadšené výkony. Stejně tak 
i trenéři, kteří často se svými svěřen-
ci povzbuzujíc obíhali jejich závodní 
okruhy. Někteří z nich, včetně gestora 
soutěže, místostarostky Orla a před-
sedkyně Rady mládeže ses. Dany To-
mánkové, se ještě zúčastnili závodu 
vedoucích a trenérů. 
V součtu všech hodnocení byla nejlep-
ší atletkou vyhlášena Anna Drápalová 
z Křenovic a nejlepším atletem Vít Klu-
sák ze Židenic. Židenická jednota byla 
vyhlášena za nejúspěšnější jednotu 
atletických závodů.
Podrobné výsledky najdete na  
www.orelbohunice.cz

LADISLAV KONEČNý

Pouť v Kuřimi

Na svátek sv. Máří Magdalény dne 

22. července se kuřimští Orli zúčastnili 

pouti ke cti této svaté, která je patron-

kou zdejšího chrámu. Dopoledne byla 

sloužena slavnostní bohoslužba, jejímž 

hlavním celebrantem byl tišnovský dě-

kan Mgr. Jiří Buchta. Při mši byl požeh-

nán nový ornát s portrétem sv. Máří 

Magdalény a na závěr bohoslužby 

vyšel slavnostní průvod okolo kostela. 

Tím bylo zakončeno požehnání farnos-

ti a městu. Další progam pokračoval ve 

14 hodin v areálu kuřimského zámku. 

Tento program zajišťovali členové míst-

ní farnosti ve spolupráci s jednotou 

Orla. Naše členky na orelském stánku 

prezentovaly svoje rukodělné výrobky –  
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paličkovanou krajku, patchwoork 

a keramické výrobky. Odpoledne bylo 

plné her pro děti a poskytovalo také 

mnoho příležitostí k vyzkoušení těch-

to kreativních technik. Velký zájem byl 

o paličkování, ubrouskovou techniku, 

malbu na sklo, výrobu z pedigu, vitrá-

že, korálky a také možnost facepain-

tingu. Příjemnou atmosféru na zámec-

kém nádvoří dokreslovala cimbálová 

muzika Donava z Žatčan pod vedením 

Lukáše Jurečky.

VÍTěZSLAV NOVáČEK, 
starosta jednoty

Cyklopouť do Říma

Letošní, již osmá cyklopouť, kterou po-
řádala jednota Uherský Brod, odstar-
tovala oproti minulým ročníkům, tak 
říkajíc nadvakrát. První část čítající 30 
cyklistů volila odvážnější cestu a vyjela 
na celou trasu Velehrad–Řím v sobo-
tu 21. července 2012. Stovka dalších 
poutníků se vydala na cestu o týden 
později. Oběma zahájením předcháze-
la slavnostní mše svatá ve Velehradské 
bazilice. Na úvodním zahájení na Vele-
hradě byl také posvěcen kříž, který byl 
darem pro Svatého Otce Benedikta. 
Do hlavního města Itálie putovali cy-

klopoutníci v rámci 1150. výročí pří-

chodu sv. Cyrila a Metoděje na naše 

území. Právě v římské bazilice svatého 
Klimenta se nachází hrob sv. Cyrila. 
Smyslem této akce bylo absolvovat 

cestu, kterou v roce 867 uskutečnili 

sv. Cyril a Metoděj.

Pro „italský“ start samotné cyklo-
poutě vybrali uherskobrodští orga-

nizátoři Padovu. Po autobusovém 
přesunu do Padovy (celkem jely 
3 autobusy) se obě skupiny spojily 
a vytvořili tak jeden velký 130 člen-
ný peloton, který následně v menších 
skupinkách ukrajoval po jednotlivých 
etapách kilometr po kilometru až do 
Říma. Stejnou starost, a to dorazit 

vždy do cíle jednotlivých etap, tak 

měli studenti základních, středních 

i vysokých škol, lékaři, zdravotní se-



OREL 3–1232

z žup a jednot

stry, kantoři, vědci, kněží, starostové 

měst a vesnic, senioři, inženýři, insta-

latéři, IT pracovníci, administrativní 

pracovnice, a dokonce i celé rodiny. 

Cyklopoutě prostě lákají napříč ge-

neracemi. Ještě z Padovy se účastníci 

v rámci oddychu vydali vlakem do ne-

dalekých Benátek, kde strávili klidné 

odpoledne před náročnou cestou do 

Říma. Během 8 etap cyklisté přenoco-

vali ve městech Codigoro, Ravenna, 

Pesaro, Fabriano, Perugie a Bolsena. 
Polovina z etap vedla podél pobřeží 
jaderského moře, takže cyklisté v hoj-
né míře mohli využít k oddechu moř-
skou koupel. Všechny etapy se jely 
v nebývale horkém počasí, kdy odpo-
lední maxima šplhala vysoce nad 40 
stupňů a noční neklesaly pod 20 °C! 
Ve volném dnu si cyklisté „odpočinu-
li“ v Assisi. Jedna ze zastávek letošní 
pouti patřila také světově známému 
poutnímu místu – Loretu. Celkově tak 
najeli, ti co vyráželi z Padovy na 900 

kilometrů, skupinka jedoucí z Vele-
hradu pak o rovných 1000 km více!!! 
Součástí organizačního týmu byl také 
zdravotní a servisní doprovod a dva 
kuchaři. O večerní kulturu se pak sta-
ral hrou a zpěvem na kytaru P. Petr 
Utíkal, toho času kaplan z Drahotuš. 
Samotná cyklopouť vyvrcholila ve středu 

8. srpna 2012 generální audiencí u Sva-

tého Otce Benedikta XVI. v jeho let-

ním sídle v Castel Gandolfo. „Srdečně  
zdravím české věřící! Zejména cyklo-
poutníky a jejich doprovod! Slavíme 
dnes památku svatého Dominika, kéž 
je vzorem vašeho svědectví o Kristu,“ 
pronesl papež Benedikt. Zde orelští 

poutníci předali dar Orla Uherského 

Brodu v podobě uměleckého ztvárně-

ní velehradského kříže, jehož autorem 

je umělecký kovář Ondřej Vlachynský 

z Kunovic. Odměnou pro účastníky 

pak bylo samo přijetí u papeže. Na 
závěr pak udělil apoštolské požehnání 
všem přítomným i rodinám. 

Po generální audienci následoval pře-
sun cyklistů do centra Říma, do ba-
ziliky svatého Klimenta. Po mši svaté 
účastnici v kryptě, kde jsou uloženy 
ostatky svatého Cyrila, vzdali úctu 
světci společným vyznáním víry. 
Každý ze 130 cyklistů na závěr pou-
ti obdržel diplom, jako upomínku 
o absolvování cesty. Pro nezasvěcené 
je třeba říci, že při cyklistickété pou-
ti jde o radost z jízdy, z výkonu jako 
takového, než z toho, kdo bude prv-
ní nebo druhý. Proto se také nejede 
o závod ani o vavříny pro vítěze. Ale 
letos při cyklopouti do Říma vyhrál 
opravdu každý, neboť všichni cyk-
listé jeli ve žlutých tričkách (žlutá je 
vatikánská barva), takže vítězem byl  
každý… 
Závěrem se sluší poděkovat všem těm, 
kteří pomohli cyklopouť zorganizovat. 
Patří vám VELKá GRACIE! 

Mgr. PETR GABRIEL, 
hlavní organizátor
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Blahopřání
motto:
„Ten, kdo poznal palčivou žízeň na poušti du-
chovního života společnosti, má sám hloubit 
studnu, aby ti, kdož žízniví putují krajinou, se 
občerstvili douškem křišťálové vody, tryskající 
z hlubin země osvěžující tělo i ducha věčného 
poutníka.“

Vážený, milý otče…

Bůh vám dal víru,
Vy o ní vydáváte pravdivé svědectví.
Bůh Vám dal naději,
Vy ji vléváte sestrám a bratřím.
Bůh Vám dal lásku,
Vy ji šíříte kolem sebe.
Bůh je světlo,
Vy jej zapalujete v lidských očích.
Bůh je cesta,
Vy ji ukazujete ostatním.

V červnu oslavil 60 let předseda Duchovní rady Orla ČR  
P. PAVEL KOPECKý. Mimo své působení v orelské orga-
nizaci otec Pavel spravuje čebínskou farnost a je členem 
diecézního církevního soudu. 
K Vašim narozeninám přejeme hojnost darů Ducha svatého 
a stálou ochranu Panny Marie.                 ORLOVé A ORLICE
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S hlubokým zármutkem jsme vyslechli zprávu, že dne 19. 
dubna zemřel ve věku 88 let bratr JAROSLAV TyLLICH 
ze Starého Města. Byl velkým aktivním a úspěšným 
sportovcem, věnoval se především atletice a ho-
keji. Později předával zkušenosti při trenérské prá-
ci. Byl všestranně nadaný, zpíval v chrámovém sbo-
ru, zapojil se do veřejného života. Podílel se na 
znovuobnovení jednoty, jako její starosta se zasloužil  
o navrácení Orlovny. V mnoha oblastech života nám byl  
vzorem.

Mnoho Orlů i s prapory mu 
přišlo vzdát čest dne 26. 
dubna do chrámu Páně sv. 
Michaela ve Starém Městě, 
kde se konalo poslední roz-
loučení. 
Děkujeme mu za jeho práci 
pro Orla, pro rodinu i pro 
naši vlast. Děkujeme mu za 
jeho příklad.

V neděli dne 5.srp-
na 2012 náhle zemřel 
náš bratr STANISLAV  
BLAHA, ve věku nedo-
žitých 73 let. Odešel na 
věčnost necelý rok po 
svém bratru Mirosla-
vu.  Zasloužil se o třetí 
obnovu jednoty Orla 
v Olešnici. Patřil k ne-
únavným pracovníkům 
naší jednoty a při příle-
žitosti stoletého výročí 
jednoty Orla v Olešnici 

byl vyznamenám stříbrnou medailí za zásluhy při obnově Orla. 
V jednotě zastával funkci sekretáře, avšak orelská veřejnost 

Rozloučili jsme se…

30. července 2012 jsme  
na poslední cestě do-
provodili br. ALOISE  
MűLLERA ze Sivic. 
Působil dlouhá léta 
jako sekterář naší župy  
a zasloužil se o vznik 
některých jednot. Před 
dvěma roky jsme vy-
dali publikaci „Histo-
rie a současnost Sed-
lákovy župy“, jíž byl 
spoluautorem. Děkuji 

všem zástupcům jed-

not Sedlákovy župy, 

kteří jste se svými prapory přišli do kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie v Pozořicích vzdát hold pracovité-

mu člověku a přispěli tak k důstojnému rozloučení za 

nás Orly. Prosím i vás ostatní, vzpomeňte v modlitbách 
na pracovitého a skromného člověka, jakým Alois Müller  
bezesporu byl.
…tak jako velikost stromu poznáme až padne, 

velikost člověka poznáme až odejde.

ho znala jako starostu župy Krekovy, člena ústřední tělovýchovné 
rady, nyní působil v radě seniorů. Bude nám chybět jeho čino-
rodá, veselá a družná povaha se zápalem pro věc. Nechť Bůh 
odplatí na věčnosti jeho dobré činy.
 starosta jednoty Olešnice
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mackova@orel.cz

Generální sekretářka:
Ing. Marie Jurečková, Ph.D
mobil: 725 508 079
jureckova@orel.cz

Redakce časopisu Orel:
redakce@orel.cz
mobil: 775 307 292
účet 63031621/0100

orel – objednávka předplatného

Objednávám si závazně  

předplatné čtvrtletníku Orel od čísla: ______________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:

PSČ, místo:                               Telefon:

e-mail:

Předplatné uhradím: 

 ■ složenkou  ■ bankovním převodem  ■ osobně na ústředí

Firma:    

 IČO:                                     DIČ:

         Podpis:

✁

■ Člen OrlA     ■ Nečlen OrlA

Časopis 
Orel 

Roční předplatné 
               140,- Kč

Vychází 
čtvrtletně

■  ORELSKÁ BEZECKÁ LIGA
■  SETKÁNÍ U HROBU MONS. JANA ŠRÁMKA 
■  DO MADRIDU NEJEN NA KOLE

Orelská florbalová liga  2011/2012 

zná jiz svoje vítezen  Setkání SeniOrU° na Velehrade
n  PredStaVUjeme  jednOtU hUlín 
n  POzVánky  

SPOrtOVní VýSledky

Vánoce znamenají setkání s láskou. 

S láskou Bozí…

✁

Rada senioRů oRla ČR pořádá

ve středu 17. října 2012

Setkání orelských seniorů v Brně
Program:
 8.30 – 9.30 sraz účastníků na ústředí Orla v Brně, Pellicova 2c

 9.30 úvod – přivítání zástupcem vedení Orla

10.00 – 12.45  odborná prohlídka katedrály na Petrově, návštěva Diecézního muzea, seznámení s průběhem řízení  
orelských kandidátů blahořečení kněží V. Drboly a J. Buly – sál konzistoře,  
mons. K. Orlita, Mgr. J. Kratochvíl

13.00 – 13.45 oběd

14.00 – 15.00  Po stopách orelské historie v Brně –  
krátká procházka středem města  
s odborným výkladem

15.00 – 16.15  návštěva Muzea českosl. exilu –  
Brno, Štefánikova 22.

16.30 ukončení setkání

V sobotu 10. listopadu v 9.00 
se na ústředí v Brně uskuteční 

JEDNODENNí SEMINáŘ 
věnovaný orelské práci 
v oblasti kultury.

Seminář je určen především pro členy 
kulturních rad jednotlivých žup, 
ale také pro ostatní zájemce. 
Seminář bude veden 
formou přednášek a diskusí.

Program semináře 
a bližší informace na www.orel.cz

Přihlášky zasílejte do 10. 10. 2012  
na ústředí Orla,  

Pellicova 2c, 602 00 Brno  
nebo na e-mail  

 ustredi@orel.cz,  
tel. 543 244 880.

Garant akce:  
br. Božetěch Kostelka,  

tel. 737 502 201

Rozloučili jsme se…



•  úvodní rozhovor z cyklu  
Zeptali jsme se… 

•  představíme další stoletou  
jednotu Křenovice

•  vyhodnocení výtvarné soutěže

•  výsledky Orelské běžecké ligy

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu


