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Výsledky Orelské běžecké ligy v roce 2012 4–7

„Je dobojováno a běžci mohou začít nabírat kondici na další ročník, který zahajuje 
tradičně silniční běh v Moutnicích 5. 1. 2013. Zde  také proběhne slavnostní vyhlá-
šení výsledků a vyhodnocení nejlepších běžců za rok 2012,“ vzkazuje Petr Halas –  
ředitel orelské běžecké ligy všem 365 Orlům, kteří se letošního ročníku zúčastnili.

Vyhodnocení výtvarné soutěže  12

Porota měla nelehký úkol vybrat ze 113 došlých výtvarných děl ta nejlepší. Kdo se 
umístil v jednotlivých kategoriích na medailových pozicích? Kolik let bylo nejstarší-
mu účastníku? Dozvíte se také, co pro vás Kulturní rada Orla chystá v příštím roce.

komentář

Nová rubrika „Zeptali jsme se…“  14–15
Cílem je představit výjimečné členy Orla i v jiných rolích, jejich úspěchy v prá-
ci a možná i trošku soukromí. „ …hrdost a radost v srdcích…“ přeje Orlům   
MUDr. Zuzana Roithová.

C Orel – O víře
U nás se lidé často dělí na věřící a ne-
věřící. To ovšem není správné, protože 
věřící jsou všichni. Bez víry se vůbec 
nedá žít. Věřím hodinám, že jdou 
správně. Věřím jízdnímu řádu, když 
spoléhám na autobus, který pojede 
v danou hodinu. Věřím pekařům, 
že neotrávili chleba. Denně věřím 
spoustu věcí. Jsou někteří podezřívaví 
a nedůvěřiví, kteří si všechno ověřu-
jí. Vzpomínám na jednoho takového 
chlapce z fotografického kroužku, 
v době, kdy se dělaly fotky ve vývoj-
ce a ustalovači. Kamarádi ho napálili, 
když mu poradili, aby si fotografické 
papíry, které kupuje, vždycky přepo-
čítal, aby ho neošidili. Přepočítal si je 
na světle a pak už nebyl použitelný 
žádný. 
Trochu jiné je to s náboženskou ví-
rou. Jedni věří, že Bůh je, druzí věří, 
že není. Ani jedni ani druzí nemají 
pro svou víru nevyvratitelné vědecké 
důkazy, protože ty neexistují. Víra je 
ctnost podobně jako láska. Poznám, 
když mě někdo miluje, ale nehledám 
vědecké důkazy lásky. Jako může 
někdo milovat krásně a jiný špat-
ně, nebo jeden může milovat dobro 
a jiný zlo, tak může člověk věřit ve 
smysl a druhý v nesmysl, jeden věří 
v moudrého Stvořitele, druhý v hlou-
pou náhodu, jeden v Boha, který je 
Láska, druhý popírá Boha a věří jen 
v sebe, žije sobecky bez Lásky. Ně-
kdo věří kdejakým zajímavým hlou-
postem, třeba na ufony, či pověry 
jako že bude mít neštěstí, když mu 
přeběhne kočka přes cestu, na čaro-
děje či astrology, horoskopy a hádání 
z karet, či všelijaká duchovní poselství 
a předpovědi konce světa…
Křesťan věří, že Bůh je Láska, že má 
o nás zájem a chce, abychom byli 
šťastní, že se dokonce kvůli nám stal 
člověkem a obětoval za nás svůj život 
na kříži, abychom byli osvobozeni od 
hrozných následků hříchu. Věří, že 
každý může Boha slyšet, když poslou-
chá Boží slovo z Bible a naslouchá 
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Ze žup a jednot  24–30

Otiskujeme spoustu vašich příspěvků. Přinášíme také informace o různých akcích seniorů. 

„Jistě za všechny mohu říci , že můžeme být hrdi , že stále patříme do Orla, už sice většinou 

necvičíme , v modlitbách ale stále pamatujeme na naši mládež a na budoucnost našeho 

státu.“ Píše  Alena Záveská  z Hradce Králové…

komentář

Jednoty stoleté  18–20
V letošním roce si jednota Orla v Křenovicích  připomíná  stoleté  výročí od svého 
založení. Představujeme některé důležité momenty z historie  jednoty a samozřejmě 
také její současnost…

Fotografická soutěž  21
Starosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek vyhlašuje fotografickou soutěž pro všech-
ny věkové kategorie. Amatéři i profesionálové mohou posílat svoje příspěvky  
do 30. června 2013.

svému svědomí, které je Božím hla-
sem v srdci. Věří, že se může s Bohem 
setkat ve svátostech, že může zakusit 
jeho blízkost, když miluje, když chce 
dobro pro druhé, když dělá to, co se 
Bohu líbí. Jen vyzkoušejte pravdivost 
Ježíšových slov: Kdo mě miluje, bude 
zachovávat moje slovo a můj Otec ho 
bude milovat a přijdeme k němu a uči-
níme si u něho příbytek. (Jan 14,23) 
To přece stojí za 
to, když se mů-
žeme stát Božím 
příbytkem, když 
zakusíme, že Bůh 
je v nás, že jedná 
našima rukama, 
když prokazuje-
me druhým dob-
ro!

 + Jan Graubner, arcibiskup
duchovní rádce Orla

Milá Orelská rodino,
Přeji Vám všem požehnaný advent 
a milostiplné svátky vánoční. Kéž nás 
všechny provází Láska, Radost a Pokoj 
vyvěrající z naro-
zení našeho Pána 
Ježíše Krista, aby-
chom si navzájem 
dobře rozuměli 
a tak vytvářeli stá-
le lepší, sociálně 
spravedlivější a po-
kojnější svět.
Přeje a žehná 

P. Pavel Kopecký,
předseda DR Orla a farář ve farnosti 

v Čebíně a Drásově

Foto Vítězslav Nováček
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Letošního ročníku se v celkem 19 závo-
dech zúčastnilo 365 Orlů ve všech kate-
goriích. To svědčí o stoupající popularitě 
běhání a pohybu vůbec, je to o téměř 

100 závodníků víc než předchozí rok 
a to je velmi potěšitelné. Nejvíc obsaze-
ná byla prestižní kategorie muži A, kde 
bylo klasifikováno 34 běžců. Z řad mlá-
deže se nejvíc závodníků zúčastnilo v ka-
tegorii chlapců r. 2001/02 – celkem 29. 
Nejvíce závodů (17 z 19) absolvoval mezi 
muži A Jaroslav Hronek ml.z Brna Obřan 
a 16 závodů dorostenec Josef Nehybka 
z Brna Židenic, který také spolu s Domi-
nikou Mikovou získal nejvíc – 10 vítěz-
ství. Mezi další suverénní vítěze musíme 
zařadit Vojtu Mlynáře a Aničku Halaso-
vou s devíti a Jakuba Ferdinanda s osmi 
vítězstvími. Nejtěsnější souboj se odehrál 
v atletické školce a přípravce hochů, kde 
o prvních místech pro Adama a Mirosla-
va Tichých rozhodl až poslední závod. 

Orelská běžecká liga 2012
 Již čtvrtý ročník Orelské běžecké ligy je za námi. Posledním 
závodem v Moravských Budějovicích vyvrcholily mnohdy velmi 
napínavé souboje o přední umístění v jednotlivých kategoriích. 
Je dobojováno a běžci mohou začít nabírat kondici na další 
ročník, který zahajuje tradičně silniční běh v Moutnicích  
5. 1. 2013. Zde také proběhne slavnostní vyhlášení výsledků  
a vyhodnocení nejlepších běžců za rok 2012.

 1. 7. 1. 2012 Moutnice – memoriál účastníků II. odboje
 2. 11. 2. 2012 Kuřim – Malá cena Zlobice
 3. 24. 3. 2012 Obřany 
 4. 22. 4. 2012 Veřovice – Veřovská 10
 5. 5. 5. 2012 Letohrad – Letohradská 5
 6. 19. 5. 2012 Olešnice – Memoriál P. Benáčka
 7. 2. 6. 2012 Dolní Dobrouč – Běh Dobroučským krajem
 8. 9. 6. 2012 Luleč – Lulečský preclík
 9. 16. 6. 2012 Vysoké Mýto – Knířovský běh
10. 11. 8. 2012 Vnorovy – Vnorovská 10
11. 25. 8. 2012 Bystřice pod Hostýnem – Běh na sv. Hostýn
12. 31. 8. 2012 Kněžice – Běh alejemi Kněžice
13. 1. 9. 2012 Vísky – Vísecká 10 
14. 8. 9. 2012 Dolní Dobrouč – Strážný nahoru a dolů
15. 22. 9. 2012 Česká Třebová – Kros po lyžařských tratích
16. 23.9. 2012 Dolní Bojanovice – Burčáková 6
17. 28. 9. 2012 Blažovice – Svatováclavský běh
18. 20. 10. 2012 Rakšice – Krumlovský běh 
19. 10. 11. 2012 Moravské Budějovice – Běh. P.Kosmáka

Naopak s náskokem 80 bodů v atletické 
školce zvítězila Julie Miková. Na druhou 
stranu v kategorii dorostenek žádná  
z 5 závodnic neabsolvovala alespoň po-
třebné 3 závody, takže tato kategorie 
jako jediná nebude vyhlášena.
 Mezi nejmladšími muži si vítězství ohlí-
dal Štěpán Juránek. V této kategorii snad 
nejvíc o pořadí rozhodlo pravidlo o počtu 
započitatelných závodů v Čechách a na 
Moravě, takže Milan Adamec se musel 
spokojit s druhým místem a Jarda Hronek 
skončil těsně pod stupni vítězů. 
Jiřímu Zachařovi mezi čtyřicátníky ani 
8 vítězství nepomohlo k celkovému prv-
nímu místu a z triumfu se tak raduje 
Ivo Mika, který odběhl o 3 závody více. 
Nejdříve známým vítězem byl ovšem 

Závody Orelské běžecké ligy roku 2012
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 Kategorie Jednota celkem Kategorie Jednota celkem

sport

OREL 4–126

 D 2007 a ml.

1. Zdislava Tichá Obřany 113
2. Anežka Halasová Drnovice 91

 H 2007 a ml.

1. Marek Mlynář D. Dobrouč 84
2. Hynek Halas Šitbořice 78
3. Šimon Smolák V. Mýto 47

 D 2005, 06

1. Julie Miková Obřany 104

 H 2005, 06

1. Adam Tichý Obřany 100
2. Vojtěch Halas Drnovice 95
3. Vojtěch Zouhar Šitbořice 31

 D 2003, 04

1. Anna Halasová Drnovice 108
2. Jůlie Horváthová Nové M. n. M 81
3. Ludmila Halasová Šitbořice 78

 H 2003, 04

1. Vojtěch Tichý Obřany 100
2. David Procházka  Obřany 72
3. Tomáš Jurásek Židenice 31

 D 2001, 02

1. Dominika Miková Obřany 108
2. Veronika Halasová Šitbořice 74
3. Kateřina Vokálová Šitbořice 25

 H 2001, 02

1. Miroslav Tichý Obřany 102
2. Jan Limburský Obřany 101
3. Matouš Horváth Nové M. n. M 89

 D 1999, 00

1. Eliška Limburská Obřany 108
2. Klára Bojanovská Obřany 81
3. Eliška Miková Obřany 72

 H 1999,00

1. Jakub Ferdinand Židenice 96
2. Pavel Halas  Šitbořice 80
3. Tomáš Procházka Obřany 44

 D 1997, 98

1.  Alexandra Smoláková V. Mýto 60
2.  Zuzana Maříková D. Dobrouč 43
3.  Eva Schmidtová Židenice 25

 H 1997,98

1.  Vojtěch Mlynář D. Dobrouč 118
2.  Jiří Halas Obřany 100
3.  Lukáš Slabák Židenice 44

 H 1995,96

1.  Josef Nehybka Židenice 108
2.  Ondřej Tučka Židenice 60
3.  Martin Smetana Silůvky 58

 D 1993, 94

1.  Zuzana Halasová Obřany 77
2.  Valerie Smoláková V. Mýto 48

 H 1993, 94

1.  Libor Kalčík Židenice 88
2.  Petr Smolák V. Mýto 36

 Muži A

1.  Štěpán Juránek Židenice 97
2.  Milan Adamec Vyškov 92
3.  Petr Halas Drnovice 88

 Muži B

1.  Ivo Mika Obřany 104
2.  Jiří Zachař V. Mýto 96
3.  Vlastimil Mlynář D. Dobrouč 74

 Muži C

1.  Jaroslav Scherrer M. Budějovice 120
2.  Antonín Prčík Hodonín 108
3.  Stanislav Juránek Židenice 77

 Muži D 

1. Jindřich Tomíšek H. Moštěnice 112
2. Jiří Brtník Ochoz u B. 108
3. Alois Bradáč Ždár n. S. 48

 Ženy A

1. Lenka Fojtová Obřany 34

 Ženy B

1. Lenka Slabáková Židenice 118
2. Martina Kessnerová Obřany 96
3. Hana Fučíková Obřany 66

Soutěž jednotlivých závodníků 
Do celkového pořadí se počítá 10 nejlepších výsledků, je nutno se zúčast-
nit alespoň 3 závodů – 5 Morava, 3 Čechy, 2 dle výběru. Při rovnosti bodů 
rozhoduje počet lepších umístění, potom počet soupeřů v závodě

Jaroslav Scherrer z Moravských Budějo-
vic, který bleskově získal maximum 120 
bodů a počet jeho vítězství se zastavil  
na 12. V této kategorii si bronzovou 
příčku pohlídal i starosta br. Stanislav 
Juránek a dokázal, že i v náročné politi-
ce se na sport čas najde. Nejstarší muže 
nad 60 let ovládl vítězstvím v posledním 
závodě Jindřich Tomíšek, který zaslouží 
uznání i za svůj zápas s těžkou nemocí 
v průběhu letošního roku.
Pokud se týká žen, celkem jich letos 
běželo 29 ve dvou kategoriích. Mezi 
mladšími do 34 let ovšem pouze vítězka 
Lenka Fojtová absolvovala 3 závody. To 
mezi staršími byly souboje napínavější 
a na medailové pozice byly až do konce 
4 kandidátky. Nakonec poslední závod 
rozhodl o bronzu pro Hanu Fučíkovou 
před trojnásobnou vítězkou OBL Jiřinou 
Smolákovou. Ta letos dosáhla celkem 
pěti vítězství. 
 Novinkou letošní Orelské běžecké ligy 
je soutěž jednot. Do běžeckých soubojů 
vyslalo své zástupce neuvěřitelných 43 
jednot z celé ČR. Protože však někte-
ré jednoty disponují širokou základnou 
a závodů se zúčastňuje až 40 běžců, jsou 
ovšem také jednoty - např. Vyškov, kde 
se do běžeckého klání zapojil jen jeden 
závodník, do konečného pořadí se tak 
počítal pouze součet bodů deseti nejlep-
ších závodníků z každé jednoty. Suverén-
ně zvítězila jednota Brno-Obřany, druhou 
příčku obsadila jednota Brno-Židenice 
před třetí Dolní Dobroučí.
Kompletní výsledky najdete na 
www.orel.cz 

Nejmladší pravidelná účastnice – Anežka 
Halasová z Drnovic je ročník 2011 a ab-
solvovala 11 závodů. 
Nejstarší závodníci mezi muži již mají na 
krku sedm křížků a stále jim to běhá.
Velký dík za letošní sezónu patří také 
všem pořadatelům, kteří s podporou 

Na závěr několik zajímavostí:
nejčastější příjmení ve výsledkové listině – 
Halas ( Halasová) – celkem 12x, ale ze tří 
různých jednot. Mezi další rodinné týmy 
patří Smolákovi – 7x, Tichý (Tichá) – 6x, 
Mlynářovi – 6x, Mikovi – 4x. Je vidět, že 
běh je někdy záležitost celých rodin. 
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  body

 1. Obřany  1211
 2. Židenice 858
 3. Dolní Dobrouč  504
 4. Šitbořice 490
 5. Vysoké Mýto 471
 6. Drnovice 428
 7. Nové Město n. M. 247
 8. M. Budějovice  243
 9. Silůvky  160
10. Blažovice  155
11. Hodonín 147

  body

12. H. Moštěnice 144
13. Jiříkovice 140
14. Ochoz u Brna 117
15. Křenovice 117
16. Vyškov 112
17. Domanín 112
18. Olešnice 104
19. Moutnice 101
20. Orlice 99
21. Kroměříž 97
22. Vísky 80

  body

23. Vnorovy 59
24. Ždár n. S. 58
25. Česká Třebová 56
26. Veřovice 55
27. Havl. Brod 46
28. Hradec Kr. 34
29. Řečkovice 30
30. Bystřice p. H. 29
31. Hulín 27
32. St. Lískovec 26
33. Strážnice 24

  body

34. Rakšice 24
35. Ořechov 24
36. Kněžice 24
37. Řícmanice 22 
38. Zašová 21
39. D. Bojanovice 19
40. Hranice 17
41. Únanov 16
42. Bohunice 10
43. Blučina 1

Soutěž jednot – absolutní počet bodů 10 nejlepších závodníků

Jihomoravského kraje závody pořádají. 
Mnohé závody mají perfektní zázemí 
v prostředí orloven s možností občer-
stvení a nabídkou na příjemné strávení 
volného času pro celé rodiny. Běžci si 
mohou užít jak prestižní silniční závody 
na Moravě, tak krásné krosy nádher-
nou přírodou východních Čech a to od 
nejkratší anglické míle až po půlmara-
ton.
Věřím, že i příští ročník OBL bude nemé-
ně úspěšný jako ten letošní a těšíme se 
na setkání se všemi běžci v roce 2013! 

Mgr. PETR HALAS – ředitel OBL
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V 9.00 hod. bylo slavnostně zahájeno 
státní hymnou ČR a uvítacím slovem 
starosty jednoty Vyškov Jaromírem Zbo-
řilem setkání malých a mladých sportov-
ců. V úvodu byl v krátkosti připomenut 
význam osobnosti Bedřicha Kostelky 
– prvního náčelníka vyškovské jednoty. 
Dále přítomné pozdravil starosta Orla 
Stanislav Juránek, I. místostarostka Orla 
Miluše Macková, místostarosta Vyškova 
Roman Celý a Božetěch Kostelka, syn 
Bedřicha Kostelky.
Napětí závodníků vrcholilo a tak za krás-
ného slunného dne mohly propuknout 
aktivní boje. Svoje síly změřilo 123 spor-
tovců z 13-ti jednot v jednotlivých běžec-
kých kategoriích, hodech do dálky, šplhu 
či skoku do dálky nebo skoku z místa. 

Souběžně v areálu probíhal i memoriál 
„Ing. Jana Hrbotického“ ve volejbalu 
smíšených družstev. Jan Hrbotický byl 
významným členem vyškovského Orla, 
jako kapitán úspěšně vedl volejbalové 
družstvo a v pouhých 29. letech tragicky 
zahynul. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, 
domácí družstva obsadila druhou a třetí 
příčku. 

Výsledky: 
D0 –  1. Iva Betárková, Kroměříž,  

2. Aneta Třísková, Domanín,  
3. Michaela Kosíková, Domanín

H0 –  1. Jan Běhal, Vnorovy,  
2. Jakub Motyčka, Kroměříž,  
3. Roman Škrabal, Vyškov

D1 –  1. Nikola Šlezingerová, Jiříkovice, 
2. Nela Nedomová, Jiříkovice,  
3. Markéta, Kosíková, Domanín

H1 –  1. Petr Koudelka, Žatčany,  
2. Šimon Cibulka, Vyškov  
3. Stanislav Buchta, Jiříkovice

D2 –  1. Adéla Synková, Vyškov  
2. Alice Jakšová, Vnorovy  
3. Eva Filipová, Pozořice

H2 –  1. Filip Jakša, Vnorovy 
2. David Procházka, Obřany 
3. Jonáš Běhal, Vnorovy

D3 –  1. Jana Reichová, Vyškov  
2. Lucie Filipová, Pozořice  
3. Klára Zapomělová, Žatčany

H3 –  1. Štěpán Buček, Jiříkovice  
2. Pavel Sysel, Vyškov,  
3. Pavel Sedlmajer, Drnovice

D4 –  1. Klára Suchánová, Drnovice  
2. Pavlína Sotolářová, Drnovice  
3. Monika Budínská, Strážnice

H4 –  1. Tomáš Domaník, Domanín  
3. Jiří Handl, Drnovice  
3. Petr Opluštil, Vyškov 

JAROMíR ZBOŘIL, starosta jednoty Vyškov,
foto MILUŠE MACKOVá 

Ve Vyškově se opět bojovalo…
V sobotu 8. září 2012 se uskutečnil 
ve sportovním centru „Štěpána Kla-
pila“ již tradiční atletický pětiboj 
chlapců a děvčat o „Sportovní od-
znak Bedřicha Kostelky.“
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 Menší účast oproti loňskému roku za-
příčinil termín konání turnaje, neboť 
v tomto čase již probíhají ligové turnaje 
ve stolním tenise, jichž se mnozí orelští 
sportovci zúčastňují.
Turnaj probíhal v tělocvičně Domu dětí 
a mládeže. Slavnostní zahájení proběh-
lo za přítomnosti několika hostů, kteří 
všechny přítomné přivítali a popřáli 
účastníkům hodně úspěchů. Ředitel tur-
naje br. B.Kopecký ještě připojil několik 
technických a organizačních informací. 
Vzhledem k tomu, že některé katego-
rie nebyly plně obsazeny, na místě došlo 
po vzájemné dohodě se soutěžícími ke 

sloučení kategorií. Cílem bylo si zahrát.
Turnaj se celkově vydařil. Za svoje vý-
sledky byli vítězové odměněni nejen 
diplomy, ale i krásnými poháry, které 
věnovalo ústředí Orla a také kalendáři 
a propagačními materiály města Polná. 
Nad letošním turnajem převzala záštitu 

rada města. Děkujeme také největšímu 
sponzoru Mlékárně Polná, která věno-
vala několik kg sýrů na ochutnávku.
V příštím roce bychom tedy rádi opět 
přivítali všechny orelské stolní tenisty 
u nás v Polné ve větším počtu, aby je-
jich vítězství byla ještě cennější.
Žákyně: 1. Šlapanice „A“
 2. Šlapanice „B“
Žáci: 1. Brno-Židenice
 2. Zlín
 3. Šlapanice
Ženy: 1. Zlín
 2. Staré Město
Muži: 1. Zlín
 2. Šlapanice „A“
 3. Šlapanice „B“

BEDŘICH KOPECKý – ředitel turnaje

Finále ústředního turnaje 
družstev ve stolním tenise
Sedmý ročník turnaje družstev 
uspořádala opět jednota Orla 
v Polné. V sobotu 17. 11. 2012 
se utkalo celkem 42 hráčů z šesti 
jednot.
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Ústřední turnaj v badmintonu

Badminton je sport, který získává v Orlu 
čím dál větší oblibu. Výhodou tohoto 
sportu je, že hřiště se svými rozměry 
vejde i do našich malých orelských tělo-
cvičen a na potřebné vybavení není ná-
ročný. Tělovýchovná rada proto na zá-
kladě předběžného průzkumu zařadila 
do ústředních akcí v tomto roce i turnaj 
v badmintonu. Ať už za malou účastí na 
turnaji stály jakékoliv důvody, věříme, že 
tento první ročník otevře našim členům 
cestu i na turnaje a nezůstane tak pou-
ze na úrovni rekreačního sportu. 
Samotného turnaje v Polné se zú-
častnilo 17 soutěžících. Účastníci se 

ale i tak těšili na hru a vzájemně se 
podporovali. Celý turnaj proběhl ve 
velmi přátelské, pohodové atmosféře. 
Slavnostní zahájení řídil br. B. Kopec-
ký a rozhodčí Mgr. Jelínek, pak všem 
vysvětlil pravidla turnaje, sloučil pro 
malou účast některé kategorie a za-
hájil hru.
Hrálo se na dvou hřištích vždy jeden set. 
V kategoriích žen hrály hráčky systémem 
každá s každou. Muži byli rozděleni do 
dvou skupin a ve finálové skupině hrál 
opět každý s každým. Ti co nepostoupili, 
hráli ve skupině o umístění v celkovém 
pořadí.

Po oficiální časti, která vyvrcholila předá-
ním pohárů vítězům 1. ročníku ústřed-
ního turnaje v badmintonu, se účastníci 
mezi sebou domluvili a pokračovali čtyř-
hrami. Turnaj se opravdu vydařil. Věřím, 
že i touto krátkou zprávičkou nadchne-
me ty, kteří badminton hrají. Co kdy-
bychom se pokusili zorganizovat župní 
nebo oblastní kola? Co kdybychom za 
pár let měli i Orelskou badmintonovou 
ligu? Za pořadatele můžu říci, že společ-
ně s Tělovýchovnou radou jsme udělali 
první krok. Uděláte vy ten druhý? Rádi 
vás přivítáme v Polné v roce 2013.
Výsledková listina
Ženy: 1. Šinclová Zdeňka ml., Rovensko
 2. Šinclová Zdeňka st., Rovensko
 3. Večeřová Ludmila, Polná
Muži: 1. Šincl Josef, Rovensko
 2. Halík Jan, Polná
 3. ing. Wasserbauer Jiří, Polná

 Za jednotu Orla v Polné L. KOPECKá 

V sobotu 24. 11. 2012 se konal v Polné u Jihlavy na Česko-
moravské vrchovině 1. ročník Orelského ústředního turnaje 
v badmintonu. 
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Setkání rodin s dětmi

Při diskusi o tom, jaké místo letos k se-
tkání vybereme, padla volba na Svatý 
Hostýn. Je to nejen významné marián-
ské poutní místo, ale také místo krás-
né svou přírodou a výhledem po okolní 
krajině. Na společné setkání se přihlási-
lo celkem 43 účastníků ze tří orelských 
žup. Z toho bylo 25 dětí ve věku od tří 
měsíců do devíti let. 
Setkání začalo pátečním večerním pří-
jezdem rodin, ubytováním v poutním 
domě a seznamovacím večerem pro 
děti i pro jejich rodiče. Během sobotní-
ho dopoledne byl bohatý program jak 
pro děti, o které se starali lektoři, tak 
i pro dospělé. V odpoledních hodinách 
jsme vyrazili ven, kde byla pro starší děti 
připravena stopovací hra. Vzhledem 
k tomu, že plánovaný večerní táborák 
zhatila bouře, upekli jsme špekáčky 
v troubě a přesunuli se k večernímu 
společnému programu. V neděli dopo-
ledne už zbyl čas jen na úklid, bohosluž-

bu a křížovou cestu pro děti spojenou 
s hledáním pokladu. Když nastal čas od-
jezdu, zalilo slunce Hostýn svým světlem 

a teplem a téměř nikomu se nechtělo 
odjet. Celé setkání se neslo v přátelské 
atmosféře a proto nám na závěr nezbylo 
nic jiného než konstatovat, že podob-
nou akci je nutné příští rok zopakovat.
Za pořadatele 

RADIM VyKOUKAL 

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se konalo setkání 
rodin s dětmi. Organizačním zajištěním této akce již 
tradičně byla pověřena Rada mládeže Orla. 

KONTAKTy:

Orel o.s.
Pellicova 2c, 602 00 Brno
www.orel.cz

Ústřední sekretariát:
tel.: 543 244 880
fax: 543 244 822
GSM: 602 536 021
datová schránka: fh6sxim
ustredi@orel.cz

Starosta: 
Ing. Stanislav Juránek

1. místostarostka:
Ing. Miluše Macková
mobil: 775 307 292
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…

✁
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Zadané téma se vztahovalo nejen k pří-
rodě, ale například i k jaru ve vlastní 
duši. Jsme moc rádi, že naše soutěž 
měla tolik účastníků. Na ústředí do-
razilo přes 110 nádherných obrázků, 
a upřímně bylo velmi těžké vybrat, 
ty nejlepší. V každém obrázku totiž 
bylo kus velké práce, osobního pocitu  
a z každého bylo opravdu cítit jaro. 
Abychom neponechali nic náhodě, 
požádali jsme o vyhodnocení učitelku 
výtvarné výchovy a výtvarnici paní Olgu 
Strašákovou, která odborným okem 
a díky svým zkušenostem vybrala výher-
ce. V celkovém hodnocení jsme zvážili 
nejen celkovou podobu kresby, ale také 
věk našich malých výtvarníků. Soutěž 

se opravdu potkala s velkým zájmem, 
především u dětí, ale jsme rádi, že se jí 
zúčastnili také senioři. Pokud nebudete 
mezi oceněnými, věřte, že Vaše práce 
nebyla zbytečná! Obrázky nám udělaly 
opravdovou radost a některé dále bu-
deme postupně uveřejňovat v časopise 
Orel. Ceny budou zaslány na vaše adre-
sy poštou v průběhu ledna 2013.
Kulturní rada Orla vám všem moc dě-
kuje a slibujeme, že připravíme další 
soutěž. A to nejen výtvarnou. Už v příš-
tím čísle vyhlásíme literární soutěž, 
která bude opět pro všechny! Přejeme 
Vám příjemné prožití svátků vánočních 
a úspěšný start do nového roku 2013!

PETR PěCHA, předseda KR 

VýHERCi VýtVARNé SOutěŽE:
i. Kategorie: děti do 9 let
1. místo:  Matouš Stuchlý,  

Stará Bělá, 4 roky 
Matýsek Straka,  
Staré Město, 6 let

2. místo:  Ondřej Krutílek, Kunovice  
u Valašského Meziříčí, 9 let

3. místo: Lucie Čurdová, Vesce, 3 roky
ii. Kategorie: 9–18 let
1. místo:  Lucie Junková,  

Dolní Čermná, 10 let
2. místo:  Eliška Habartová, Kunovice, 10 let
3. místo:  Anna Smékalová,  

Velké Opatovice, 14 let
   Kateřina Machálková,  

Polešovice, 13 let
iii. Kategorie: nad 18 let
1. místo: Bohumil Šmíd, Měřín, 83 let
2. místo:  Alena Žáková,  

Moravské Budějovice, 29 let
3. místo:  Ivana Bohdálková,  

Bošovice, 55 let

Vyhodnocení výtvarné soutěže
V letošním roce vyhlásila Kulturní rada Orla výtvarnou 
soutěž pro všechny věkové kategorie na téma „Jaro“. Použitá 
výtvarná technika byla specifikována pouze na malbu nebo 
kresbu. Vlastní technika byla libovolná a rovněž formát nebyl 
předepsán. Zkrátka malíři měli „volnou ruku“. 

�Matouš�Stuchlý,�Stará�Bělá,�4�roky Matýsek�Straka,�Staré�Město,�6�let

Lucie�Junková,�Dolní�Čermná,�10�let �Jaro�na�Králově�kopci,�Bohumil�Šmíd,�Měřín,�83�let
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Rádi bychom poděkovali organizátorům 
soutěže za přípravu a vzornou organi-
zaci akce, kterou kladně hodnotila i od-
borná porota. Příjemným překvapením, 
asi největším pro samotné organizátory, 
byla skutečnost, že poprvé se soutěže 
zúčastnili i dvě děvčata z místní základní 
školy v Lubině. 
Po skončení soutěže se ke krátké pora-
dě setkali členové poroty, organizátoři 
a přítomní členové ústřední Kulturní 
rady Orla. K diskusi pozvali i přítomné 
rodiče a ty, kdo děti připravují na soutěž 

a průběžně s nimi v oblasti mluveného 
slova pracují. Všichni se shodli na tom, 
že by bylo dobré uspořádat seminář pro 
rodiče a ty, kdo s dětmi pracují. Seminář 
by se měl konat v Lubině, pravděpodob-
ně v druhé polovině března 2013 a po-
vede ho členka poroty Mgr. Veronika 
Rajtr Pavlová. Informace budou zavčas 
rozeslány a budou k dispozici i na webo-
vých stránkách Orla.
Věříme, že se společně setkáme na  
22. ročníku Svatováclavské révy, který se 
uskuteční v Lubině v sobotu 5. října 2013. 

Přehled ocenění 
Svatováclavské révy 2012:
i. kategorie (do 9 let): 
1. místo:  Justýna Tvarůžková,  

župa Křížkovského
2. místo: neuděleno
3. místo: Nelly Olbertová, Kunovice
ii. kategorie (10–13 let):
1. místo: neuděleno
2. místo: Pavel Ohryzek, Nový Hrozenkov
3. místo:  Matěj Tvarůžka,  

župa Křížkovského
  Ladislav Heiker,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
iii. kategorie (14–17 let):
porota nehodnotila (2 účastníci)
iV. kategorie (18 a více let): 
porota nehodnotila (3 účastníci)
Putovní poháry – Memoriál M. Hyvnaro-
vé – Rešovské (vesnická nebo regionální té-
matika) a Cena manželů Fuchsových (zvlášť 
náročná poezie / próza) nebyly uděleny
Absolutní vítěz Svatováclavské révy
Justýna Tvarůžková, župa Křížkovského
Porota: MgA. Martina Pavlíková (předsedky-
ně), Mgr. Marie Pachtová, P. Petr Dujka, Mgr. 
Jana Cindlerová, Mgr. Veronika Rajtr Pavlová, 
MgA. Petr Pěcha, Ludmila Skřivánková.
Článek sepsala:  ANEŽKA SOCHOVá, 
 moderátorka soutěže

Svatováclavská réva 2012
V sobotu 6. října 2012 se v Katolickém domě v Lubině uskuteč-
nil 21. ročník Svatováclavské révy, Ústřední soutěže v předne-
su umělecké křesťanské poezie a prózy. 
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Zeptali jsme se…

s Kdo�nebo�co�Vás�přivedlo�do�Orla?
Ke vstupu mě inspiroval Miroslav Výbor-
ný, se kterým jsme byli kolegové ve vlá-
dě premiéra Tošovského. Ke sportu jsem 
měla vždycky blízko. Za mlada jsem se 
věnovala turistice, vodáctví, cyklistice 
a hlavně horolezectví. Slézali jsme, co 
se dalo po celém Československu. Ale 
nejvíc doma jsem byla ve Vysokých ta-
trách. Do Alp mě ale komunisté nikdy 
nepustili. Ale zpět k Orlu – zaujalo mě 
propojení sportu s duchovními, kultur-
ními a společenskými aktivitami. To je 
mi velice blízké. Člověk by se měl rozví-
jet všestranně. Dnes je sice spíš opačný 
trend, od útlého věku co největší specia-
lizace a důraz na výkon. Jenže do života 
to nebývá úplně nejlepší výbava...
s Kde�jste�registrována�jako�členka�
Orla?
Na Praze 4. V posledních letech ale žiji 
trvale s mou rodinou v jižních Čechách 
a pracovat jezdím do Bruselu, takže ne-
mohu být v Orlu aktivní. Ale sport jsem 
neopustila. I když horolezecké lano už 
léta nikam nenosím, radost z pohybu na 

kole, na lodi a pěšky v přírodě mne ne-
opustila. 
s Je�již�všeobecně�známo,�že�kan-
didujete�na�úřad�prezidenta�ČR.�Co�
Vás�k�tomuto�rozhodnutí�vedlo?
Já jsem se rozhodovala velmi dlouho a po 
velmi dlouhých rozhovorech s lidmi, je-
jichž názorů si vážím. Nehodlám se teď 
zaštiťovat jejich jmény, přestože někteří 
z nich mou kandidaturu již veřejně pod-

pořili. To rozhodnutí bylo moje a vedly mě 
k němu dvě pohnutky: za prvé jsem se 
rozhlédla po jménech již známých kan-
didátů a až na dvě výjimky jsem za nimi 
neviděla téměř nic; žádný trvalý názor, 
žádné výrazné hodnoty, žádnou význam-
nější práci. Za druhé vnímám to, co se 
děje doma, pohledem člověka, který chtě 
nechtě srovnává s tím, co je obvyklé v Ev-
ropě. Myslím, že moje zkušenosti nejen 
z české, ale i z evropské politiky jsou při-
danou hodnotou a umožňují mi nadhled, 
který by měl prezident země uprostřed 
Evropy mít. A za třetí mi vadí, že se z naší 
politiky vytrácí zájem o to, jaký dopad 
mají politická rozhodnutí na kvalitu živo-
ta u nás doma. A to je téma, které bych 
chtěla svou kandidaturou vyzdvihnout. 
s Teď�asi�směřujete�ke�svému�pro-
gramu�ČLOVĚK,�kde� je�„Č“�Česká�
republika,� „L“� lidská� důstojnost,�
„O“�odpovědnost,�„V“�všichni,�„E“�
Evropa�a�„K“�křesťanská�demokracie�
–�to�je�sice�docela�vtipné,�ale�také�
poněkud�obecné,�nemyslíte?�
Je to obecné v poloze, o níž hovoříte, 
a to je stručná charakteristika určená 
médiím a na webové stránky. Já za kaž-
dým z těch slov vidím konkrétní situace 
a dokonce i konkrétní lidi a troufám si 
říci, že moje dosavadní práce – a její pri-
ority a výsledky ať si zájemci s dovolením 
sami najdou na www.roithova.cz – je 
důkazem, že jsem se o člověka a jeho 
životní podmínky starala vždy.

Na orelskou pouť na Svatý Hostýn letos zavítala i ses. Zuzana 
Roithová. Využila jsem příležitosti a domluvila se na rozhovor. 
Jedno říjnové odpoledne jsme se sešly k přátelskému popovídání.
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s Starost�o�člověka�–�to�zní�poně-
kud�obecně�…
Možná. Jako řada dalších a přitom dů-
ležitých pojmů – včetně pravdy a lásky. 
Je jen na nás, čím je naplníme, nakolik 
sami žijeme podle toho, co říkáme. Já 
jsem brala vždy starost o ostatní jako 
přirozenou součást života. 
s Co�byste�chtěla�v�péči�o�člověka�
dělat?�Pravomoci�prezidenta�nejsou�
přece�příliš�výrazné�…�
Vliv prezidentského úřadu, který má 
v České republice sám o sobě velkou 
váhu, stojí a padá s osobní autoritou 
toho, kdo ho vykonává, nikoli s jeho 
pravomocemi a ústavní „neodpověd-
ností“. V první řadě to znamená, že ne-
může jiné hodnoty proklamovat a jiné 
žít. Z pozice důvěryhodné autority pak 
může promlouvat ke všem a ke všemu, 
co uzná za vhodné a prospěšné. Nikoli 
pro sebe, ale pro tuto zemi a pro kva-
litu lidského života ve všech jeho di-
menzích. Za druhé prezident musí ctít 
ducha Ústavy a nenadřazovat osobní 
zájmy a názory nad povinnosti, které 
z ní vycházejí, což platí jak při jmenová-
ní soudců, tak při ratifikaci mezinárod-
ních smluv. Za třetí musí být skutečně 
nadstranický a národ sjednocovat, nikoli 
štěpit. A konečně prezident disponuje 
řadou pravomocí a možností, které se 
– alespoň pokud vím – zatím příliš ne-
využívají a v některých případech je to 
škoda.

s Například?
Na to nestačí jedna krátká odpověď, 
ale příklad uvedu – prezident může 
s vědomím vlády úkolovat zpravodaj-
ské služby, aby prošetřily vážná korupč-
ní podezření a kauzy. Je řada případů, 
které se zametly pod koberec a proto 
také veřejnost dnes tak málo důvěřuje 
politikům. 
s Jak�vidíte�své�šance�na�zvolení�
jako�žena�a�navíc�křesťanská�demo-
kratka?
Nepovažuji ani jedno z těchto hledisek 
za příliš velkou výhodu či handicap. Mou 
kampaní je a bude moje práce. Její vý-
sledky jsou na rozdíl od slibů dohledatel-
né a ověřitelné. Jako žena jsem se nikdy 
necítila přehlížena, ani v roli ředitelky ne-
mocnice, ani v roli bezpartijní ministryně 
zdravotnictví, ani v roli europoslankyně 
z nové země Evropské unie. Do první 
politické strany jsem vstoupila až jako 
senátorka, kdy se ukázalo, že pro efek-
tivní výkon práce je to nezbytné – a jako 
věřící člověk, pro nějž je kromě občan-
ské svobody důležitá i solidarita a od-
povědnost za příští generace, jsem si 
přirozeně vybrala křesťanskou demokra-
cii. Při zvolení bych členství v KDU-ČSL  
ukončila, ale zmiňované hodnoty vy-
cházející z křesťansko-židovských dějin 
evropské civilizace a z českého huma-
nismu hodlám hájit i nadále. A myslím, 
že jsou důležité i pro většinu občanů 
České republiky. Voltaire proslavil jedno 

úsloví, které se hodí do sekularizované 
společnosti: já věřící nejsem, ale jsem 
rád, že v Boha věří můj právník, krejčí 
a dokonce i moje žena – alespoň mě 
nepodvedou. U hlavy státu je čest ještě 
důležitější. 
s Kromě�již�zmíněného�sportu,�jak�
relaxujete?�
Především musím říci, že mým hlavním 
přístavem je rodina. Zejména vnoučata 
– u nich si spolehlivě dobíjím baterky. Mi-
luji práci na zahradě a obklopená jsem 
květinami dokonce i ve svém brusel-
ském bytě. Před spaním si ráda pouštím 
CD s klasikou, mám ráda také Nohavicu 
a vůbec české písničkáře. Těch tisíc kilo-
metrů od domova jim nějak víc rozumím. 
Děkuji za rozhovor. MILUŠE MACKOVá

Členka Orla MUDr. Zuzana Roithová se 
narodila v roce 1953. Vystudovala Fa-
kultu všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy a získala dvě atestace v oboru 
radiodiagnostika. Byla ředitelkou Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady, 
ministryní zdravotnictví a senátorkou. 
Od roku 2004 působí v Evropském par-
lamentu. Bývalá horolezkyně dnes dává 
přednost vysokohorské turistice a cyk-
listice. Ráda poslouchá folk i klasickou 
hudbu, sama hraje na kytaru a zpívá. 
Vedle klasických romanopisců se s obli-
bou vrací k duchovní literatuře. 

Foto archiv Z.ROITHOVé 
a VíTěZSLAV NOVáČEK



Po sněhu půjdu čistém, bílém,
v srdci hru zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem,
až ledy vyplavou.
A budu blízko již
a budu ještě blíž...

Blíž Kristu, Božímu dítěti,
našemu Spasiteli,
blíž lidem kolem nás
skrze Jeho lásku k nám.
Kéž se tak letos o Vánocích 
stane všem nám.



Požehnaný rok 2013
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blíž lidem kolem nás
skrze Jeho lásku k nám.
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Orel jednota Křenovice

Sestry a bratři, chci Vám představit kře-
novickou jednotu, která slaví 100let. 
Vznik je datován k 1. 12. 1912. Než 
se činnost jednoty výrazněji rozvinula, 
byla zabrzděna 1. svět. válkou. 
 Ihned po skončení války již začíná 
nejúspěšnější období jednoty. 
V roce 1923 byl otevřen „Spolko-
vý dům ČSL“, jehož součástí byl sál  
18x9 m, ve kterém se cvičilo, hrála di-
vadla, promítaly filmy, pořádaly plesy, 
věnečky, silvestry a jiné zábavy. 
V roce 1929 byly pořízeny prapory – 
jednoty a dorostenecký.
 Roku 1932 Orel Křenovice slavnost-
ně otevírá nový stadion pro atletiku, 
házenou a volejbal. Jednota se svou 
velikostí a aktivitou hrála prim v župě, 
byla úspěšná i na ústředních akcích. 
Pořádaly se zájezdy do Vídně a na Slo-
vinsko. Jednota čítala přes 250 členů 
a vzorně také spolupracovala s místní-
mi duchovními správci, kteří byli vzdě-
lavateli. V době 2. světové války byla 
činnost nuceně zastavena. 
 Konec války znamenal nové nadše-
ní, nové cíle, nové plány. Opravuje se 
stadion, využívaný za války jako le-
tiště. Ještě v r. 1947 se vybralo přes 

100 000,- Kčs na splacení hypotéky 
„Spolkového domu“ u záložny a Orel se 
stává jeho majitelem. Ne ale nadlouho. 
Po únoru 48 je činnost zastavena, ma-
jetek zabaven a bezplatně převeden na 
Československou obec Sokolskou. 
To co následovalo, ať není nikdy zapo-
menuto. 
Křenovická skupina skautů „SODAN“ se 
aktivně zapojila v 50. letech do III. od-
boje. Mezi nimi byli také členové Orla. 
Za všechny mi dovolte jmenovat jed-
noho – Jan Pospíšil. Vzdělavatel a duše 
Orelského divadla. I on byl perzekuován 
a odsouzen na 12 let, k rodině se vrátil 
až po dlouhém vězení s podlomeným 
zdravím.
V roce 1990, po dlouhých 40 letech, 
Orel opět vzlétá. Na začátku jsou orelští 
bratři Ladislav Cenek a Fabián Hudec.

K nim se přidávám se skupinou mlad-
ších. Představa, že budeme působit jen 
lokálně při farnosti, byla však trošku 
naivní. Sotva jsme se nadechli, byli jsme 
vtaženi do orelské činnosti a už jsme se 
účastnili ústředních akcí (volejbal, atle-
tika, lyžování, atd…). Skupina mladých 
okolo Růženky Kyselkové (Palupové) 
přebírala postupně štafetu a stala se 

odpovídal zacházení během 40 let 
nesprávy. Postupně jsme Orlovnu 
opravili. Velký i malý sál využívají jak 
děti, tak i senioři, slouží nejen čle-
nům jednoty, ale i široké veřejnosti. 
Jednota má též oddíl florbalu a volej-
balu mládeže. Díky P. Banďouchovi, 
který založil Klub Cihla (pro mládež 
13 – 15 let) a nyní se přidalo „Klub-

Nástin dějin jednoty Křenovice sepsal Josef Holomek starosta župy 
Klapilovy, místostarosta jednoty Křenovice a především jeden  
ze znovuobnovitelů, který je v radě jednoty už 22 let.

základním článkem jednoty. Scházeli 
se na hřišti, v tělocvičně, cvičili, zpíva-
li, chodili na zábavy, přednášky. Nyní 
tvoří základ rady jednoty. 
Roku 1991 byl jednotě navrácen 
„Spolkový dům“, jehož stav však 
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Den oslav
Je sobota v půli září, krásný slunný den a já 
se procházím Orlovnou v Křenovicích. Je tu 
živo. U vchodu mě vítají s koláčky, přísálí 
je plné fotografií a kronik, ve velkém sále 
hraje cimbálová muzika. V prvním patře je 
otevřená hernička pro nejmenší. V malém 
sále mě překvapí výtvarné tvoření. Neodo-
lám. A jako mnozí jiní otisknu svou dlaň na 
zeď. Na chodbě si všimnu otevřených dveří 
na půdu. Jak si oči zvyknou na pološero, 
objeví hned dvě bludiště. Snažím se pro-
běhnout oboje a musím přiznat, že u těžší 
varianty až po delším bloudění nacházím 
správnou cestu a i malou odměnu. To 
už ovšem slyším příchozí nadšeně mluvit 
o strašidelných historkách. Po chvilce hle-
dání se i já ocitnu ve sklepě a vyslechnu 
si jednu příhodu, při které chodí mráz po 

ko“ (pro děti 10–13 let), je na Orlov-
ně stále živo.
Mezi významné členy jednoty patřili 
vždy starostové. Nejdéle (1925-1948) 
byl starostou Ludvík Horáček, který 
se postaral o největší rozkvět jednoty. 
Dále starosty byli Čeněk Drápal, Alois 
Halouzka, po znovuobnovení Zdenek 
Mazel a Petr Drápal. Nyní je starostou 

zádech. Ještě že je dnes kde se ohřát. Slu-
níčko svítí a na dvoře je připraveno malé 
posezení i s možností občerstvení. Nesedím 
dlouho, slyším smích a křik a hlavně vidím 
hlouček lidí u potoka. Když přijdu blíž, je 
vše jasné – na břehu je malé kotviště a ne-
jen děti se vozí na lodičkách po Rakovci! 
Na břehu se to jen hemží. A právě v tom 
hemžení si všímám Kašpárka. Baví své 
okolí žonglováním a vtípky. Já se prodírám 
hloučkem a prosím o rozhovor. 
„Kašpárku, věnuješ chvilku čtenářům ča-
sopisu Orel?“
„Určitě a rád, jen za chvilku mě mladí 
zavolají a půjdeme hrát dovnitř divadlo. 
Opravdu originální kus.“
„Mám jen pár otázek. A hned první je 
i nejdůležitější. Můžeš mi prozradit co se 
to tu vlastně děje?“

Ivo Kratochvíl. Na koho však nesmím 
zapomenout, jsou ti, kteří mají největší 
zásluhu, že Orel opět existuje. Především 
to byli naši rodičové. Předali nám živou 
víru, takovou, která pomáhá v orientaci 
jak v životě, tak i v Orlu. Orlovny, bylo 
jich přes 1000, nestály samy za obnovou 
jednot. Kde nebyli zapálení lidé, tam Orel 
nevzlétl. Na závěr mi dovolte malý od-

„No, přece se tu slaví 100 let od založení 
jednoty. Ale trochu dřív “
„Jak to myslíš, dřív?“
„Vono já u toho taky nebyl, takže to 
mám jenom z doslechu. Ale prý sem  
8. září roku 1912 přijeli z nedalekého 
Slavkova, a tak v Křenovicích proběhlo 
první Orelské veřejné cvičení. To ovšem 
jednotu nedělá, musí se udělat schůze, 

kaz našich předchůdců. Závěr náčelní 
zprávy za rok 1939:
„A vyslyšel-li nás Všemohoucí v do-
bách těžkých, věříme, že i v budouc-
nu nás ochrání a požehná. Jsme Orli 
a jako takoví chceme býti všem vzo-
rem jak v čistotě těla, tak i v čistotě 
duše. K tomu všemu nám dopomáhej 
Bůh a naší práci Zdař Bůh.“
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KALENDÁŘ AKCÍ JEDNOtY – ROK 2013

5.1.  TŘíKRáLOVá SBíRKA 
6.1.  TŘíKRáLOVé KOLEDOVáNí 
31. 1. – 3.2. VIKENDOVKA pro mládež v Nížkovicích
únor  HRy ŠPATNéHO POČASí  
únor  KLUBáCKá NOC akční přespání na Orlovně od 13 let
duben KLUBáCKá NOC akční přespání na Orlovně od 13 let
12.5. DEN MATEK tradičně ve spolupráci s MŠ Křenovice
26.5. VOLEJBALOVý TURNAJ RODINNýCH TýMŮ 
26.5.  VyHRAJ MEDAILI – KŘENOVICKý DUATLON 

červen  TáBORáK NA DVOŘE ORLOVNy na závěr školního roku
srpen  PŘíVESNIČáK příměstský tábor na vesnici
srpen BUKOVINA zážitkový pobyt pro mládež od 13 let
září BUKOVINA víkend pro rodiny s dětmi
říjen  KOLOKŘENOVICE cyklistické závody zručnosti 
listopad FILMOVá NOC  pro mladé od 13 let
30.11. TRADIČNí PLETENí ADVENTNíCH VěNEČKŮ 
5.12. MIKULáŠKá NADíLKA
31.12. SILVESTR NA ORLOVNě nejen pro rodiny s dětmi
Červeně označené akce Klubu Cihla, který je součástí jednoty.
Kalendář akcí na stránkách jednoty http://orel-krenovice.webnode.cz/

zvolit vedení a to se stalo až v prosinci. 
Jenže kdo by chtěl oslavovat v prosinci, 
když je advent. Tak se všechna výročí jed-
noty slavila a slaví holt v září.“ 
„Můžeš nám něco o jednotě říct?“
„Jo to bych mohl. Vím toho až až, ale ne-
vím, jestli jsem ten nejpovolanější. Jsem 
tu jen hostem.“
„Jak to, jen hostem?“
„Pozvali mě jako zástupce nejslavnější 
éry jednoty.“
„Tak teď tomu nerozumím vůbec.“
„Dobře, zkusím to od začátku. Jednota 
začala svou činnost sehráním divadelního 
kusu a v hraní divadla pokračovala i na-
dále. V repertoáru nebyly jen komedie, 
tragédie, drama, ale i operety. Mezi ne-
zapomenutelné námi sehrané kusy patří: 
opereta Kouzlo mládí, pohádka Princez-
na Čarokráska, Noc na Karlštejně, Tři bra-
tři, Kde se pívo vaří, tam se dobře daří 
a v neposlední řadě…“
„Děkuji za tvoji stručnost Kašpárku, ale 
proč zrovna ty?“
„Vždyť bych se k tomu právě dostal. Od 
roku 1932 se hrály veselohry pro děti 
Kašpárek a Šmidra. Škoda, že ho taky ne-
pozvali, byla by větší legrace. My jsme totiž 
spolu zažili věci. Každou neděli odpoledne 
jsme rozesmáli vyprodaný sál. Moc jsme 

toho dopředu nenazkoušeli, dělali jsme 
různé kejkle a děti se smály. Vždycky jsme 
se snažili, aby u toho bylo i to poučení a tak 
se dá říct, že jsem tu i jako vzdělavatel…“
„Nevím, jestli se tak trochu nechlubíš, to 
se v jednotě opravdu hrálo jen divadlo?“
„Ne, nikoliv, my byli i sportovci. V létě 
atletika a míčové hry, v zimě cvičení na 
nářadích. A byli jsme dobří. Cvičili jsme 
na svatováclavských hrách v Praze, i na 
katolické olympiádě ve Vídni.“ 
„A to jsi všude byl i ty?“

dobrých a ještě lepších nápadů. V do-
bách největší slávy jednota fungovala 
jako nejlepší v župě.“
„A víš ty, jak se daří jednotě dnes?“
„No po pravdě koukám na to shůry 
a musím říct, snaží se. Někdy je to lepší, 
jindy horší. Ale ona doba se změnila, na-
táhnout mladé na nějakou aktivitu, když 
mají milión možností, je opravdu těžké. 
Přesto každý pátek se mladí schází na Or-
lovně… Počkat, teď jsem si vzpomněl, já 
tu něco dostal. Tady to té kapsy jsem si 

„Já jako kašpárek ne, ale můj představitel 
a otec v jednom, Ladislav Cenek, ano. 
Byl ukázkou orelské všestrannosti. Nejen 
že hrál divadlo, ale byl i vynikající atlet. 
Skok vysoký 160 cm, skok daleký 5,6 m. 
Pozadu nezůstával ani v gymnastice, do-
konalými prvky z prostných bylo oživeno 
každé představení.
V meziválečné době se konaly branné zá-
vody, těch se s Křenováky taky účastnil. 
No a jako poslední jsem si nechal perlič-
ku. V jednotě se hrál volejbal a já, tedy 
Laďa, byl kapitán družstva. Mimochodem 
volejbal je jedinou činností jednoty, která 
je provozována i nyní.“
„Takže ty jsi tu jako host a připomínka 
orelské všestrannosti?“
„No a ještě taky originality, protože jed-
nota Křenovice, to je a byla studnice 

to schoval. Ne, tak to byla ta druhá. Taky 
ne, no moment to se musí najít.“
V tom se ozývá zvuk slavnostních fanfár 
ohlašující další bod programu, divadlo 
s Kašpárkem. „Kašpárku už musíš jít! 
Všichni na tebe čekají.“
„Vím a jdu, zdravím čtenáře Orla a tě-
ším se jak si zase po letech o sobě počtu. 
Tady je ten kousek papíru co jsem ještě 
chtěl čtenářům předat. Je to kalendář 
jednoty na další rok. Srdečně zvu. PŘIJĎ-
TE DO KŘENOVIC, JE TU TOHO HODNě.“

Fiktivní rozhovor plný faktů sepsala Dana 
Tománková. Představitelem Kašpárka po 
celý den oslav byl Martin Holomek hlavní 
vedoucí klubu Cihla.
Foto archiv jednoty, DANA TOMáNKOVá  

a VíTěZSLAV NOVáČEK
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Starosta Orla ČR ing. Stanislav Juránek s podporou Jihomoravského kraje 
vyhlašuje 

FotograFickou
              soutěž

Výpis z usnesení 3. zasedání Ústřední rady orla ze dne 24. 11. 2012

 ÚR/3/104 Ústřední rada pověřuje VP přerozdělením nevyčerpa-
ných prostředků z MŠMT VPP4 – Provoz a údržba na rok 2012.  

ÚR/3/105 Ústřední rada ukládá VP zrušit na základě doloženého 
zrušení IČA  jednotu Vysoké nad Jizerou. 

ÚR/3/114 Ústřední rada schvaluje plán činnosti TVR na rok 2013.  

ÚR/3/115 Ústřední rada schvaluje plán činnosti KR na rok 2013.    

ÚR/3/116 Ústřední rada schvaluje plán činnosti DR na rok 2013.    

ÚR/3/117 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RM na rok 2013.  

ÚR/3/118 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RS na rok 2013.       

ÚR/3/119 Ústřední rada schvaluje plán činnosti EHR s připomín-
kou, že ÚR trvá na splnění úkolu z usnesení ústřední rady ÚR/2/79  
a ÚR/2/91 do konce 1. čtvrtletí 2013. 

ÚR/3/120 Ústřední rada schvaluje výši čl. příspěvků pro rok 2013 
následovně: ročník 1995–1944 200,- Kč a ostatní osoby 100,- Kč. 

ÚR/3/121 Ústřední rada schvaluje změnu čl. 2 odstavec 2 směr-
nice č.10 o přerozdělování finančních prostředků.

ÚR/3/122 Ústřední rada schvaluje rozpočet Orla na rok 2013.   

ÚR/3/123 Ústřední rada schvaluje udělení stříbrné Medaile za 
zásluhy br. Františku Urbánkovi z jednoty Šitbořice, ses. Věře Halu-
zové z jednoty Zlín, br. Petru Voleskému z jednoty Česká Třebová, 
br. Václavu Jiřímu Vostřezi ze Svatováclavské župy v exilu a br. 
Květoslavu Eliášovi ze Svatováclavské župy v exilu. 

ÚR/3/124 Ústřední rada schvaluje udělení bronzové Medaile 
za zásluhy br. Františku Pavkovi z jednoty Vnorovy, br. Ladislavu 
Cmajdálkovi z jednoty Valašské Klobouky, in memoriam br. Josefu 
Nesvadbovi z jednoty Malenovice, ses. Marii Hlavicové z jednoty 
Brno-Komín, br. Bohumíru Kaštovskému z jednoty Nový Jičín a br. 
Karlu Chrobákovi ze Svatováclavské župy v exilu.

ÚR/3/125 Ústřední rada schvaluje směrnici č. 11 O předávání 
funkcí v Orlu.

ÚR/3/127 Ústřední rada ukládá TVR provést aktualizaci Soutěžní-
ho řádu na rok 2013 k jarnímu zasedání Ústřední rady Orla 2013, 
na kterém bude schválen. 

ÚR/3/129 Ústřední rada pověřuje Radu seniorů prověřením mož-
nosti vybudování orelského památníku na Sv. Hostýně.

Podmínky soutěže:
1)   Fotosoutěže  se mohou zúčastnit  amatérští i profesionální fotografové.
2)   Formát:  libovolný, v tištěné (fotopapír)  a současně v elektronické podobě.
3)   Fotografie mohou být barevné i černobílé.
4)   Počet maximálně 5 fotografií od jednoho autora pro každé téma. 
5)   Každá fotografie musí být na zadní straně označena těmito údaji:
       jméno a příjmení autora, adresa, telefon, e-mail,  

název fotografie a okruh tématu
6)    Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií – mládež do 18 let včetně  

a dospělí nad 18 let 

uzávěrka soutěže je  30. 6. 2013

Adresa pro zaslání vytištěných fotografií:
Orel, Pellicova 2c, Brno 
Obálku označte slovy „FOTOSOUTěŽ“
Fotografie v elektronické podobě posílejte na adresu: 
redakce@orel.cz

Přihlášením fotografií do soutěže autor souhlasí s mož-
ným zveřejněním vybraných fotografií a použitím pro 
účely Orla o.s. Fotografie vyhodnotí  odborná porota. 
Vybraní autoři budou odměněni věcnými cenami.

Další informace 
ing. Miluše Macková, mob. 775 307 292

na dané okruhy témat: 
A. Kraj, ve kterém žiji
B. Sportuje celá rodina
C.  Moje cesta víry –  

po stopách sv. Cyrila a Metoděje
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Ze společnosti…
Proto navrhuji, abychom od slov přikroči-
li k činům. Neříkejte, že to nepůjde. Když 
dovedl jeden člověk zfanatizovat pražský 
lid, že svatokrádežně vztáhl ruku na Tu, 
která tu po staletí chránila český národ, 
pak my, Orlové, dokážeme, že do dvou 
let bude stát na témže místě mariánský 
sloup, ne-li lepší, tak aspoň takový, jaký 
tam stával před osudným 3. listopadem 
1918. Tímto činem projevíme vděčnost 
Matičce Boží a zároveň odčiníme křivdu, 
spáchanou na Ní před lety.
   Ty, kteří by se opravdově chopili usku-
tečnění vznešené myšlenky, žádám, aby 
přijeli na Ústřední orelskou pouť na  
Sv. Hostýn, ve dnech 23. a 24. srpna t.r.
    Zde , pod ochrannou Vítězné ochrán-
kyně Moravy, poradíme se, jak budeme 
tyto věci postupovat, popřípadě zvolíme 
i přípravný výbor, který vypracuje plán a 
zařídí vše potřebné, aby slova stala se 
v brzku skutkem.
Sejdeme se tedy v předvečer pouti, 
tj. v sobotu 23.srpna u pomníku pad-
lých (druhé zastavení křížové cesty), 
po pobožnosti, která se tam obyčejně 

konává… Nebude-li pobožnost, tedy  
v 9 hodin večer.
Vy, kteří přijdete, přineste s sebou již ná-
vrhy, a hodně nadšení, abyste je mohli 
přelít do srdcí těch, kteří by snad zavá-
hali. …
…. Bratři a sestry přičiňme se a Pán 
Bůh nám pomůže. Svatý Josefe, velký 
pomocníku ve všech potřebách, pomoz 
nám zdolat všechny překážky, které se 
nám budou stavět do cesty!
 FraNTišeK SKříTecKý, 

starosta Jednoty Čs Orla, Milotice

Vzpomínka 
Před sto lety 21. 12. 1912 se narodil 
František Skřítecký (†7. 9. 2007), člen 
KDU-ČSL a starosta Orla v Miloticích - 
rodák z Čejkovic na Hodonínsku. I přes 
svoji početnou rodinu se dokázal plně 
věnovat orelské činnosti a jiným kultur-
ním a duchovním aktivitám. Pro jeho 
dobrotu a velkého ducha na něj s úctou 
a v modlitbách vzpomínáme.

FRANTIŠEK BáBíČEK, 
člen Jednoty orla v Miloticích 

Při této příležitosti vzpomeňme jeho 
řádky, které napsal do časopisu Orel  
15. srpna 1947...

….�„Od�slov�k�činům“

V jednom z posledních čísel Orla se ptá 
Vítězslav Horyna: „Postavíme znovu ma-
riánský sloup na staroměstském náměs-
tí?“, a značka -by- mu brzy odpověděla: 
„ano postavíme!“
  Je to krásný návrh a jeho uskutečnění 
by bylo tím nejkrásnějším činem, kterým 
by orelstvo uctilo Pannu Marii Neposkvr-
něnou a rodičku Boží.

Narodila se 20. října 1912 na zámku na Mitrově u Stráž-
ku na Vysočině. V mládí cvičila v Orlu v Letovicích. 
V roce 1936 přichází na měšťanskou školu do Šlapanic. 
Na vystoupení národů ve Vídni r. 1936 sklidily orlice ze 

Šlapanic svými rytmickými prostnými na národní písně 
velký úspěch. Cvičení složila Jarka Svobodová z Líšně, 
Máňa Mlejnková z Brna-Husovic a Josefka Pochopová. 
V červenci 1937 na sjezdu katolických gymnastů v Pa-
říži naše orlice v družstvu ve složení Handlarová, Mlejn-
ková, Kubíčková, Mlčochová, Amálie Špatná, Jožka 
Habánová, Kukulová, L. Lunerová, Emilie Hanzlová a Pe-
pinka Pochopova získaly první cenu v rytmickém pódiovém  
vystoupení. 
V roce 1938 si Josefka bere za manžela Emanuela Vlčka. 
Mají spolu 5 dětí, dva z nich se stali kněžími – P. Milan 
a P. Josef. Celý život zůstala věrná svému náboženskému 
přesvědčení. Věnovala se sepisování pamětí, které vyšly ve 
trojím vydání pod názvem „K výšinám“.  Její světlá památ-
ka žije a je povzbuzením dalším, kdo přicházejí po ní.  

Vděčný syn P. JOSEF VLČEK, Šlapanice

Vzpomínka na Josefku Pochopovou-Vlčkovou
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Pro děti…

Něco pro naše nejmenší  tentokrát  

připravil František Severin –  

člen Kulturní rady Orla

Blahopřání

Dne 7. října 2012 se dožili krásného ju-
bilea – 60. výročí společného života naši 
členové Marie a Jan Bělouškovi.
Rádi bychom  jim touto cestou poblaho-
přáli a současně vyprošujeme Boží požeh-
nání a ochranu Panny Marie.    

Členové Orla jednoty Šitbořice

Rozloučili jsme se
Velký smutek zasáhl vyškovskou orel-
skou jednotu. Dne 18. října 2012  z na-
šeho středu odchází bývalý starosta 
jednoty Orla br. František Michálek. 
V tomtéž týdnu 22. října nás opouští ve 
věku 87 let i br. Bohumír Zedník. Ten, 
spolu se svým bratrem Miroslavem, stál 
u  znovuzrození vyškovského Orla v de-
vadesátých létech po sametové revolu-
ci. Br. Bohumír byl symbolem čestnosti, 
skromnosti a slušnosti. Po celý život byl 
sportovcem tělem i duší, za co byl při vy-
hlašování sportovů roku 2012 pro okres 
Vyškov uveden do síně slávy. Poslední 
„Zdař Bůh“ od Orlů a Orlic vyškovské 
jednoty.
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Orel Dolní Dobrouč 
hostil mistrovství ČR 
veteránů v krosu 2012
Malebná vesnice v podhůří Orlických 
hor Dolní Dobrouč a její orelská jedno-
ta se stala pro letošní rok hostitelem 
a pořadatelem hned dvou běžeckých 
klání v rámci Orelské běžecké ligy. První 
z nich, Běh dobroučským krajem se le-
tos běžel také jako Mistrovství České re-
publiky veteránů v krosu pro rok 2012. 
Druhým závodem pak byl vrchařský běh 
Strážný nahoru a dolů. 
V pořadí již pátý ročník závodu Běh dob-
roučským krajem se uskutečnil 2. června 
v areálu fotbalového hřiště. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o Mistrovství Čes-
ké republiky veteránů v krosu a běželo se 
podle pravidel Českého atletického svazu, 
byli orelští pořadatelé nuceni přistoupit 
k několika organizačním úpravám oproti 
minulým ročníkům. Došlo ke změnám pro-
filu a délky tratě, hlavní závod se běžel na 
dva okruhy v celkové délce 10,3 km. Byl 
také navýšen počet kategorií pro dospělé. 
Podařilo se nám také zajistit čipovou tech-
nologii pro měření času běžců. Další no-
vinkou v letošním ročníku byla kategorie 
Lidový běh s délkou tratě 2,5 km, což byl 
běžecký závod otevřený pro všechny pří-

chozí, bez rozdílu věku a pohlaví. Byla ur-
čena těm, kteří si netroufají běžet náročný 
závod v celé jeho délce, ale přesto chtějí 
zakusit tu atmosféru a stát se součástí více 
jak stopadesátičlenného startovního pole. 
Celkem se letošního ročníku zúčastnil 
rekordní počet 330 závodníků, z toho 
polovina běžců závodila v dětských ka-
tegoriích. Hlavní závod byl zařazen do 
seriálu běhů poháru ISCAREX 2012 a již 
zmiňované Orelské běžecké ligy. 
Kladné hodnocení tohoto závodu je ur-
čitě na místě. Pořadatelé se náročných 
úkolů zhostili na jedničku, o čemž svěd-
čí nejen komentáře přímo některých 
účastníků závodu, ale i také velká po-
chvala od ing.Karla Matznera, delegá-
ta Českého atletického svazu. Nemalý 
ohlas mělo doprovodné vystoupení 
skupiny malých mažoretek z Letohradu 
a k důstojnému průběhu vyhlašovacího 
bloku přispěla dvojice talentovaných 
dobroučských trubačů s fanfárami. 
Běh do vrchu Strážný nahoru a dolů se ko-
nal dne 8. září 2012. Pro zázemí závodu 
bylo využito nedávno nově vybudovaného 
multifunkčního centra aktivního života při 
farnosti Dolní Dobrouč. Závodilo se pouze 
v dospělých a juniorských kategoriích. Na 
startu závodu se sešlo 84 běžců s poměr-
ně velmi kvalitním obsazením. Mezi star-

tujícími byli např. účastníci MS v běhu do 
vrchu či mistři ČR v půlmaratonu. Závod 
se běžel na 2 okruhy s celkovou délkou 
11,3 km a převýšením 430 m. 
S potěšením mohu napsat, že běžecký 
sport v Orlu Dolní Dobrouč získal v po-
sledních letech na oblibě a daří se i jeho 
propagaci mezi veřejností. O tom svědčí 
nejen úspěšně uspořádané akce něko-
lika ročníků běžeckých závodů, včetně 
letošního Mistrovství ČR, ale i vynikající 
výsledky některých našich běžců v Orel-
ské běžecké lize (Marek Mlynář, Zuzka 
Maříková, Vojta Mlynář a další). Nako-
nec i v soutěži orelských jednot jsme pro 
letošní rok 2012 obsadili 3.místo. 
Za každým úspěchem či dobrým dílem 
stojí pracovití a obětaví lidé. Proto ne-
smím zapomenout vyslovit velké podě-
kování všem pořadatelům z řad dobrouč-
ského Orla i mimo něj za jejich nemalé 
nasazení při přípravách i při samotných 
závodech. Poděkování patří i všem spon-
zorům, partnerům a Obci Dolní Dobrouč 
za podporu. A velký dík těm, kteří se po-
dílejí na běžecké přípravě dětí a jakým-
koliv způsobem podporují jejich vztah ke 
zdravému a smysluplnému sportu. 
Orelské Zdař Bůh v jejich konání.

PETR ŠPINLER, 
místostarosta Orla Dolní Dobrouč

Z činnosti žup a jednot
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Zahájení sezony

Již několik let zahajuje jednota Orla ve 
Starém Městě cvičební sezonu v novém 
školním roce „Odpolednem plným her“ 
pro všechny děti, bez rozdílu zda jsou 
členy Orla nebo ne. Letošní zábavné od-

první tři závodníky předávala starostka 
jednoty a cvičitelka Bc. Hana Slováčko-
vá se svými pomocníky. Nikdo neodešel 
s prázdnou. Všechny děti dostaly malý 
dárek a sladkou odměnu. Poděkování 
patří nejen všem závodníkům, rodičům, 
příznivcům, pořadatelům, ale i potravi-
nám paní Knedlíkové, od níž jsme dostali 
ceny pro soutěžící a Bc. Barunce Halodo-
vé, která opět upekla výborné zákusky. 
Pochutnali si na nich rodiče i děti.

DAgMAR ZáLEŠáKOVá,
starostka jednoty Orla 

Jednota  
Orel Hronov-Zbečník 
Dne 28. září 2012 se uskutečnilo na 
orelském hřišti ve Zbečníku „Sportovní 
odpoledne“.
V duchu hesla: „Kdo si hraje nezlobí“ 
se pořadatelé orelské jednoty snažili za-
bavit přítomné děti i rodiče. Pořadate-
lům nahrávalo hezké přírodní prostředí 
orelského hřiště a teplé odpoledne na-
stupujícího babího léta. Do zábavných 
sportovních soutěží a her se zapojili děti 
už od dvou let.
Zaujaly závody autíček, běh v pytlích, 
přechod přes řeku, ale hlavně novinky 
jako je zatloukání hřebíku do špalku 
nebo Ronaldovy jesličky. Jízda na za-
hradním traktoru děti doslova dostala 
a na takové přetahování lana, do kte-
rého se zapojili rodiče i pořadatelé, se 
nezapomíná.
Rádi bychom poděkovali městu Hronov 
za podporu i anonymnímu dárci za fi-

nanční příspěvek, který nám umožnil 
pořádání této akce. Mohli jsme také bo-
hatě odměnit přítomné děti. Dobrovol-
né vstupné bylo předáno na konkrétní 
charitativní pomoc. 

Za jednotu BOHUSLAV JANDáČEK

Setkání seniorů župy 
Velehradské
Dne 5. října. 2012 se konalo setkání se-
niorů v Uherském Hradišti. Účastnili se 
senioři z jednoty Domanín, Kunovice, 
Moravský Písek, Polešovice, Staré Měs-
to, Vizovice, Vnorovy a Zlín-Malenovice.
Akce to byla velmi vydařená. V úvodu 
všechny přítomné pozdravil br. Josef 
Častulík a současně se představil jako 
nový starosta župy Velehradské. Zdů-
raznil význam směrování Orla ve šlé-
pějích jeho zakladatele a naplňování 
jeho odkazu. Dále byl přivítán P.Radim 
Kuchař, spirituál arcibiskupského gym-
názia na Velehradě. Zaujal přítomné 
svou přednáškou o návštěvě Libanonu 
a jejich uctívaném patronu sv. Šarbelovi 
– mocném pomocníku a přímluvci zá-
zračného uzdravování a zázraků vůbec. 
Cestoval spolu s dalšími čtyřmi Čechy 
a vyprávěl i několik konkrétních příbě-
hů. Cestování to bylo více než dobro-
družné.
 Br. Zelina představil přítomnou nejstarší 
členku, 93 letou sestru Frýbortovou z Do-
manína. Nechyběla ani harmonika br. 
Pavky ze Vnorov, která přispěla k dobré 
náladě přítomných. Naše poděkování pa-
tří br. Brhelovi, předsedovi kulturní rady, 

poledne se konalo v neděli 2. září 2012 
na víceúčelovém orelském hřišti. Poča-
sí se umoudřilo a sluníčko doprovázelo 
závodníky i jejich rodiče a příznivce po 
celé odpoledne. Na desíti stanovištích 54 
dětí v kategoriích od 1 roku do 10 let si 
změřilo svůj postřeh, zručnost a rychlost 
pod bdělými zraky rozhodčích, kteří je 
hodnotili a udělovali body. Rodiče své 
potomky povzbuzovali, a tak vytvořili 
zvlašť příjemnou a přátelskou atmosfé-
ru. Než byly spočítány body a provede-
no vyhodnocení, děti hrály pohybovky 
a zábavné hry s cvičitelkou Mgr. Janou 
Ferdovou. Pak proběhlo vyhlášení vítězů 
ve všech věkových kategoriích. Ceny pro 
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Zájezd seniorů župy 
Sedlákovy

V sobotu 20. října pořádala župa Sedlá-
kova již tradiční zájezd pro své seniory.
Sluncem prozářená podzimní krajina 
byla velikou odměnou všem, kteří se 
přihlásili a vydali se s námi poznávat 
krásy jednoho z krajů České republiky. 
Vzhledem k termínovým kolizím s mno-
ha pořádanými akcemi v jednotách naší 
župy, jsme zvolili až tento říjnový termín, 
ale jak se ukázalo, počasí ještě vydrželo. 
Zájezdu se zúčastnilo 40 usměvavých, 
dobře naladěných a odhodlaných Orlů, 

pracoviště Charity Třebíč pro mentálně 
postižené mladé lidi.
Dále naše putování pokračovalo do 
Moravských Budějovic, kde nás čekal 
oběd. Po obědě jsme procházkou pře-
šli k muzeu řemesel, které je zvláštností 
Moravských Budějovic. V muzeu někteří 
z účastníků zavzpomínali na předměty, 
které důvěrně znávali, možná již dlou-
ho neviděli a které by jejich vnoučata již 
těžko pojmenovávala.
Součástí našeho programu byla i mše 
svatá v kostele sv. Jiljí, kde jsme popro-
sili za všechny, kdo pro Orla pracovali 
a předešli nás na věčnost. Místní farář 

za přípravu akce. Děkujeme také všem 
těm, kteří připravili pohoštění. Věříme, že 
se příště sejdeme ještě ve větším počtu. 

 ses. ZEMáNKOVá

Atletické závody 
v Semilech.
V sobotu 6. 10. 2012 proběhly v Semi-
lech na hřišti u školy atletické závody. 
Závodilo se v hodu kriketovým míč-
kem, skoku dalekém, běhu na 60, 200  
a 1000 m a vrhu koulí. Zúčastnilo se 12 
předškolních chlapců a 6 předškolních 
děvčat, v kategorii mladšího žactva bylo 
6 chlapců a 7 dívek. Starší žactvo mělo jen 
jediného zástupce a to v kategorii chlap-
ců. Také účast dospělých byla tentokrát 
vyšší-závodilo 5 mužů a 6 žen. Za první 
místo každý obdržel diplom a pohár, za 
druhé místo diplom a čokoládu a za třetí 
místo diplom a drobnou sladkost. Ostatní 
děti si odnášely alespoň balónek a bon-
bón na cestu. Celá akce se vydařila.

 B.TICHá, starostka Orla Semily

Setkání seniorů v Brně
Ve středu 17. října se na ústředí Orla 
v Brně sešlo osm desítek orelských pa-
mětníků. Orel děkuje br. Božetěchu 
Kostelkovi a Radě seniorů za organizaci. 
V plném znění otiskujeme jeden z do-
šlých dopisů.
Milé sestry a bratři, Orlové,
chci vám všem poděkovat za setkání 
orelských seniorů. Program byl vzorně 
připraven, uvítání, pohoštění, oběd – 
v tom všem vidím vaši vřelou srdečnost 
a obětavost. Jistě všem nám účastníkům 
zůstávají krásné zážitky. Bezedná trpěli-
vost, kterou s námi měl bratr Božetěch 
Kostelka je obdivuhodná. Bez jakýchkoli 
poznámek nás seznámil s historii Orla, 
provedl nás Brnem a zvláště návštěva Mu-
zea československého exilu byla úžasná. 
Jistě za všechny mohu říci, že můžeme 
být hrdi na to, že stále patříme do Orla, 
už sice většinou necvičíme, v modlitbách 
ale stále pamatujeme na naši mládež a na 
budoucnost našeho státu. Zdař Bůh!

Zdraví ALENA ZáVESKá, 
Hradec Králové

kteří celý den vytvářeli milé společenství.
Letos jsme zvolili návštěvu krásného 
zámku Jaroměřice nad Rokytnou a ne-
zklamala nás ani podzimem vyzdobe-
ná zámecká zahrada. Někteří navštívili 
zámeckou kavárnu, která slouží jako 

nás mile přijal, povyprávěl nám o sobě 
i o kostele.
Poslední krátkou zastávkou byla prohlíd-
ka nově zrekonstruované orlovny v Mo-
ravských Budějovicích, prohlédli jsme si 
překrásný interiér, hernu sqoshe, dílnič-
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ky pro předškoláčky i vybavené kuchyň-
ky. Moc děkujeme br. Žákovi z místní 
jednoty za milé přijetí a přejeme orlům 
v Moravských Budějovich, aby se jim  
dařilo v jejich dalších plánech.
Výlet se velmi vydařil a byli jsme moc 
rádi, že jsme se mohli společně setkat.

 Z. HAMPLOVá

Starolískovecké 
Vinobraní 2012

Je tomu 86 let, co byl ve Starém Lískovci 
posvěcen farní kostel sv. Jana Nepomuc-
kého. A jako již po více než desetiletí, 
uspořádala k uctění této události zdejší 
orelská jednota oslavu v podobě Vino-
braní. To letošní se mohlo nést ve stínu 
dvou právě překonaných nešťastných 
událostí – tragické methanolové aféry 
a předloňského požáru zdejší sokolovny.
Prostory krásně opravené sokolovny již 
od prvního otevření dveří, začaly nasá-
vat nemalé množství návštěvníků a bě-
hem chvíle byla vyprodána i poslední 
volná místa.
A na co se mohli ti, kteří dorazili v so-
botní večer k nám do Starého Lískovce, 
těšit? Samotným lákadlem mohl být 
fakt, že sokolovna po své opravě měla 
vlastně premiéru. Dalším takříkajíc tahá-
kem ale bylo něco jiného. Stárci a stár-
ky a společně s nimi i děti z Tanečního 
kroužku, se vůbec poprvé pustili do ná-
cviku tanců, které jsou naší domovině 
vlastní a nacvičili pásmo složené z ně-
kolika tanců z oblasti Brněnska. Ty, ač 
na první pohled jednoduché, skrývají 

(jak už to u zdánlivě jednoduchých věcí 
bývá) nejedno úskalí a tak je jasné, že 
po náročném zkoušení a nepokaženém 
vystoupení byla úleva mezi tanečníky 
nemalá. A co na to obecenstvo? Za 
všechny nechť hovoří dojaté oči nejstar-
ších návštěvníků, které mohly po mnoha 
a mnoha letech opět pohlédnout na „to 
pravé“ co k Brnu patří – tance i kroje.
Program však tímto vystoupením ne-
končil a tak se mohl kdokoliv zúčastnit 
tradiční a již se dá říci i prestižní soutěže 
v natahování vína koštýřem, zkusit štěs-
tí v bohaté tombole nebo se poklonit 
majestátu jeho Veličenstva Jana Lucem-
burského, který mezi nás opět zavítal. 
A samozřejmě to hlavní – zatančit si 
a zazpívat u dechovky či cimbálky a oko-
štovat výborného letošního burčáku či 
vína z loňské výjimečné sklizně.
Starolískovecké vinobraní je významnou 

společenskou událostí v naší obci a tak 
i letos jsme mohli přivítat významné 
osobnosti - starostu MČ Vladana Krás-
ného, místostarosty MČ Jiřího Dvořáč-
ka, starostu Orla Stanislava Juránka,  
1. místostarostku Milušku Mackovou 
a zástupce SDH Petra Kouřila.
 Za to, že jsme mohli až do brzkých ran-
ních hodin povídat, zpívat i tančit patří 
dík zejména pořadatelům – Orlu Starý 
Lískovec. Velké poděkování patří také 
všem sponzorům, bez kterých by byl prů-
běh všech příprav i celé akce jen obtížně 
představitelný. A na úplný závěr patří dík 
všem krojovaným, kteří bavili ze všech sil 
nejen sebe, ale i diváky. Doufám, že se 
všichni společně potkáme v příštím roce 
a zveme i ty, kteří u nás ještě nebyli. Tře-
ba na lednovém Country bále!

 JOSEF JAňURA, Orel Starý Lískovec 

Na orelskou strunu

V sobotu 3. listopadu 2012 proběhla 
v Domaníně přehlídka umění hrát na 
hudební nástroje s názvem Na orelskou 
strunu. Akci zorganizovala místní jed-
nota Orla spolu se župou Velehradskou. 
V přehlídce vystoupilo 25 hudebníků. 
Hráli na zobcové flétny, klávesy, housle, 
trubku, harmoniku a kytaru. Zúčastnili 
se členové orelských jednot z Doma-
nína, Moravského Píseku, Strážnice 
a Vnorov. A protože se jednalo o akci 
otevřenou, zúčastnili se také účinku-
jící z Bzence, Těmic a Tvarožné Lhoty. 
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Nejmladší účastnicí byla pětiletá Marie 
Matoušková. Bylo pěkné sledovat, jak 
někteří účastníci rok od roku podávají 
lepší výkony.
Celou přehlídku slovem provázela Bc 
Katka Bedravová. Při zahájení přivítal 
účastníky a promluvil za pořadatele 
Orla župu Velehradskou a Orla jed-
notu Domanín místostarosta Orla ČR  
Ing. Antonín Zelina. Zdůraznil důležitost 
znalosti hrát na hudební nástroje, vzpo-
mněl hudební tradice v naší vlasti, celé 
Evropy, ale také v našem slováckém regi-
onu. Vybídl žáky škol, aby pozorně přejí-
mali od svých vyučujících rady a pokyny, 
aby se snažili co nejvíce hudebních do-
vedností získat ve škole, aby poctivě plnili 
domácí úkoly a trénink a aby vydrželi ve 
hře na svůj zvolený hudební nástroj až do 
doby, kdy jej budou velmi dobře ovládat. 
Také poděkoval rodičům za to, že se vě-
nují mimoškolnímu vzdělávání svých dětí. 
Po skončení přehlídky promluvil k účast-
níkům také ředitel ZUŠ ve Bzenci Lubo-
mír Ligas. Na závěr se všichni učinkující 
shromáždili na jevišti, obdrželi čestné 
uznání a malou pozornost a udělali jsme 
si společnou fotografii. Shodli jsme se 
na tom, že za rok se sejdeme zase. Vy-
padá to, že na Slovácku veselo bývalo 
a veselo bude.
Pořadatelé děkují ZUŠ ve Bzenci, hlavně 
panu řediteli a paní učitelce Marii grá-
fové za organizační pomoc a za přípravu 
žáků na přehlídku. 
 Zdař Bůh ! Ing. ANTONíN ZELINA

Podzimní orelský 
šachový turnaj turnov 
3. 11. 2012

K turnaji se sešlo 12 hráčů tentokrát 
všech vyhlášených kategorií, proto se 
hrálo místo plánovaného švýcarského 
systému každý s každým mírně urych-
leným tempem. O první místo se svedla 
vzhledem k nerozhodnosti ještě doda-
tečná partie. V celkovém pořadí a v ka-
tegorii mužů byli nejlepší 1. Tomáš Brou-
ček, 2. Jan Zima a 3. Petr Buchar mezi 
ženami a dívkami Bohdana Tichá, mezi 
chlapci do 14 roků Oldřich Macháček. 
Tímto turnajem také skončila a na konci 
turnaje byla vyhodnocena dlouhodobá 
soutěž Orla župy sv. Zdislavy – na prv-

ních místech až překvapivě se stejným 
pořadím jako v tomto turnaji.
Orel župa sv. Zdislavy, VíT JŮZA, sekretář

Župní akademie ve 
Starém Městě se vydařila

V neděli 20. listopadu v 15 hodin byla 
oficiálně zahájena župní akademie sta-
rostkou jednoty Dagmar Zálešákovou. 
Přivítala Orly a Orlice, přátele, milé hosty 
a všechny účinkující.
Přítomné pozdravil místostarosta Orla 
Br. Ing. Antonín Zelina a starosta Města 
Staré Město Josef Bazala. Pak se ujali 
slova moderátoři Bc. Barunka Halodo-
vá a Ing. Kamil Psotka, kteří jednolivá 
vystoupení vtipně a výstižně uváděli. 
Jednota Staré Město využila příležitosti, 
že mezi vzácnými hosty byla přítomna 
sestra Ludmila Stuchlíková, dlouholetá 
členka a vedoucí cvičitelka dětí, která se 
v nejbližších dnech dožívá krásného ži-
votního jubilea 90 let. Celý svůj život se 
věnovala práci s dětmi ve škole i v Orlu. 
Za obětavou práci byla oceněna mimo 
jiné čestným uznáním, krásnou kyticí 
gerber a novým tričkem naší jednoty.
V programu jako první zazpívala malá 
Scholička Staré Město písně Boží láska 
a Jsem moc malý. Domácí jednota vy-
stoupila s oddíly Rodiče s dětmi – ukázka 
cvičební hodiny, Cvičení a pohybové hry 
I. – s pásmem Kytička pro maminku, Cvi-
čení a pohybové hry II. – ukázka základů 
gymnastiky, Moderní tance – tanec na 
píseň Zrcadlo od Diamond cats, Rekreač-
ní sporty – dva taneční vstupy a ukázky 
z hodin: Aerobiku, Pilates a Kondičního 
cvičení. Z hostů jednota Domanín před-
vedla aerobik a hru na housle i s dopro-
vodem. Z Moravského Písku zatančil 
a zazpíval Písečánek. Polešovice zahrály 
na kytaru a přednesly báseň. Slavičín 
vystoupil se zpěvem a hrou na trubky. 
Ze Zlína se představila Trnečka s dvěma 
folklorními pásmy a dětským rekreačním 
aerobikem. Jako třešnička na dortu bylo 
zakončení akademie, kde na podium 
přišli skoro všichni účinkující zazpívat 
orelský pochod Vzhůru Orle slovanský 
a orelskou modlitbu Ó zdroji pravdy, pod 
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hudebním doprovodem br. J. Kovaříka. 
Po závěrečném zpěvu, byli všichni pozvá-
ni do malého sálu na občerstvení.
Župní akademie se opravdu povedla. 
Všechna vystoupení byla oceněna bouř-
livým potleskem ve zcela zaplněném vel-
kém sálu Orlovny.

Mgr. JANA FERDOVá, cvičitelka

AEROBiC tEAM Orel 
Blansko – StEP AEROBiC

Aerobic team Orel Blansko má zastou-
pení v celé řadě věkových kategorií 
(předškolní děti, mladší děti, kadeti, 
junioři i senioři) a celý tým čítá v no-
vém školním roce 2012–2013 již přes 

100 dětí, Náš team se zaměřuje na 
různé druhy aerobiku od klasického 
aerobiku, po sportovní aerobik a step 
aerobik. Od roku 2009 je step aerobic 
jeden z hlavních pilířů úspěšného od-
dílu Aerobic team Orel Blansko.
Rádi bychom Vás seznámili s největší-
mi úspěchy našeho step teamu za rok 
2012. 
Ve step aerobiku máme obsazeny 
hned 3 věkové kategorie: step senior 
(17 a více let) 10 závodníků, step ju-
nior (12 – 14 let) 11 závodníků, step 
kadet (9 – 11 let) 7 závodníků. Během 
závodního roku absolvujeme řadu zá-
vodů: 
4 kola Poháru federací v asociaci FIg  
(2 kola v České republice a 2 kola na 
Slovensku), Czech Aerobic Open ve Zlí-
ně (mezinárodní závod), Slovak Aerobic 
Open v Nových Zámcích na Slovensku 
(mezinárodní závod), Austria Aerobic 
Open ve Vídni v Rakousku (meziná-
rodní závod), Světový pohár v aerobiku 
v Liberci (mezinárodní závod), 4 kola 
soutěží v českém svazu aerobiku –  
FISAF (republikové závody) a řada kraj-
ských a okresních závodů. Náš tým se 
účastní opravdu velké řady závodů 
a má i nemalé úspěchy:

KADEtKY: 
V letošním roce se začínají připravovat na závodní sezónu 2013

JuNiORKY: 

 4. 3. 2012 – Czech Aerobic Open Zlín (mezinárodní závod)  1. místo

 1. 4. 2012 – 1. kolo Poháru Federací v Brně (ČR + SVK)  1. místo

15. 4. 2012 –   Slovak Aerobic Open Nové Zámky  
(mezinárodní závod) 1. místo

21. 4. 2012 – semifinále groups Otrokovice (republikový závod) 2. místo

12. 5. 2012 – III. VT Fitness Louny FISAF (republikový závod) 2. místo

27. 5. 2012 – III. VT Fitness Praha FISAF (republikový závod) 1. místo

 2. 6. 2012 – závod o pohár starosty města Zlín 2. místo

SENiORKY:
 4. 3. 2012 - Czech Aerobic Open Zlín (mezinárodní závod) 4. místo
 1. 4. 2012 – 1. kolo Poháru Federací v Brně (ČR + SVK) 1. místo
15. 4. 2012 –  Slovak Aerobic Open Nové Zámky  

(mezinárodní závod) 7. místo
 1. 5. 2012 – 25. ročník soutěže přehlídky pohybových skladeb 1. místo
19. 5. 2012 – 2. kolo Poháru Federací v Nitře (ČR + SVK) 3. místo
 trenéři ATOB



pozvánky

 O r e l  Č R  a   O r e l  ž u pa  Ve l e h r a d s k á

si Vás dovolují pozvat na

Orelský ples
který se koná v sobotu 5. 1. 2013 od 1900 hodin v Lidovém domě ve Vnorovech

Dechová hudba Vnorovjané – Cimbálová muzika Růža – Moravská beseda  
Cena vstupenky 100 Kč  • Rezervace vstupenek – Ing. Antonín Gazárek 603 730 202

Srdečně zvou a za případné dary do tomboly děkují pořadatelé

Ve dnech 8.–10. března 2013 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. 

p ř i h l á š k a 
na duchovní cvičení pro mladé členy orla konané 8. – 10. března 2013

 Jméno a příjmení:                                                                                                                    Mobil:  

 Jednota:                                                                                                                                    E-mail: 

 V                      dne:                                                      Podpis: 

odeslat do 28. 2. 2013 na ústřední sekretariát orla
pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: ustredi@orel.cz

termín:  od 18.00 hod. 8. března do 10. března 12.00 hod. 
Místo:  exerciční dům Stojanov, Velehrad
Cena:  cca 400 Kč (dle druhu ubytování)
Přihlášky:   do konce února 2013 na ústřední  

sekretariát Orla, e-mail: ustredi@orel.cz
Věk:  do 35 let, výjimky možné po dohodě



Wellness Modřice

Sauna finská
Parní sauna

Vířivka
Bazén

Bar

Sceptrum, a. s.
Masarykova 1018
664 42 Modřice

+420 530 508 624
+420 724 805 845

Možnost pronájmu na firemní akce, uzavřené
společnosti, prodej permanentek, dárkové poukazy,
rezervace na čísle 530 508 624 nebo 724 805 845

www.wellness-modrice.cz

Přízřenice

Modrice

NC Olympia

směr
Brnosměr

Brno
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•  orelská florbalová liga  
v plném proudu 

•  představujeme  
Bohunickou chasu

•  stoletá jednota Šonov

•  orelská plesová sezóna

•  naši sportovci na Hrách FICEP

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

uzávěrka příštího čísla je 20. února 2013


