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Synu Bozí, náš bratrícku...

n   XVI. ÚStrední   
Sjezd Orla

n   OrlOVé  
28. ríjna  
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Ohlednutí za letošní Orelskou běžeckou ligou  5–9
Orelská běžecká liga má za sebou prvních pět roků existence. Z původně skromného 
projektu o 9 závodech se dnes rozrostla na soutěž pro členy Orla s celkem 19 závody 
a více než 350 účastníky.

Představujeme stoletou jednotu   10–11
„Ve slibně se rozvíjející činnosti nezbývá než vyslovit přání, a to nejen pro naši jedno-
tu, aby nastoupená cesta nebyla dějinnými okolnostmi opět přerušena“… píše Lenka 
Jičínská z jednoty Moravské Budějovice.

C Orel – Zvony a Anděl Páně
Na většině kostelních věží pravidelně zvoní zvony. 
Některé jsou starobylé, ale mnohé byly zabrány za 
první či druhé světové války a roztaveny na kanóny. 
Díky obětavým a štědrým farníkům byly zhotoveny 
nové. Při jejich žehnání zněla prosba, aby se jejich 
hlas dotkl lidských srdcí a rozezněl je, aby měla 
účast na radostech i žalostech svých bratří a ses-
ter, aby lidé spěchali do chrámu k setkání s Bohem, 
k naslouchání Božímu slovu i k modlitbě.
Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici 
a k naší kultuře, která byla a je křesťanstvím utvá-
řena. Tak jako kostely a kaple jsou viditelným zna-
mením vztahu člověka k Bohu, tak je hlas zvonů 
slyšitelným znamením tohoto vztahu. Je znamením 
volání Boha k člověku i člověka k Bohu. Zvon mluví 
svým srdcem, když se k němu člověk přidá a po-
zvedne své srdce k modlitbě. 
Hlas zvonů zve k bohoslužbám. O Velikonocích je 
zvonění dokonce součástí bohoslužby, když při vigí-
lii (na Bílou sobotu večer) oznamuje Kristovo vzkří-
šení. Slavnostní zvonění patří k církevním oslavám 
a svatbám. Zvon doprovází zemřelé, či malý zvon 
někde zvaný umíráček oznamuje úmrtí. Každý den 
však zvoní ráno, v poledne a večer ne proto, aby 
nám prozradil, kolik je hodin, ale aby zval k mod-
litbě Anděl Páně.
Jak vznikla tato modlitba? Po tom, co turecká voj-
ska dobyla Cařihrad, chtěl v roce 1456 turecký paša 
Mohamed II. zasadit smrtící úder západním křes-
ťanským zemím. Na jeho snahu odpověděl papež 
Kalist III. okružním listem o modlitbě. Ten nařídil 
polední zvonění, při kterém se všichni křesťané 
mají sjednotit v modlitbě a svolávat na ohrožené 
křesťanstvo Boží ochranu třemi Zdrávasy a mod-
litbou Otčenáš. Křesťanská Evropa byla tehdy za-
chráněna. Konečnou podobu modlitbě Anděl Páně 
vtiskl roku 1571 papež Pius V., který ji vyzdvihl jako 
modlitbu pro celý den, aby doprovázela křesťany 
ráno, v poledne a večer.
Evropa dnes prožívá svou krizi a je ohrožená, 
i když jinak než v dějinách. Pokud se spojí všich-
ni Orli aspoň jednou za den v modlitbě, mohou 
vyprosit změnu k lepší-
mu. Vzpomeňme na to, 
když zaslechneme hlas 
zvonu a modlitbu neod-
kládejme. Staří radívali: 
Modli se, křesťane, než 
zvonit přestane. Advent 
a Vánoce jsou skvělou 
dobou pro začátek nové 
praxe. Připomeňme to 
jeden druhému.

+JAN GrAuBNEr
duchovní rádce Orla

Ať Víra, Naděje a Láska z Betléma 
             zaplaví Vaše srdce a prozáří celý rok 2014
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  Modlitba „Anděl Páně“ 
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii –  

a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;  

požehnaná ty mezi ženami a požehnaný  
plod života Tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné  
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Maria řekla: Jsem služebnice Páně –  
ať se mi stane podle slova tvého.

Zdrávas, Maria…
A Slovo se stalo tělem –  

a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…
Oroduj za nás svatá Boží rodičko –  

aby nám Kristus dal účast  
na svých zaslíbeních.

Modleme se: 
Pane, poznali jsme andělské poselství  
o vtělení Krista, Tvého syna; vlej nám,  
prosíme, do duše svou milost,  
ať nás jeho umučení a kříž  
přivede k slávě vzkříšení.  
Skrze Krista, našeho Pána.  
       Amen.

 
Novoroční přání
Přeji Vám všem, aby Vás po celý tento 
nový rok provázela Láska, radost a Pokoj, 
pramenící z našeho Pána Ježíše Krista. Kéž 
jeho narození je pro nás všechny velkým 
povzbuzením, 
abychom jako 
On sloužili lidem 
tohoto světa a 
našeho Orelského 
společenství stále 
velkodušněji a 
tak vytvářeli stále 
lepší, sociálně 
spravedlivější a 
pokojnější svět.
Žehná Vám a pamatuje ve svých modlitbách 
 P. PAVEL KOPECKý
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Ze žup a jednot  27–34
Otiskujeme spoustu vašich příspěvků o dění v župách a jednotách. Dočtete se o pouti 
župy Velehradské i Kadlčákovy, kam si letos vyjeli senioři z župy Sedlákovy, jak proběh-
la kulturní soutěž v Semilech, o růžencové slavnosti v Plzni, ale třeba i o velmi zajímavé  
cestě do Chicaga, nebo obnovené orelské jízdě v Kunovicích.

Jeníček a Mařenka ve světě lidí   21
Pohádku napsala Klárka Homolová (Městečko, Velké Němčice), je jí 10 let a umístila  
se na 1. místě v I. kategorii v literární soutěži Moderní pohádka.

Co všechno dokázal Karel Ligocki se dočtete na straně  24–25
„Sport je každodenní součástí mého života, učí mne vnímat lidské tělo jako zá-
zrak. Je úchvatné co všechno může dokázat. Věřte, že i pohybem se dá vroucně  
modlit…“

Ať Víra, Naděje a Láska z Betléma 
             zaplaví Vaše srdce a prozáří celý rok 2014
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Moutnice 23. listopadu 2013 – 
XVI. Ústřední orelský sjezd

Sešli jsme se v místním kostele Sv. Jiljí, 
kde společně s P. René Strouhalem slou-
žil mši. sv. P Petr Dujka, člen Duchovní 
rady Orla.

krerý se z důvodu pracovních povinností 
omluvil z účasti. Hostem na sjezdovém 
zasedání byl i starosta obce Ing. Pavel 
Drahonský, který rovněž přivítal delegá-
ty a vyjádřil potěšení nad tím, že právě 
v Moutnicích se koná ústřední sjezd. 
Starosta jednoty Petr Novotný popřál 
delegátům úspěšné jednání a pozval 
je na stálou expozici II. zahraničního  
odboje v prostorách Orlovny.
O tom, že jednání na sjezdu je opravdu 
důležité, svědčilo i to, že se sešli zástupci 
ze všech 23 žup. Jednání to bylo nároč-
né. Jeden paragraf za druhým jsme od-
souhlasovali, případně upravovali znění 
a v pozdním odpoledni jsme usnesením 
schválili změnu stanov. Změn je hodně 
a týkají se jednot, žup i ústředí a účin-
nost byla schválena od 1. 1. 2014 

V současné době je čistopis s požadav-
kem k zaregistrování na Ministerstvu 
vnitra a jakmile bude nové znění stanov 
potvrzeno, zveřejníme je na webových 
stránkách www.orel.cz a v ověřené kopii 
budou zaslány do každé župy pro potře-
by jejich jednot.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se 
jakkoliv podíleli na návrhu znění stanov. 
Bylo potřeba obětovat hodně svého vol-
ného času. Poděkování patří i vám všem, 
kteří jste zasílali připomínky, návrhy 
a nápady ke zdokonalování formulací. 
V neposlední řadě děkuji členům jed-
noty Orla v Moutnici za vzorné pořada-
telské služby a společně se zaměstnanci 
ústředního sekretariátu za organizaci 
XVI. Ústředního sjezdu Orla. 

M. MaCKOVá

V sobotu přivítali Moutničtí 113 delegátů ve své Orlovně na  
XVI. Ústředním sjezdu Orla. Byl před nimi jediný, ale neleh-
ký bod jednání. Změna stanov. Od února, kdy byl schválen 
Nový občanský zákoník a bylo jasné, že budeme muset 
stávající stanovy uvést do souladu,  ústřední rada svolala 
sjezd a rozběhl se v Orlu na všech úrovních kolotoč návr-
hů, připomínek a právních konzultací….

Po té, co delegáti prošli prezencí a ob-
drželi sjezdové materiály, byl sjezd zahá-
jen. Starosta Orla br. Stanislav Juránek 
ve svém úvodním slově vysvětlil důvody, 
které vedly ke svolání sjezdu, nutnost 
v návaznosti na legislativu provést úpra-
vu stanov právě proto, aby si Orel za-
choval stejnou strukturu i nadále a mohl 
fungovat dle stejného organizačního 
schématu. Přečetl také zdravici duchov-
ního rádce Orla arc. Jana Graubnera, 
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Úspěšná pětiletka 
Orelské běžecké ligy

 Letošní ročník je úspěšně za námi, je 
dobojováno. Při pohledu do výsledků si 
dovolím pár statistických postřehů, které 
jistě stojí za pozornost. 
 Tohoto ročníku se celkem zúčastnilo 
366 závodníků všech kategorií, od nej-
mladšího Jiříka Pause z Hranic až po 

Jindřicha Tomíška z Horních Moštěnic, 
mezi nimiž je věkový rozdíl 74 let. 
 Z celkem 19 závodů nejvíc absolvovali 
Jaroslav Hronek z Obřan a Josef Nehyb-
ka z Židenic po 16, dále Jan Limburský, 
Eliška Limburská, Kateřina Tichá, Mirek 
Tichý, Jindřich Tomíšek a Vojtěch, anna 
a Petr Halasovi po 15 závodech – to už 
je slušná porce nejen běhu, ale i cesto-
vání.
 S tím souvisí i dosažené výsledky a ma-
ximální počty získaných bodů – Josef 
Nehybka 181, Jindřich Tomíšek 170 
a Lenka Slabáková 168, která také do-
sáhla nejvíce vítězství – 14, ani jednou 
nebyla ve své kategorii poražena, stejně 
jako Jiřina, alexandra a Petr Smolákovi, 
Vojta a Marek Mlynářovi, Dominika Mi-
ková a Iva Tauberová. 

Druhý nejvyšší počet vítězství dosáhl pa-
desátník Martin Skyba z Židenic, o jehož 
celkovém vítězství nad Jaroslavem Sche-
rrerem z Moravských Budějovic rozhodl 
při rovnosti bodů právě jen vyšší počet 
vítězství. Naopak nejvyšším rozdílem 
ve své kategorii vyhráli Julie Miková 
z Obřan (o 79 bodů) a Josef Nehybka  
(o 60 bodů).
O tom, že mnohdy běhají opravdu celé 
rodinné klany, přesvědčují Halasovi – 
celkem 12 závodníků, ale ze tří různých 
jednot, Mlynářovi a Smolákovi – po 
7 závodnících. 
V hodnocení minulého ročníku jsem 
si posteskl, že v kategorii ženy a byla 
klasifikována „pouze“ jedna závodnice. 
Je potěšitelné, že ženy obecně začínají 
více běhat a i v této kategorii bude letos 
vyhlášena hned trojice závodnic. Vše- 
obecným jevem napříč různými běžec-
kými seriály je malá účast dorostu a ju-
niorů. Mohu ale s radostí konstatovat, 
že i v těchto kategoriích se „ledy začínají 

Orelská běžecká liga má za sebou prvních pět roků exis-
tence. Z původně skromného projektu o 9 závodech se 
dnes rozrostla na soutěž pro členy Orla s celkem 19 závody 
a více než 350 účastníky.

Orelská běžecká liga 2013
 1. 5. 1. 2013 – Moutnice – memoriál účastníků II. odboje
 2. 23. 2. 2013 – Kuřim – Malá cena Zlobice
 3. 6. 4. 2013 – Obřany 
 4. 13. 4. 2013 – Veřovice – Veřovská 10
 5. 4. 5. 2013 – Letohrad – Letohradská 5
 6. 25. 5. 2013 – Olešnice – Memoriál P. Benáčka
 7. 8. 6. 2013 – Luleč – Lulečský preclík
 8. 15. 6. 2013 – Vysoké Mýto – Knířovský běh
 9. 22. 6. 2013 – Dolní Dobrouč – Běh Dobroučským krajem
10. 17. 8. 2013 – Vnorovy – Vnorovská 10
11. 24. 8. 2013 – Bystřice pod Hostýnem – Běh na sv. Hostýn
12. 30. 8. 2013 – Kněžice – Běh alejemi Kněžice
13. 31. 8. 2013 – Vísky – Vísecká 10 
14. 7. 9. 2013 – Dolní Dobrouč – Strážný nahoru a dolů
15. 22. 9. 2013 – Dolní Bojanovice – Burčáková 6
16. 28. 9. 2013 – Česká Třebová – Kros po lyžařských tratích
17. 28. 9. 2013 – Blažovice – Svatováclavský běh
18. 19. 10. 2013 – Rakšice – Krumlovský běh 
19. 16. 11. 2013 – Moravské Budějovice – Běh. P. Kosmáka
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 D 2008 a ml.

 1. Zdislava Tichá Obřany 120
 2. anežka Halasová Drnovice 93
 3. Tereza Pausová Hranice 82
 4. Erika Kratochvílová Křenovice 38
 5. Natálie Tománková Křenovice 25
 6. Lucie Tománková Křenovice 14
 7. Vendula Grácerová Jiříkovice 12
 7. anna Cibulková Kroměříž 12
 7. Hana Rohovská Silůvky 12
10. Helena Petrželková Domanín 10
10. Leona Kadlecová Olešnice 10
10. Lucie Čurdová M. Budějovice 10

 H 2008 a ml.

 1. Lukáš Fojt Obřany 98
 2. Hynek Halas Šitbořice 88
 3. Šimon Smolák Vysoké Mýto 77
 4. Jiří Paus Hranice 38
 5. Tadeáš Horváth Nové M. n. M. 36
 6. Jan Kratochvíl Křenovice 30
 7. Václav Dlabáček Řečkovice 24
 8. Jan Belán Jiříkovice 22
 9. Vít Chudík Vnorovy 12
 9. František Daněk Zašová 12
 9. Jakub Novák Jiříkovice 12
 9. Šimon Matějíček D. Dobrouč 12
 9. Jáchym Okoš M. Budějovice 12

 D 2006,07

 1. Julie Miková Obřany 120
 2. Michaela Tománková Křenovice 41
 3. Marie Zachařová V. Mýto 39
 4. Eliška Mlynářová D. Dobrouč 31
 5. Jana Urbančíková Vnorovy 20
 6. Dominika Feniková Žamberk 12
 6. Marie Kocandová Rakšice 12
 8. Magdalena Bártková Blažovice 10
 8. amálie Žáková M. Budějovice 10
10. Natálie Šlesingerová Jiříkovice 9
10. Diana Klusáková Obřany 9
10. Marie Matoušková Domanín 9

 H 2006,07

 1. adam Tichý Obřany 111
 2. Marek Mlynář D. Dobrouč 84
 3. Vojtěch Fojt Obřany 64
 4. Lukáš Kratochvíl Křenovice 35
 5. Jan Hrabálek Křenovice 31
 6. Jan Přichystal Vísky 19
 7. Jan Dlabáček Řečkovice 18
 8. Jiří Daněk Zašová 12
 8. Jakub Motyčka Kroměříž 12
 8. Vojtěch Buchta Jiříkovice 12
 8. Martin Hrazdil M. Budějovice 12

 D 2004,05

 1. Iva Tauberová Křenovice 48
 2. Klára Jurásková Židenice 31
 3. Markéta Jurečková Žatčany 30
 4. Hedvika Přichystalová Vísky 24
 5. anežka Chudíková Vnorovy 20
 6. Nikola Šlesingerová Jiříkovice 19
 7. Jana Belánová Jiříkovice 14
 8. Karolína Nohelová Jiříkovice 12
 8. Rita Smoláková Č. Třebová 12
 8. adéla Uhlířová Kněžice 12

Kategorie / pořadí Jednota Celkem 
bodů
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 H 2004,05

 1. Petr Koudelka Žatčany 105
 2. Vojtěch Halas Drnovice 98
 3. Zdeněk Hrouzek Silůvky 84
 4. Tomáš Jurásek Židenice 45
 5. Pavel Hrabálek Křenovice 26
 6. adam Procházka Židenice 18
 6. Tomáš Ronovský Silůvky 18
 8. Stanislav Buchta Jiříkovice 15
 9. Matěj Vladík Jiříkovice 13
10. Marek Plešek Veřovice 12
10. David andrle Č. Třebová 12

 D 2002,03

 1. Dominika Miková Obřany 120
 2. anna Halasová Drnovice 106
 3. Ludmila Halasová Šitbořice 94
 4. Julie Horváthová Nové M. n. M. 71
 5. Karolína Jurečková Žatčany 25
 6. Lýdie Kratochvílová Křenovice 24
 7. Jana Buchtová Jiříkovice 16
 8. Blanka Celtová Vísky 14
 9. Klaudie Podsedníková Jiříkovice 10
 9. Julie Šinclová Troubelice 10
 9. Kateřina Bártková Blažovice 10

 H 2002,03

 1. Tomáš Mlynář D. Dobrouč 116
 2. David Procházka Obřany 98
 3. Filip Jakubec D. Dobrouč 89
 4. Vojtěch Tichý Obřany 84
 5. Vojtěch Konečný Silůvky 49
 6. Matouš Klusák Židenice 22
 7. Tomáš Halas Obřany 20
 7. Dominik Matoušek Domanín 20
 9. Radim Hriczo Jiříkovice 18
10. Tomáš Gracer Jiříkovice 17

 

 D 2000,01

 1. Veronika Halasová Šitbořice 109
 2. Eliška Miková Obřany 91
 3. Dominika Smoláková Vysoké Mýto 58
 4. Barbora Jakubcová D. Dobrouč 48
 5. Zdislava Jurečková Žatčany 41
 6. Lucie Filipová Pozořice 24
 7. Eliška Vladíková Jiříkovice 16
 8. Jana Železná Jiříkovice 10
 8. Terezie Kánská Olešnice 10
 8. Daniela Bártková Blažovice 10
 8. Michaela Čurdová M. Budějovice 10
 

 H 2000,01

 1. Jan Limburský Obřany 116
 2. Miroslav Tichý Obřany 90
 3. Matouš Horváth Nové M. n. M. 89
 4. Ondřej Fojt Obřany 68
 5. Ondřej Slavík Šitbořice 36
 6. Michal Plíva D. Dobrouč 30
 7. Štěpán Buček Jiříkovice 22
 8. Tomáš Janoušek Moutnice 12
 8. Jan Beseda Veřovice 12
 8. Jan Mařík D. Dobrouč 12
 8. Vojtěch Matoušek Domanín 12
 8. Otakar Buček Bystřice p. H. 12

 

Kategorie / pořadí Jednota Celkem 
bodů
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 D 1998, 99

 1. Eliška Limburská Obřany 106
 2. Kateřina Tichá Obřany 103
 3. alexandra Smoláková Vysoké Mýto 96
 4. adéla Jakubcová D. Dobrouč 40
 5. Klára Bojanovská Obřany 38
 6. Michaela Blažková Jiříkovice 16
 7. Kateřina Korvasová Vnorovy 12
 7. Kateřina Novotná M. Budějovice 12
 9. Markéta Novotná Olešnice 8
10. Helena Dohnálková Moutnice 7

 

 H 1998,99

 1. Pavel Halas Šitbořice 108
 2. Vojtěch Mlynář D. Dobrouč 84
 3. Tomáš Procházka Obřany 82
 4. Jakub Ferdinand Židenice 42
 5. Martin Kinc Obřany 36
 6. Richard Paulík Obřany 21
 7. Martin Laštovička Nové Město 19
 8. Jakub Moravec Orlice 18
 9. Vít Bartoň Veřovice 12
10. Jiří Beseda Veřovice 10

 

 D 1996,97

 1. Kamila Paulíková Obřany 36
 2. Dominika Vinklarová Hranice 31
 3. Zuzana Maříková D. Dobrouč 24
 3. Tereza Korvasová Vnorovy 24
 5. Kamila Köhlerová Obřany 22
 6. anna Bártů Židenice 12
 6. anežka Jiskrová V. Mýto 12
 8. Tereza Barančicová Židenice 10
 8. Gabriela Nováková Bystřice p. H. 10

 

 H 1996,97

 1. Ondřej Nováček Kuřim 112
 2. Jiří Halas Obřany 93
 3. Ondřej Tučka Židenice 50
 4. aleš Konečný Silůvky 46
 5. Jiří Moravec Orlice 36
 6. Lukáš Slabák Židenice 28
 7. Štěpán Rozkydal Moutnice 12
 7. Jonáš Smetana Veřovice 12
 9. Michal Špaček Orlice 10
 9. Vojtěch Oprchal Moutnice 10
 9. Jan Němec M. Budějovice 10

 

 D 1994,95

 1. Marcela Minaříková Obřany 60
 2. Kateřina Pecháčková D. Dobrouč 12

 

 H 1994,95

 1. Josef Nehybka Židenice 120
 2. Petr Smolák V. Mýto 60
 2. Václav Hrdlička Moutnice 12
 2. Marek Glogar Loučka 12
 5. Jan Záveský Č. Třebová 10
 6. Dominik Janko Židenice 10
 7. antonín Živný Orlice 8

 

 Muži A

 1. Stanislav Juránek Židenice 111
 2. Vojtěch Plíva D. Dobrouč 101
 3. Jaroslav Hronek Obřany 91
 4. aleš Paus Hranice 74
 5. Štěpán Juránek Židenice 63
 6. Milan adamec Vyškov 48
 7. Marek Živný Orlice 37
 8. Lukáš Nevařil M. Budějovice 29
 9. Lukáš Dlabáček Řečkovice 24
10. František Kubínek Blažovice 22

 

Kategorie / pořadí Jednota Celkem 
bodů
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 Muži B

 1. Jiří Zachař V.Mýto 120
 2. Petr Halas Drnovice 114
 3. Ivo Mika Obřany 93
 4. Petr Smolák Vysoké Mýto 78
 5. Petr Mlynář D. Dobrouč 56
 6. Vlastimil Mlynář D. Dobrouč 51
 7. Marek Šimíček H. Moštěnice 30
 8. Jiří Mihola Lesná 29
 9. Petr Pilnáček Vysoké Mýto 24
10. Josef Korvas Vnorovy 10
10. Ctibor Bártek Blažovice 10

 

 Muži C

 1. Martin Skyba Židenice 108
 2. Jaroslav Scherrer M. Budějovice 108
 3. Stanislav Juránek Židenice 95
 4. Leoš Fojt Obřany 83
 5. antonín Prčík Hodonín 36
 6. antonín Keller Veřovice 24
 7. antonín Bábík D. Bojanovice 16
 8. Ladislav Konečný Bohunice 9
 8. Jiří Kaláb Blažovice 9
10. Josef Kovář Únanov 8 

 Muži D 

 1. Pavel Sedláček St. Lískovec 114
 2. Jiří Brtník Obřany 108
 3. Bohuslav Čáp H. Králové 34
 4. Zdeněk Kaluža Pozořice 20
 5. František Nechvátal Kněžice 19
 6. Josef Soukal Olešnice 10
 6. Josef Pilař Únanov 10
 8. Jan Kašpařík Blažovice 9
 9. Jiří Lanta Úpice 8

 

Muži E

 1. JindřichTomíšek H. Moštěnice 118
 2. Jiří Marek V. Mýto 114
 3. alois Bradáč Žďár n. S. 47 

 Ženy A

 1. Lenka Fojtová Obřany 105
 2. Zuzana Halasová Obřany 99
 3. Valerie Smoláková Vysoké Mýto 48
 4. Dana Tománková Křenovice 36
 5. Veronika Krečmerová Hranice 18
 6. Kateřina Kellerová Veřovice 12
 6. Dagmar Zacharová Vnorovy 12
 6. alena Žáková M. Budějovice 12
 9. Marie Nevařilová M. Budějovice 10
 8. Marie Ondrušová Kobylí 10
 8. Kristína Liachovická Olomouc 10
 8. Tereza Kašpaříková Blažovice 10 

 Ženy B
 1. Jiřina Smoláková Vysoké Mýto 120
 2. Martina Kessnerová Obřany 100
 3. Martina Hrouzková Silůvky 82
 4. Renata Miková Obřany 12
 5. Šárka Krupová Kroměříž 10
 5. Šárka Kocandová Rakšice 10
 7. Jana Halasová Drnovice 9 

 Ženy C
 1. Lenka Slabáková Židenice 120
 2. Hana Fučíková Obřany 89
 3. Milena Hrozová Vyškov 41
 4. Hana Tovaryšová H. Moštěnice 30
 5. Eva Vaňková V. Mýto 10
 5. Jaroslava Kambová Vísky 10
 7. Helena Dvořáčková Jiříkovice 9
 8. Hana Vymazalová Moutnice 8

 1. Obřany 1398
 2. Židenice  960
 3. D. Dobrouč  705
 4. V. Mýto  702
 5. Drnovice  559
 6. Šitbořice  452
 7. Silůvky  339
 8. Křenovice  268
 9. Hranice  253
10. M. Budějovice  235
11. H. Moštěnice 230
12. Nové M. n. M. 215
13. Žatčany 207
14. Jiříkovice 175
15. Vnorovy 140
16. Veřovice 123
17. S.Lískovec 123

18. Kuřim 122
19. Vísky 108
20. Vyškov  99
21. Moutnice 94
22. Domanín 92
23. Orlice 90
24. Blažovice 90
25. Olešnice 89
26. Řečkovice 66
27. Žďár n. S. 47
28. H. Králové 47
29. Hodonín 36
30. Kněžice 36
31. Lesná 35
32. Kroměříž 34
33. Č. Třebová 34
34. Pozořice 33

35. Kobylí 29
36. Zašová 24
37. Rakšice 22
38. Troubelice 22
39. Bystčice p. H. 22
40. Olomouc 19
41. Únanov 18
42. Bohunice 17
43. D. Bojanovice 16
44. Žamberk 12
45. Loučka 12
46. Hukvaldy 10
47. Těšany  8
48. Úpice  8
49. Hustopeče  8
50. M. Krumlov  5

Soutěž jednot – počet bodů 10 nejlepších závodníků 

hýbat“ a počet závodníků sice pomalu, 
ale roste. 
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 
366 klasifikovaných závodníků, což je 
pro zajímavost o 1 více než vloni. Za-
pojilo se rekordních 50 jednot, z nichž 
nejvíce závodníků, a to 41, nasadily 
Obřany, které jsou také nejúspěšnější 
v počtu získaných bodů.
O tom, že mezi Orly jsou výborní běžci, 
svědčí i to, že mezi námi běhá něko-
likanásobný mistr ČR a reprezentant 
v ultrabězích Milan adamec z Vyškova 
a letošní mistr ČR na 800m starší žák 
Vojta Mlynář z Dolní Dobrouče. a ne-
smím zapomenout na našeho starostu 

br. Stanislava Juránka, který se při pra-
covním vytížení hodně zapotil, aby vy-
bojoval bronzovou příčku ve své kate-
gorii. Tak ať jsou tito úspěšní sportovci 
tím nejlepším příkladem pro mladé a za-
čínající sportovní nadšence. 
Závěrem vyslovuji poděkování všem po-
řadatelům, kteří v nelehké době sháně-
jí sponzory, finance a ve svém volném 
čase pořádají běžecké závody pro nás, 
kteří si bez nich už nedokážeme život 
představit…
Těším se na vás při vyhlášení celkových 
výsledků v Moutnicích 11. 1. 2014.

PETR HaLaS, 
člen TVR a řídící soutěže

Kategorie / pořadí Jednota Celkem 
bodů
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V sobotu 8. června 2013 oslavila moravskobudějovická 
orelská jednota sté výročí své existence. Odpolednímu 
dění v Orlovně, která byla otevřena veřejnosti, předcházela  
děkovná mše v kostele sv. Jiljí.

Odpolední program byl zahájen slavnost-
ními proslovy starosty moravskobudějo-
vické jednoty Petra Žáka a někdejšího 
místostarosty Orla ČR Božetěcha Kostel-
ky, který předal čestný zlatý odznak za 
dlouholetou činnost bývalému starostovi 
naší jednoty Stanislavu Žákovi. V rámci 
oslav vystoupil dětský folklorní soubor 
Škrpálek, byla otevřena nová keramická 
dílna, vyhlášeny výsledky výtvarné sou-
těže ke 100 letům jednoty a otevřeny 
dvě výstavy. Ta první – Někomu život, 
někomu smrt – představila návštěvní-

kům přípravy, průběh i následky atentá-
tu na zastupujícího říšského protektora 
Heydricha v roce 1942. Jméno jednoho 
z hlavních aktérů atentátu, rodáka z ne-
dalekých Dolních Vilémovic Jana Kubi-
še, nese orelská župa, jíž je naše 
jednota členem. Druhá vý-
stava pak byla věnována 
historii a současnosti 
jednoty.
Moravskobudějovic-
ký Orel byl založen 
v neděli 9. listopadu 
1913 na schůzi v Ná-
rodním domě z iniciati-
vy katechety zdejších škol 
Ludvíka Kučery. Ke cvičení se 
orlové začali scházet pod vedením cviči-
tele Františka Procházky, stolařského děl-
níka, v pronajaté místnosti v Mittnerově 
kavárně (U Spiků) za kostelem. Jednota 
se také okamžitě začala aktivně zapojo-
vat do veřejného života. Ovšem slibný 
rozvoj orelského hnutí v Moravských Bu-
dějovicích zastavila první světová válka.
Po jejím skončení a vzniku samostatné-
ho československého státu byla jedno-
ta znovuobnovena na ustavující schůzi 
10. března 1921. Dřívějšímu obnovení 
bránila absence vhodných prostor ke 

cvičení. Prvním starostou obnoveného 
Orla se stal ThDr. Josef Heger, profesor 
zdejšího gymnázia a pozdější významný 
biblista, náčelníkem pak učitel Štěpán 
Trnka. aby jednota nebyla stále odká-
zána na pronájem cvičebních místností, 
bylo rozhodnuto postavit Orlovnu. Za 
tímto účelem byly založeny Spořitel-
ní a záloženský spolek a Družstvo ke 
zřízení Kosmákova domu, které mě- 

ly získat finanční prostředky 
a stavební místo. Základní 

kámen byl slavnostně 
položen v neděli 19. 
září 1926. Stavba 
Orlovny pokračova-
la rychle, její budo-
va byla vysvěcena 

o necelý rok později 
na svátek sv. Cyrila 

a Metoděje. Nyní měla 
moravskobudějovická jednota 

své vlastní zázemí, a tak se její činnost 
mohla utěšeně rozvíjet. Kromě tělo-
cviku byla velká pozornost věnována 
vzdělávání členů, nejčastěji formou tzv. 
besídek (což byly přednášky spojené 
s dalším kulturním programem), a hra-
ní divadla. Jednou z nejvýznamnějších 
událostí v prvorepublikové etapě exis-
tence moravskobudějovického Orla byl 
sjezd katolické mládeže okresu, který 
se ve městě konal na přelomu června 
a července 1934. Na jeho organizaci se 
jednota významně podílela.

100 let Orla v Moravských Budějovicích
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Další nucené přerušení činnosti se však 
blížilo. Během mobilizací v roce 1938 
byla část členstva povolána k obraně re-
publiky a Orlovnu zabrala armáda. Poz-
ději, v roce 1941 (už za nacistické okupa-
ce), bylo Družstvo pro zřízení Kosmákova 
domu nuceno kvůli špatné finanční situ-
aci prodat Orlovnu Lidové záložně. Z to-
hoto důvodu nemohla být Orlovna, po 
zrušení Orla dne 23. září 1942 na celém 
území protektorátu, zabavena (a později 
ani restituována). Po skončení druhé svě-
tové války jednota obnovila svoji činnost. 
Cvičilo se opět v Orlovně, kterou zapůjči-
la tehdejší majitelka nemovitosti Okresní 
hospodářská záložna. Mraky se nad Or-

lem začaly stahovat po komunistickém 
převratu 25. února 1948. Dne 12. úno- 
ra 1949 byl Orel spojen se Sokolem 
a k 15. červnu 1950 vymazán ze spol-
kového rejstříku Okresního národního 
výboru v Moravských Budějovicích.
Snahy o vzkříšení moravskobudějovického 
Orla se objevily brzy po pádu komunistic-
kého režimu a to již v roce 1990. Fakticky 
však k obnově došlo na schůzi 28. září 
1992, po té co se podařilo získat proná-
jem školní tělocvičny k provozování orelské 
činnosti. S úctou k tradicím si v roce 1999 
jednota nechala zhotovit kopii původního 
praporu z roku 1929, který v nepřízni-
vých dobách ukrývala rodina Šálkových. 

100 let Orla v Moravských Budějovicích

V roce 2009 začala jednota rekonstruovat 
zakoupený objekt bývalé Bachelovy vily 
a přebudovávat ji na Orlovnu, která od 
roku 2010 poskytuje zázemí pro většinu 
orelských aktivit. O rok později, v březnu 
2011, byl v Orlovně uveden do provozu 
nově vybudovaný squashový kurt, který je 
hojně využíván širokou veřejností. 
Dnes nabízí moravskobudějovická orel-
ská jednota svým členům, příznivcům, 
ale i veřejnosti širokou škálu aktivit, jako 

je například cvičení pro všechny věko-
vé skupiny, florbal, stolní tenis, squash, 
výtvarné aktivity či hlídání dětí. Tradicí 
se již stalo pořádání podzimního běhu 
Václava Kosmáka a maratónu na přelo-
mu zimy a jara. Orlovna se stala místem 
setkávání lidí nejrůznějšího věku i zájmů. 
Ve slibně se rozvíjející činnosti nezbývá 
než vyslovit přání, a to nejen pro naši 
jednotu, aby nastoupená cesta nebyla 
dějinnými okolnostmi opět přerušena.

LENKa JIČíNSKá



sport

12 OREL 4–13

Jak jsme letos skoro neplavali… 

Garant TVR pro plavání Petr Macek 
přislíbil jednotě Blansko vydatnou po-
moc. Podle průzkumu cen bazénů byly 
právě tady vhodné podmínky pro po-

Benjamínci - chlapci 25 m plav jak umíš
1 Sukup Vítězslav 0:24,26 Domanín
2 Nečas Kevin 0:24,95 Bořitov
3 Procházka David 0:25,72 Obřany

Benjamínci - dívky 25 m plav jak umíš
1 Halasová anna 0:27,07 Drnovice
2 Podsedníková Klaudie 0:27,29 Jiříkovice
3 Schořová Žaneta 0:30,73 Obřany

Mladší žáci 50 m volný způsob
1 Koudelka Jakub 0:34,13 Žatčany
2 Podsedník Dominik 0:50,05 Jiříkovice
3 Běhal Jonáš 0:50,19 Vnorovy

K pořadatelství plaveckých závodů se v letošním roce nepři-
hlásila žádná jednota a tělovýchovná rada Orla se nechtěla 
smířit s tím, že by tento závod, který je především pro děti  
a mládež, měl být zrušen. 

řádání. Členové z jednoty Blansko byli 
ochotni pomoci, ale vzhledem k tomu, 
že nikdy plavecké závody nepořádali, 
nechtěli „do toho jít“ sami. Kuřimská 

jednota mnoho let závody pořádala. Po 
té, co byl bazén v Kuřimi přebudován 
na wellness, již podmínky pro závodění 
nejsou sice vhodné, ale zkušenosti a po-
řadatelský potenciál byl v Blansku vyu-
žit. Velké poděkování patří nejen jim, 
ale i těm, kteří se zapojili do pořadatel-
ské práce z Blanska a Brna-Obřan. Pod-
le ohlasů 70 plavců z jedenácti jednot 

Mladší žáci 50 m prsa
1 Koudelka Jakub 0:52,98 Žatčany
2 Běhal Jonáš 1:00,55 Vnorovy
3 Podsedník Dominik 1:00,65 Jiříkovice

Starší žákyně 50 m volný způsob
1 Dvořáková Michaela 0:35,35 Obřany
2 Hasoňová adéla 1:01,32 Blansko
3 Limburská Eliška 1:08,71 Obřany

Starší žákyně 50 m prsa
1 Dvořáková Michaela 0:50,26 Obřany
2 Tichá Kateřina 0:57,58 Obřany
3 Hasoňová adéla 1:05,77 Blansko

Starší žáci 50 m volný způsob
1 Schoř Dominik 0:37,82 Obřany
2 Till Dalibor 0:40,34 Obřany
3 Fiklík Jaroslav 0:52,78 Domanín

Starší žáci 50 m prsa
1 Till Dalibor 0:47,46 Obřany
2 Schoř Dominik 0:53,97 Obřany
3 Procházka Tomáš 1:10,71 Obřany

Junioři 100 m volný způsob
1 Till Přemysl 1:20,38 Obřany
2 Schoř Jakub 1:41,75 Obřany
3 Zelina Petr 2:10,88 Domanín
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Junioři 100 m prsa
1 Till Přemysl 1:52,20 Obřany
2 Zelina Petr 2:18,24 Domanín

Ženy 100 m volný způsob
1 Sukupová Žaneta 1:44,42 Domanín
2 Krupová Šárka 1:47,07 Kroměříž
3 Procházková Eliška 2:19,70 Obřany

Ženy 100 m prsa
1 Krupová Šárka 1:56,69 Kroměříž
2 Sukupová Žaneta 2:04,43 Domanín
3 Procházková Eliška 2:13,70 Obřany

Muži 100 m volný způsob
1 Gabriel Tomáš 1:07,58 Blansko
2 Horký Petr 1:18,49 Obřany
3 Smyčka Lukáš 1:23,07 Troubelice

se závody 26. října 2013 povedly a oni 
se do Blanska za rok opět vrátí. Závody 
se nemusely konat a na této dvojstránce 
jste si mohli přečíst něco jiného. Plavec-
ké závody v Blansku ale byly a byly také 
ukázkou toho, že kde je vůle a ochota, 
jsou i výsledky.  

Muži 100 m prsa
1 Gabriel Tomáš 1:32,98 Blansko
2 Mikuška Josef 1:43,36 Troubelice
3 Horký Petr 1:46,05 Obřany

Veteránky 50 m volný způsob
1 Tillová Zdena 1:01,41 Obřany
2 Fučíková Hana 1:09,15 Obřany
3 Procházková Jaroslava 1:20,86 Obřany

Veteránky 50 m prsa
1 Tillová Zdena 1:04,44 Obřany
2 Fučíková Hana 1:09,47 Obřany
3 Procházková Jaroslava 1:16,70 Obřany

Veteráni 50 m volný způsob
1 Till Petr 0:36,67 Obřany
2 Kotouček Pavel 0:36,75 Bořitov
3 Hampl Josef 0:52,07 Židenice

Veteráni 50 m volný způsob
1 Till Petr 0:36,67 Obřany
2 Kotouček Pavel 0:36,75 Bořitov
3 Hampl Josef 0:52,07 Židenice

Veteráni 50 m prsa
1 Kotouček Pavel 0:46,38 Bořitov
2 Till Petr 0:49,38 Obřany
3 Procházka Libor 1:01,77 Obřany
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Sportovní odznak 
Bedřicha Kostelky

V 9.00 hod. vše zahájila Orelská hym-
na „Vzhůru Orle Slovanský“ a v úvod- 
ním slově starosta jednoty Vyškov 
Jaromír Zbořil v krátkosti vyzdvihl vý-
znam osobnosti, jakou byl Bedřich 
Kostelka - první náčelník vyškovské  
jednoty.
V příjemné atmosféře a za pěkného 
počasí bojovalo na 50 sportovců z šesti 
jednot v bězích, hodech, šplhu či skoku 
do dálky.

VýSLEDKy

dívky do 6 let
1. Klára Šinclová Troubelice
2.  Natálie Šlezingerová Jiříkovice
3. Lucie Reichová Vyškov

chlapci do 6 let 
1. Jan Belán Jiříkovice
2. Hynek Halas Šitbořice

V sobotu 21. 9. 2013 se uskutečnil ve sportovním orelském 
centru Štěpána Klapila ve Vyškově tradiční atletický pětiboj 
chlapců a děvčat „Sportovní odznak Bedřicha Kostelky“

dívky 7 – 8 let
1. Karolína Lužová Žatčany
2. Nela Nedomová Jiříkovice
3. Jana Belánová Jiříkovice

chlapci 7 – 8 let
1. Petr Koudelka Zatčany
2. Lukáš Motyka Jiříkovice
3. Roman Škrabal Vyškov

dívky 9 – 10 let
1. anna Halasová Drnovice
2. Petra Soustružníková Vyškov
3. Ludmila Halasová Šitbořice

chlapci 9 – 10 let
1. Tomáš adamík Drnovice
2. Tomáš Grácel Jiříkovice
3. Michal Kučera Jiříkovice

dívky 11 – 12 let 
1. Veronika Halasová Šitbořice
2. Julie Šinclová Troubelice
3. Mariána Hajková Troubelice

chlapci 11 – 12 let
1. Pavel Sedlmajer Drnovice
2. Nikola Galle Jiříkovice
3. Jan Žižkovský Drnovice

dívky 13 – 14 let
1. Pavlína Sotolářová Drnovice
2. Jana Reichová Vyškov
3. Kateřina Medková Drnovice

chlapci 13 – 14 let
1. Štěpán Buček Jiříkovice
2. Jan Dvořák Drnovice

 JaROMíR ZBOŘIL
 starosta jednoty Vyškov 
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Ficep – Itálie 2013
Na začátku srpna letošního roku se konal 
jako kazdoročně, mezinárodní sportovní 
tábor Ficep 2013, tentokrát v italském 
měste Forni avoltri. 
Toto městečko se nachází v podhů-
ří nádherných hor Dolomity, kde trávil 
volné chvíle papež Jan Pavel II. Tomu, 
že se sem tak rád vracel, se nyní vůbec 
nedivím, je zde opravdu nádherně. Náš 
hotel mi připadal jako malé hnízdečko 
pod obrovskými bílými horami. 
Na určené místo jsme dorazili v nedě-
li odpoledne, z České republiky nás  
jelo 6 – čtyři děti a dva vedoucí. První den 
proběhlo letmé seznámení s ostatními 
účastníky z Francie, Rumunska, Německa, 
Rakouska a Belgie. Společně jsme si pro-
hlédli hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, 

poté následovala večeře a první společný 
program – Opening Ceremony. Každá de-
lagace prezentovala v krátkosti svoji zemi. 
Celou dobu pobytu nás provázelo nád-
herné počasí a odpovídal tomu také pro-
gram. Zažili jsme různá sportovní klání 
mezi jednotlivými družstvy – volejbal, 
plavání, parkur a softball. Uskutečnil 
jsem také pokus „zdolat nejvyšší vrchol 
za hotelem“ společně se svojí kolegy-
ní vedoucí Danou. Z mé strany skončil  
ovšem nezdarem. Vzdal jsem to v půli 
cesty, ale Dana pokračovala na vrchol. 
Zkrátka ženy jsou na všechno šikovnější.
Ve středu byl pro nás uspořádán výlet 
do italských Benátek – Venezie. Je to 
hezké město na vodě. Vyjdete z domu – 
vykoupete se – a hned se vrátíte domů. 

Horší je to v případě, kdy stoupne voda 
a zasáhne obydlí Benátčanů. Z památek 
nás upoutalo především náměstí s bazi-
likou sv. Marka a vyhlášená Italská pizza  
a všude nezbytní gondoliéři. 
Přes den jsme se stravovali hlavně venku, 
kde se prostíraly stoly a podávala se pře-
devším zelenina, těstoviny, sýry a maso.
Naše delegace prezentovala Českou Re-
publiku hudbou – z oblasti vážné hudby 
Bedřichem Smetanou a z oblasti moderní 
hudby Karlem Gottem. Stali jsme se zná-
mými také díky slivovici a meruňkovici.
Děkuji všem, kteří mi umožnilií šířit orel-
skou myšlenku i zahraničí. 
 PETR NOVOTNý, vedoucí delegace
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Ze společnosti…
Setkání seniorů 

Dne 6. listopadu 2013 uspořádala 
Rada seniorů Orla společné setkání se-
niorů v Brně. Na ústředním sekretariátě 
v Brně se sešli zástupci šestnácti žup. 
Program celého dne byl nesmírně bo-
hatý a zdařilý. Po přivítání ses. Mac-
kovou 1. místostarostkou Orla jsme 
přešli na komentovanou odbornou 
prohlídku krytu VIP a štábu města 
Brna pod Špilberkem, což většina 
z nás viděla poprvé. Dále jsme pokra-
čovali v návštěvě nového zemského 
domu, sídla Jihomoravského kraje, 
kde jsme byli mile přivítáni v zaseda-

cím sále. Připravili pro nás pohoštění  
i s přípitkem za zpěvu, „aby nás Pán Bůh 
miloval...“. Každá seniorka obdržela od 
náměstka hejtmana (mimochodem také 
člena Orla) Romana Celého krásnou ky-
tici a všichni účastníci dárečky. S dojetím 
oceňuji takovou úctu k starším lidem. 
Jistě patří největší dík organizátoru celé 
akce, bratru Božetěchu Kostelkovi.
Následoval společný oběd na ústře-
dí Orla a po něm odborná přednáška  
Ing. Svobody o brněnském podzemí 
s videoprojekcí. Sklepy jsme potom 
navštívili. Jednalo se o mincmistrovský 
sklep a kostnici u kostela Sv. Jakuba. 
Hřbitov okolo kostela patřil k největším 

ve městě a existoval již od 13. století. 
Počet pohřbených v kostnici se odha-
duje na více než 50.000, z doby stře-
dověké, třicetileté války a švédského 
obléhání. Touto jedinečnou památkou 
bylo ukončeno naše setkání.
Začali jsme orelským pozdravem „Zdař 
Bůh!“ a opravdu se zdařilo.
 VLaDIMíRa BaTůŠKOVá
 jednota Staré Město

Na slavnostním shromáždění k 95. vý-
ročí vzniku Československé republiky se 
dne 28. října v sále Národního památ-
níku v Praze na Vítkově sešli zástupci 
historických organizací českého náro- 
da – orlové, sokolové, skauti, legionáři, 
baráčníci, svaz Pomocných technických 
praporů, Konfederace politických věz-

ňů a další. Přítomni byli rovněž váleční 
veteráni, zástupci veřejného a kulturní-
ho života, armády ČR a ústavní činitelé 
v čele s prezidentem republiky. M. Ze-
man dopoledne také položil květiny na 
venkovním nádvoří památníku. 
Orelskou organizaci reprezentova-
li s prapory a v orelských historických 

stejnokrojích bratři František Nešpor 
s praporem Orla jednoty Šardice, Stani-
slav Vejvar s praporem Orla jednoty Pra- 
ha-Libeň a Petr Schiller s praporem Orla 
jednoty Sušice. Během shromáždění na 
Vítkově stáli orlové s prapory v čele sálu. 
Slavnostní akt v přímém přenosu vysílala 
ČT 1. Po shromáždění na Vítkově jsme 
se přesunuli k legionářskému pomníku 
na Palackého náměstí, kde všechny or-
ganizace držely čestnou stráž při kladení 
věnců. V obou případech hrála hudba 
armády ČR a byla nastoupena čestná 
vojenská jednotka s historickými legio-
nářskými a armádními prapory. 
Díky historickým stejnokrojům jsme byli 
rovnocenní ostatním spolkům, které rov-
něž ctí a zachovávají své spolkové stej-
nokroje a tradice. Orel ve výroční den 
republiky byl na svém místě a důstojně 
uctil památku všech, kdo za svobodu 
vlasti bojovali! 
Orlu a republice stálý zdar a požehnání! 
ať žije 28. říjen! Zdař Bůh! 

PhDr. STaNISLaV VEJVaR, 
místostarosta Orla 

Orel na slavnostním shromáždění ke vzniku Československé 
republiky u Památníku Národního osvobození v Praze
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Zasedání Duchovní rady 
mimořádně v Olomouci
Ve čtvrtek 28. listopadu se sjeli členové Duchovní rady 
Orla do olomouckého arcibiskupského paláce na výjezdní 
zasedání. P. Pavel Kopecký pozval také 1. místostarostku  
M. Mackovou, členku Rady mládeže Janu Pítrovou a z ústřed-
ního sekretariátu ses. Hanu Komarikovou. Za přítomnosti arc. 
Jana Graubnera proběhla živá diskuse o právě proběhlém 
XVI.ústředním sjezdu Orla, změnách ve stanovách, vznikají-
cích nových jednotách, připravovaném duchovním cvičení pro 
mladé, živém růženci. Členové duchovní rady se také dotkli 
tématu sloužení latinských mší na ústředních orelských akcí. 
Vyřizujeme také pozdravy od duchovního rádce Orla arc. Jana 
Graubnera všem Orlům. M. MaCKOVá

Školení cvičitelů ve Starém Městě 
Rada mládeže Orla pořádala v sobotu 21. září 2013 ve 
Starém Městě školení cvičitelů dětí od dvou do šesti let. 
Úvodním slovem a modlitbou povzbudil účastníky P. Miro-
slav Suchomel, starostka místní jednoty Dagmar Zálešáková 
a předsedkyně Rady mládeže ses. Dana Tománková. Účast-
níci ze Starého Města, Vizovic, Kunovic, Domanína, Zlína, 
Kobylí, Křenovic, Lomnice u Tišnova, Kunovic u Valašského 
Meziříčí, Brna Židenic a Nosovic absolvovali kurz první po-
moci Mgr. Radima Křiváka, EFR Instructora a Fa Instructora 
Rescue training. Seznámili se nejen s teorií, ale vyzkoušeli si 
první pomoc i prakticky. Na programu byla také přednáška na 
téma „Teorie práce s dětmi do šesti let“. Do tohoto věku má 
dítě ovládat většinu základních pohybů, náprava případného 
zanedbání je později obtížná až nemožná, proto je třeba se 
rozvíjení dětských pohybových dovedností co nejvíce věnovat. 

Setkání rodin s dětmi
Jako každý podzim, tak i letos pořádala Rada mládeže Orla 
setkání rodin s dětmi. Po minulém ročníku, který se konal 
na Svatém Hostýně, se setkání přemístilo do župy Sedlákovy, 
do rekreačního a sportovního střediska Bukovina. V pátek  
27. září dorazilo na místo osm dospělých a osm dětí ve věku 
od jednoho do šesti let. Sobotní program začal prohlídkou 
vesnice Bukovina, kde děti pobyly na dětském hřišti. Po návra-
tu je čekala již připravená provazochodecká atrakce v podobě 
popruhu nataženého nízko mezi stromy. Děti zaujala natolik, 
že na ní skotačily až do oběda. Po něm následovala vycházka 

ke studánce U Bukoviny. Součástí pochodu byly různé hry 
pro dospělé i děti. V 17 hodin byly děti předány do péče 
ochotných „chův“, aby rodiče mohli absolvovat přednášku 
manželů Nečasových na téma partnerské vztahy a partnerský 
rozhovor. V neděli dopoledne se rodiny zúčastnily bohoslužby 
ve Křtinách a odpoledne proběhl zápas dospělých v nohej-
bale. Chladné počasí všem vynahrazovalo podzimní slunce 
a Bukovina se ukázala jako ideální místo k trávení podzimního 
víkendu. Děkujeme všem účastníkům a spoluorganizátorům 
za vytváření příjemné atmosféry a těšíme se na další setkání.
Za pořadatele  RaDIM VyKOUKaL 

Zajímavá byla i další přednáška ses. Jany Ferdové na téma 
„Básničky a říkanky součást každého cvičení“. Po obědě 
následoval skutečný tělocvik nazvaný „praktické ukázky 
cvičení“ – zajímavé vedení hodiny v duchu pohádky, ukáz-
ka gymnastiky a mnoho dalších inspirativních nápadů, jak 
zaujmout malé děti a vtáhnout je do hry. Účastníci hod-
notili cvičební hodiny jako velmi propracované a zajímavé. 
Předsedkyně rady mládeže poděkovala všem přítomným 
a hlavně jednotě Staré Město za zorganizování školení 
a popřála všem hodně úspěchů v další práci s dětmi. 

Mgr. BaRBORa HaLODOVá, účastnice semináře



který se koná v sobotu 25. ledna 2014 
v Orlovně v Ořechově od 19.00 hodin.

Slavnostní zahájení a Moravská beseda ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje dechová hudba ZlaťanKa, 
Cimbálová muzika BOhOniCa a BOhuniCKá ChaSa.
Myslivecká kuchyně  •  Bohatá tombola

  Srdečne zvou pořadatelé

Orel České republiky a jednota Ořechov 
              si Vás dovolují pozvat na

Ústřední ples Orla

Vstupné 100,- Kč, rezervace vstupenek: ustredi@orel.cz nebo p. Krečmer  mob. 604 279 906,  
informace pro zájemce o předtančení Moravské besedy p. Jaňura mob. 602 978 067

                                             Za dary do tomboly předem děkujeme
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n  Ústřední rada schvaluje plán činnosti TVR na rok 2014
n  Ústřední rada schvaluje plán činnosti KR, DR, EHR, RM 

a RS na rok 2014.
n  Ústřední rada ukládá VP předložit do příštího zasedá-

ní zprávu o příjmech, nákladech a využití objektu Hlinko, 
Husova 41.

n  Ústřední rada schvaluje předložený vyrovnaný rozpočet 
Orla na rok 2014.

n   Ústřední rada ukládá výkonnému předsednictvu dopra-
covat návrh stanov podle textu doprovodných zákonných 
opatření k občanskému zákoníku, které schválí Senát  
a PS PČR. K připomínkám členů Orla bude přihlédnuto, 
pokud budou písemně nebo emailem doručeny do 11. 10. 
2013 na ústředí Orla.Vypořádání těchto připomínek bude 
rozesláno do jednot písemně nebo emailem.

n  Ústřední rada schvaluje hosty sjezdu Orla dne 23. 11. 
2013 v Moutnici – starosta obce, starosta pořádající jed-
noty, místní duchovní správce. 

n  VP ukládá KR vypracovat zadání koncepce jednotné kul-
tury v Orlu. 

n  VP pověřuje ÚRK provedením revize v jednotě Syrovín
n  VP schvaluje předložený návrh stanov a doporučuje před-

ložit jej k projednání na 5. ÚR 
n  VP schvaluje program ÚR dne 5. 10. 2013 
n  VP bere na vědomí předložený rozpočet na rok 

2014 a doporučuje ke schválení vyrovnaný rozpočet  
do ÚR. 

n   VP ukládá br. starostovi – oslovit otce biskupa Radkov-
ského a požádat o jeho přítomnost na orelské pouti v roce 
2014 na sv. Hostýně.

n  VP pověřuje ses. Tománkovou koordinací akce Setkání 
animátorů v Třešti v roce 2014. 

n  VP schvaluje předložené materiály na sjezd – příl.č.1 Dů-
vodová zpráva, Hlavní rozdíly příl. č. 2 a Stanovy Orla návrh. 

n  VP schvaluje navržené zapisovatele a členy mandátové 
a návrhové komise pro sjezd Orla v Moutnici 23. 11. 2013. 

n  Ústřední rada schvaluje program sjezdu Orla dne  
23. 11. 2013 v Moutnici se změnou.

n  Ústřední rada schvaluje příspěvek účastníka sjezdu dne 
23. 11. 2013 v Moutnici ve výši 250 Kč/os. s tím, že bude 
vypláceno cestovné s přihlédnutím k obsazenosti osob-
ních automobilů

n  Ústřední rada schvaluje udělení bronzové Medaile 
za zásluhy br.Jaroslavu Wirthovi z Orla župy Svatovác-
lavské v exilu

n   Ústřední rada schvaluje udělení Čestného zlaté-
ho odznaku MUDr. Naděždě Kavalírové, předsedkyni 
Konfederace politických vězňů u příležitosti životního  
jubilea.

n   Ústřední rada schvaluje změnu v soutěžním řádu pro 
rok 2014 v bodu X odst. 7 dle přílohy a v Příloze č. 1 dle 
připojeného návrhu.

n  Ústřední rada vyzývá jednoty, župy a odborné rady, aby 
zajistili aktivizaci činnosti jednot.

n  VP bere na vědomí stav průběžného plnění rozpočtu 
Orla, o. s. k 31. 8. 2013

n  VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní me-
daili ses. Müllerové. 

n  VP schvaluje dotaci ve výši 15 tis. Kč jednotě Oldříš 
n  VP schvaluje půjčku ve výši 500 tis. Kč jednotě Starý 

Lískovec 
n  VP schvaluje půjčku ve výši 200 tis. Kč župě Sedlákově 
n  VP schvaluje půjčku ve výši 200 tis. Kč jednotě Telč 

n  VP bere na vědomí zprávu o budově Hlinsko, Huso-
va 41 a pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy 
s jednotou Hlinsko. 

n  VP bere na vědomí zprávu o průběžném čerpání dotací 
z MŠMT v roce 2013. 

n  VP bere na vědomí informaci z jednání FICEPu  
11.–12. 10. 2013 v Paříži

n  VP pověřuje starostu jednáním ve věci finančního vypo-
řádání dotací s jednotou Orel Olešnice. 

Výpis z usnesení 5. zasedání Ústřední rady Orla ze dne 5. 10. 2013

Výpis usnesení z 24. zasedání Výkonného předsednictva

Výpis usnesení z 25. zasedání Výkonného předsednictva

 
 11. 1. Zimní silniční běh, Moutnice

 25. 1. Ústřední ples Orla, Ořechov

 9. 2.  Ústřední závody v běhu na lyžích, Ploština

 15. 2.  Ústřední turnaj v sálovém fotbalu mladších  
a starších žáků, Vnorovy

 1. 3. Gymnastické závody dětí, Žatčany

 15. 3.  Kvalifikační turnaj v sálové kopané na hry 
Ficep, Vnorovy

 21.–23. 3.  Duchovní obnova pro mládež,  
Velehrad

 22. 3.   Volejbal kadeti, kadetky, Letohrad

Více na www.orel.cz

POZVáNKA na nejbližší ústřední orelské akce
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Převzato z Katechetického věstníku se svolením biskupství brněnského.

Jeníček a Mařenka ve světě lidí
V pohádkovém světě žili Jeníček s Mařenkou. Jednoho 
dne šli do lesa na jahody, ale zabloudili. Jak tak bloudili, 
uviděli strom, ve kterém byla díra. Chvíli se rozmýšleli, ale 
pak do něj vstoupili. Ocitli se ve světě lidí, ale oni nevěděli, 
kde jsou. Náhle před sebou uviděli obrovské chaloupky, 
které měly nejméně sto oken. Šli dál a uviděli jezdící cha-
loupky na kolech. Málem je jedna z nich srazila a začala na 
ně troubit. Hrozně se lekli. Vzhlédli k oblakům, kde létal 
plechový pták. Jeníčkovi s Mařenkou se tam vůbec nelíbi-
lo. Chtěli domů, jenže nevěděli, jak. Šli dál a dál. Najednou 
spadli do černé díry. Když se vzpamatovali, zjistili, že stojí 
před jejich chaloupkou. Byli strašně rádi, že jsou doma.

Pohádku napsala Klárka Homolová (Městečko, Velké Němčice), je jí 10 let 
a umístila se na 1. místě v I. kategorii v literární soutěži Moderní pohádka.
Ilustrační foto: chaloupka na nádraží Brno-Chrlice.

Advent
Před Vánocemi prožíváme období adventu. V ro-
dinách se uklízí, nakupuje, peče – to všechno je 
krásné. Čím je advent pro věřícího křesťana? Na co 
bychom neměli zapomenout? To vyluštíš z tajenky 
adventního věnce složeného z listů cesmíny. Kaž-
dý lístek má své číslo a slabiku. Přepis písmena do  
tajenky postupně podle čísel od 1 do 25.

Vánoce
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Dlouho se na 
ně připravujeme a těšíme, protože o Vánocích oslavujeme… 
(dokončení v tajence). Nejdříve správně pojmenuj obrázky. Číslo 
u obrázku ti říká, kolikáté písmeno z pojmenování patří dolů  
do tajenky. Postupuj po řádcích zleva doprava.

Čím je advent pro věřícího křesťana?

Tajenka: O Vánocích oslavujeme



kultura

22 OREL 4–13

Pokud si vzpomínáte, tak před dvěma lety 
jsem po Svatováclavké révě napsala článek 
sice dost obsáhlý, ale trochu pesimistický. 
Byla jsem tak otrávená a plná hořkosti, 
že jsem napsala pouze pár vět a nejdelší 
na článku byl přehled ocenění. Předloni 
a loni se porota vyjadřovala velice kriticky 
a mně připadalo, že špatně je téměř vše. 
Od úrovně příspěvků (to na prvním mís-
tě), přes výběr příspěvků, počet účastníků 
v soutěži i na mši sv., hudební doprovod 
až po úpravu jeviště. Loni mě po soutěži 
přepadla taková nechuť, že jsem myslela, 
že už Svatováclavkou révu prostě vzdám. 
Nakonec jsem to nějak překousla a spolu 
s organizátory jsme se snažili udělat vše 

pro to, aby letošní Svatováclavská réva 
byla lepší. Především (a to opravdu na prv-
ním místě) jsme se hodně modlili. Pak jsme 
se snažili i po lidské stránce. V dubnu pro-
běhl v Lubině seminář. Opakovaně jsme 
oslovovali lidi, kteří by se Svatováclavské 
révy mohli zúčastnit. Částečně jsme upra-
vili sál a jeviště. Podařilo se zajistit nový 
hudební doprovod – letos se s námi o své 
schopnosti podělila místní mladá klavíris-
tka a varhanice Monika Štefková spolu se 
sestrou Pavlínou. I když jsme se opravdu 
snažili, letošní soutěž jsem očekávala s ve-
likými obavami. P. Dujkovi jsem na jeho 
opakovaný dotaz „Kolik lidí přijde na mši 
sv.?“ přislíbila počet jedenáct (včetně pana 

kostelníka a varhaníka). Již ráno v kostele 
se nás na mši sv. sešlo téměř třicet. Další 
milé překvapení přišlo v podobě hodno-
cení poroty. Ze mne spadl veliký balvan 
a pociťovala jsem jásavou radost. Jak ve 
svém hodnocení uvedla porota, kritická 
slova k přednesu v minulých letech zřejmě 
padla na úrodnou půdu, protože letos ne-
zazněl ani jeden opravdu slabý příspěvek. 
Kladně porota hodnotila i výběr příspěvků. 
a jako kometa dle jejího mínění zazářili 
účastníci ve IV. kategorii (dospělí). Projevilo 
se to i v hodnocení. Všechny tři poháry 
„putovaly“ do IV. kategorie. 
Určitě nebylo vše dokonalé a je co zlepšo-
vat, ale po letošní soutěži mne naplňuje 
nesmělá naděje, že jsme se snad odra-
zili ode dna a že nás možná čekají lepší 
zítřky… Takže se těším na setkání s Vámi 
(nejpozději) na 23. ročníku Svatováclavské 
révy, který bude v Lubině v sobotu 4. října 
2014. 

Radost a naděje – 
taková byla letošní Svatováclavská réva 
V sobotu 5. října 2013 se v Katolickém domě v Lubině uskuteč-
nil 22. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v před-
nesu umělecké křesťanské poezie a prózy. Ve čtyřech kategori-
ích recitovalo 29 soutěžících. Jejich výsledky ohodnotila nejen 
porota ale i návštěvníci v zaplněném sále.
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Emanuel Frynta: Pod
Koupíte lva i velblouda,
je k mání lenochod,
co vám však nikdo neprodá,
je jedno zvíře – pod.

Já kdyby svět byl bez podů,
co bych měl za život?
Jen ráno sejdu ze schodů – 
už za mnou běží pod.

I co se týče postele – 
já spávám v ní, on pod.
a tak mi bytná nestele,
snad jí to není vhod.

Je typické, že právě ti,
jimž nejde pod nos pod,
lžou, chrápou, křičí na děti
a chodí do hospod.

Pod jistě jako maličký
už bývá protiva,
že třeba kouše tkaničky
a slintá do piva – 

a tak se často znelíbí
to zvíře nevinné.
Je ale někdo bez chyby?
My lidi ne, my ne.

Já osobně mám pody rád,
jsou prostě úžasní.
a kdo mi to chce vyčítat,
ten ať si ujasní,

že ze zvířat, k nimž od věků
lne celý lidský rod,
jsou nejmilejší člověku:
pes, kočka, kůň apod.

Na Svatováclavké révě 2013 recitoval Jakub Vrána, získal 2. místo ve II. kategorii

Michal Balabán 

Životopis předčasně vyspělého dítěte

říkali
je nemanželský a měla ho  
  s kýmsi a on
šedivec bez lsti se jí ujal

říkali 
chvástavé předčasně vyspělé dítě
poučující v prostorách chrámu
odborníky v tóře

říkali
bloumá krajem  
 s houfem podivínů
nemá stálou práci
údržbaří, kde se dá
na peníze příliš nelpí
přidává boží historky
a učí a učí a učí
a náhle se mu oči klíží únavou

říkali
nemá to v hlavě v pořádku
me-šu-ge-me-šu-ge-me-šu-ge

říkali 
houf nevěstek za ním táhne
a včera byli s ním viděni
hrabiví celníci bez kouska  
  národní cti

říkali
nakonec ho popravili
překážel dobrým i zlým
mocným i chátře

ostatně
Hospodin ho v tom nechal
důkaz, že byl od počátku
v zajetí těžkého blouznění

říkali
jen křik mu zbyl a bezbožnost volání
a lamalamalama zacachtání
ó otče můj můj temný
otče můj
a skončil, 

říkali
a dopad hůř než jeho  
  partyzánská svita
slabý, visící a zlehklý
bez luny kol mučednické hlavy

říkali
a Jahve jen tiše poslouchal tu řeč
a trpěl
v duši kal a žár

říkali
že byl syn Boží

Na Svatováclavké révě 2013 recitovala anežka Štukavcová (Stěbořice), získala  
1. místo ve IV. kategorii a pohár absolutního vítěze soutěže

Přehled ocenění  
Svatováclavské révy 2013:

I. kategorie (do 9 let): 
1. místo: neudělěno
2. místo:  Šárka Kupčíková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
 Justýna Tvarůžková, Hlubočec
3. místo:  anežka Hellerová, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
  Rozálie Kudělková, ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
II. kategorie (10–13 let):
1. místo: Matěj Tvarůžka, Hlubočec
2. místo:  Jakub Vrána, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
3. místo:  Václav Ohryzek, Nový Hrozenkov
III. kategorie (14–17 let):
1. místo:  Tereza Dvořáková, Drnovice u Vyškova
2. místo:  neuděleno (pouze tři účastníci)
3. místo: neuděleno
IV. kategorie (18 a více let): 
1. místo: anežka Štukavcová, Stěbořice
2. místo:  Mgr. Lenka adámková, ZŠ Salvátor Val. Meziříčí
Putovní poháry
Memoriál M. Hyvnarové – Rešovské  
(vesnická nebo regionální tématika)
Mgr. Lenka adámková, ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
Cena manželů Fuchsových (zvlášt náročná poezie / próza)
Eliška Handlová, Drnovice u Vyškova
Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2013
anežka Štukavcová, Stěbořice
Porota: P. Petr Dujka (předseda), Mgr. Marie Pachtová, 
Prof. anna Staňková, Mgr. Veronika Rajtr Pavlová.
Článek sepsala:  aNEŽKa SOCHOVá, moderátorka  

soutěže, členka Kulturní rady Orla 
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Jsem cvičitelem Orla, věnuji se dětem 
převážně z azylového domu, ale také 
Rómům i dětem z dětského domova. 
Snažím se děti vést k objevení jedinečné 
cesty k tajemství – smyslu sportu a pře-
devším života. Výzvou a mementem 
jsou pro mne známá slova sv. apošto-
la Pavla: „Dobrý boj jsem bojoval, svůj 
běh jsem skončil – Víru uchoval. Teď 
mne už jen čeká věnec spravedlnosti, 
který mi v onen den, dá Pán Spraved-
livý soudce.“ Mou láskou je Královna 
sportu - lehká atletika a nejraději mám 
klasický maratón 42 km. 195 m. Dopo-
sud jsem proběhl cílem 199 maratónů 
ve 27 zemích Evropy.

Vzpomínky na dětství

Jako kluk zamilovaný do sportu jsem se 
v pozdní noci díval na přenosy z olym-
pijských her v Mexiku v roce 1968. 
Modlil jsem se a fandil za skvělou Věrku 
Čáslavskou. Utkvěl mi v paměti obraz 
vítěze chůze mexičana Bautisty. V cíli 
pokorně poklekl a nesdělitelně vděčně 
se pokřižoval. Fotoreportéři a kamera-
mani mírně ustoupili s úctou k olympij-
skému vítězi. Kapky slz mu stékaly po 
tváři, třpytily se jako korálky růžence, 

kapky potu promlouvaly beze slov. Bau-
tista věnoval své vítězství Panně Marii. 
Snímek proletěl celým světem a dokon-
ce jej uveřejnil i náš časopis Stadion. 
Můj bratr Petr byl velmi vynalézavý, 
sportovali jsme ve skromných podmín-
kách. Maminka nám věnovala starší 
záclony na tenisové sítě. Hráli jsme há-
zenou i koše „mezi stromy“. Skákali do 
výšky do listí, na podzim to docela šlo. 
V 17 letech jsem vyhrál svůj první větší 
závod. Vytrvalostní závody mne chytly. 
Od svých 18 let běhám na Sv. Hostýn 
dvakrát ročně, samozřejmě také na 
slavnou Orelskou pouť.

Spojení s Orlem

Orli jako by měli potvrzovat, že s pomocí 
Boží můžeme kralovat na zemi i na nebi. 
Moje maminka říkávala, Kájo, s tebou je 
kříž, hokejku, míč, pořád jsi venku, vů-
bec se neučíš – měla pravdu. V logu Orla 
kříž tvoří neustálé neviditelné srdce, je 
nevyčerpatelným zdrojem energie, po-
kladem nevýslovné ceny. Pozdrav Zdař 
Bůh je blízký mému srdci. Náš Orel má 
svým majestátným hrdým letem a roz-
pětím křídel připomínat, že opravdové 
štěstí je v Kristu. Jen silou vůle jsem do-

běhl extrémní 100 km závod ve Španěl-
ském Santanderu Santa Crůz de Bezá-
na, takže i v názvu běhu je ukotven tak 
jako ve znaku Orla „Kříž naděje“. Věřím, 
že Orel bude i v budoucnu oporou pro 
všechny, pro každého, komu záleží na 
duchovní obnově naší vlasti.

Moje úspěchy

Největší úspěch je pro mne obsažen v ra-
dosti. 199x jsem proběhl cílem klasické-
ho maratónu, žádný jsem nevzdal. Můj 
osobní rekord je 2:30:07 hod. Mám 35 
maratónů pod 2:40 hod. 17x jsem do-
běhl 100 km závod. Držím 13 českých 
rekordů. 10 v maratónech na bruslích 
a v ultramaratónech tzv. dvanáctiho-
dinovkách. Jeden v Ultramaratónu  
a v Ultrapětiboji. V zahraničí 1. a 3. mís-
to v Polské Toruni, 3. místo v Berlíně, 
3. místo v Gorzowě Slok, 3. místo ve 
Vratislavi, 2x 2. místo kolem jezera ve 
Švédsku, 5. místo angouleme Francie, 
5. místo Pletivu Chorvatsko, 9. místo 
aalborg Dánsko, 5. místo Mezinárodní 
Pražský maratón stromovka, 4. místo 
Povážský maratón. Startoval jsem v Mo-
skvě, Edinburgu, Brestu, Stockholmu, 
Budapešti, Sofii, Římě, aténách, Haagu, 

Medajlon sportovce…

KAREL LIGOCKI,
nar. 14. 8. 1956, Suchdol 
nad Odrou, člen Orla 
jednoty Nový Jičín – 
Loučka, pracuje jako 
traťový dělník u SŽDC 
Ostrava. Má rád zpívanou 
poezii, film, duchovní 
četbu, ale především 
sport. Jeho trenérem je Jan 
Kopera z Nového Jičína 
a jak sám říká:  
„Byl bych rád,  
kdyby Orli byli všestranní.  
Nejen ve sportu….“ 
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Curychu, Fermatu, Laussane, Tenderu, 
Pise, Miláně, Florencii, Benátkách, Pa-
lermu, Varšavě, Lisabonu, Madridu. 20x 
jsem běžel maratón v Košicích, vyhrál 
jsem v Langezersdorfu v Rakousku, zís-
kal jsem 3. místo Balinge lánga loppet 
Švédsko, 3. místo Hultsfreed Švédsko, 9. 
místo Hartla Finsko, 9. místo atény, 9. 
místo Kalisz Polsko, 21. místo Madrid, 
12. místo Zagreb atd. V roce 1991 jsem 
běžel z farnosti sv. Jana Křtitele z Dolní 
Lutyně non-stop běh na Jasnou Horu 
k Černé Madoně v Polské Csenstochové. 

Od běhu k bruslím

Při mistrovství Evropy v běhu na 100 
km v Holandském Wischoténu jsem 
se seznámil s panem Van Daldenem. 
Ten mi na vánoce poslal dlouhé nože –  
rychlobruslařské brusle. V zimě jsem 
pak na nich začal trénovat. Doposud 

postupně držím 8 českých rekordů ve  
12hodinovce na ledě. Ten poslední jsem 
utvořil 19. března 2012 a má hodnotu 
248 km, 107 m. Celkově to bylo 1811 
okruhů a výsledný výkon je světovým 
rekordem. 
V roce 2011 jsem v dresu Orla vytvořil 
v Novém Jičíně unikátní český rekord 
v Ultra Triatlonu kdy jsem ujel a uběhl 
42 km 195 m na bruslích za 2:00:31 
hod, 42 km 195 m na kolečkových 
bruslích za 2:22:36 hod a 42 km 195 m  
běh za 5:40:02 hod. Celkově i s pře-
zouváním, jsem tedy absolvoval  
126 km 585 m za 10:25:49,15 hod. 
Podle pokynů trenéra Jana Kopery, kte-
rý mi v průběhu pokusu o rekord dělal 
i vodiče na kole jsem vše perfektně zvlá-
dl. Při doběhu do cíle na Masarykově 
náměstí v Novém Jičíně nám aplaudo-
valo na 5000 diváků.

…na závěr
Sport je každodenní součástí mého života, 
učí mne vnímat lidské tělo jako zázrak. 
Je úchvatné co všechno může doká-
zat. Věřte, že i pohybem se dá vrouc-
ně modlit. Naboso na trávě zkouším 
kreativně ztvárnit jednotlivé pohybové 
variace, které se vzájemně doplňují – 
bez námahy, uvolněně, na způsob ae-
robiku, zumby nebo baletu. Sport mi 
také pomohl psychicky, hlavně mne na- 
učil umět prohrávat, přijímat prohru 
jako dar. Z proher se pokouším najít 
jimi poučen cestu k vítězství, k rekordu. 
Souvisí to s životním křížem. Po odcho-
du mé paní před 10 lety mi sport pomo-
hl překlenout zatmění a bolest. 
Všem orlíkům přeji opravdové objeve-
ní smyslu sportu. Rozhodně není jen 
v úspěchu a popularitě …

Prosím o modlitbu. Zdař Bůh.
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 Je deštivá sobota 21. září 2013. Počasí, 
zdá se, se zřejmě neumoudří, neboť stále 
prší. Členové Jednoty Orla v Dolní Čerm-
né se chystají v tento den oslavit 100. 
výročí svého vzniku. Proto ta nejistota 
a nervozita, protože část programu je na 
náměstí pod širým nebem. Ve 13.30 hod. 
začala vyhrávat dechová kapela pana 
Pavla Vašíčka z Dolní Čermné, schovaná 
před deštěm pod střechou čekárny. Při-
volala tak několik desítek občanů s dešt-
níky. Déšť před 14. hodinou ustává, do-
konce vysvitlo na chvíli sluníčko. Vypadá 
to nadějně - asi nás má Pán Bůh rád. 
 a na místo srazu účastníků slavnostní-
ho průvodu přicházejí na náměstí vzácní 
hosté. Zakladatel (1912/1913) a staros-
ta jednoty Orla v Čermné P. Ladislav 
Kaube, tehdejší zdejší kaplan, spolu 

s P. Gustavem Novákem, který započal 
jako starosta Orla stavbu Orlovny v roce 
1925. Oba kněze doprovázejí dámy, Fi-
loména Marešová, manželka architekta 
Františka Mareše z Vyškova a Emílie Voj-
těchová, manželka stavitele Bohumila 
Vojtěcha z Kyšperka v podání zdejších 
ochotných divadelních ochotníků. Naše 
mladá moderátorka Katka Budínová 
s nimi udělala krátký rozhovor. Kaplani 
hovořili o svých mimo-kněžských aktivi-
tách a práci v Orlu. Také jsme se dozvě-
děli, že pan architekt Mareš, bohužel, již 
zemřel, proto jej zastupuje jeho manžel-
ka paní Filoména. Paní Emílie zastupuje 
svého manžela pana stavitele Vojtěcha, 
který se dnes nemohl dostavit z důvodu 
zaneprázdnění. Měl ve Vamberku kolau-
daci důležité stavby. 

 Poté se začal řadit průvod, do nějž se 
i tito hosté začlenili. V čele byla nesena 
státní vlajka, krok za ní vlajka orelská 
a vlajka městyse a poté tři historické 
vlajky jednot z Dolní Dobrouče a Le-
tohradu – Orlice. Za dechovkou šla sta-
rostka Orla, starosta městyse a další hos-
té, za nimi něco přes sto návštěvníků. 
Průvod se ubíral ke kostelu, kde již čekal 
otec Josef Roušar, zdejší farář s minist-
ranty, kteří se zařadili do slavnostního 
průvodu. Ten provázely žesťové slav-
nostní fanfáry. Při homilii hovořil kněz 
o lidských a společenských hodnotách, 
které jsou trvalé i v dobách, kdy spo-
lečnost starým osvědčeným hodnotám 
nepřeje. Připomněl, že tyto hodnoty má 
ctít každý, zvláště pak Orel. Mše sv. byla 
obětována za živé i zemřelé členy jedno-

Oslava 100. výročí Orla v Dolní Čermné
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ty Orla v Dolní Čermné. Zdejší kostelní 
sbor provedl pod taktovkou dirigenta 
pana Pavla Vašíčka krásnou mši od Ji-
řího Pavlici „Missa brevis“. Toto prove-
dení mělo u návštěvníků mše sv. velmi 
příznivou odezvu. Perfektní provedení, 
podobné profesionálům, jistá sóla, dy-
namický zpěv, bezchybné nástroje. 
 Při vycházení z kostela opět vítala de-
chovka všechny účastníky mše sv. a asi 
dvě stovky účastníků se přesunulo do 
Orlovny, kde bylo pro všechny na stolech 
přichystáno občerstvení, včetně dobré-
ho vína z Moravy. Program na sále byl 
zahájen státní hymnou a hymnou orel-
skou. Přítomné hosty, sponzory a obča-
ny přivítala starostka jednoty Orla sestra 
Marta Marešová, následně se pak slova 
ujal starosta Orla ČR bratr Stanislav Ju-

ránek. Vzpomínal na to, jak před něko-
lika lety Orlovnu navštívil. Dnes ji téměř 
nepoznává, jak zkrásněla a její interiér 
působí příjemným dojmem. Taková pro-
měna svědčí o veliké péči zdejších Orlů 
o jejich dědictví. Předal našim zasloužilým 
členům vyznamenání a popřál požehna-
ná léta a hodně úspěchů všem Orlům. 
S dalšími zdravicemi a přáními ke stému 
výročí zdejší jednoty Orla vystoupili dal-
ší hosté; starostka Orlické župy sestra 
Marie Brandejsová, senátor Ing. Petr Ši-
lar, starosta městyse Petr Helekal a další.  
(Pan Ing. Roman Línek musel odjet.) Mo-
derátorka pak seznámila přítomné krátce 
s historií Orla Dolní Čermná od založení 
jednoty až po současnost. V průběhu pro-
gramu si mohli hosté a návštěvníci pro-
hlédnout v přísálí na dvaceti panelech na-
instalovanou výstavu – zvětšené historické 
fotografie i archivní dokumenty a různé 
historické předměty vztahující se k Orlu. 
 Jeviště patřilo hudební skupině Pav-
la Vašíčka mladšího „Brass compa-
ny“ a žákům ZUŠ Jindřicha Pravečka 
z Lanškrouna (většina žáků byla z Dolní 
Čermné). O tom, že výkon mladých hu-
debníků se líbil, že vybrané skladby byly 
velmi dobře zvoleny a provedeny a že 
vystoupení všech bylo jisté, svědčil vře-
lý aplaus obecenstva. Myslím si, že se 
v tomto odpoledni hosté při skleničce 
vína dobře bavili a se zájmem si také 
prohlédli výstavu. Mnozí poznali na his-
torických fotografií i své předky a sálem 
zněla živá diskuze. Čas plynul. V 18.00 
hod. se na jevišti vystřídala hudební sku-
pina „Projekt“ J. Vondráčka ze Sopotni-

ce. Ta hrála k tanci i poslechu. K dobré 
náladě jistě přispěla i výborná kuchyně 
pana Jiřího Macháčka. 
 Oslava ke 100. výročí vzniku Jednoty 
Orla v Dolní Čermné se i podle hod-
nocení mnohých návštěvníků vydařila. 
Pochvalně byla hodnocena organizace, 
zajištění programu i výstavy. Jistě v tom 
hrálo svůj podíl i příjemné prostředí, vy-
malovaný a nově upravený sál, nové vy-
bavení, jednoduchá výzdoba a příjemná 
obsluha mladých pomocníků. 
 Závěrem je nutné veřejně poděkovat 
všem, kteří se na oslavě podíleli: členům 
jednoty Orla, dechové kapele, chrámo-
vému sboru, panu faráři, divadelním 
ochotníkům, řediteli a žákům ZUŠ Lan-
škroun, hostům, hudební skupině Pro-
jekt a všem návštěvníkům, kteří svou 
účastí podpořili naši jubilejní oslavu. 
 Zvláštní poděkování patří především 
všem našim sponzorům: Radě Městyse 
Dolní Čermná, fi. HaS pana Hrodka, GS 
agency Letohrad, panu Romanu Línko-
vi, náměstku hejtmana Pardubického 
kraje, panu Petru Šilarovi, senátorovi, 
L. Műllerové, Orlické župě Orla, Dobelu 
Dolní Čermná a Pekárně Letohrad. Vel-
mi děkujeme a vážíme si Vaší podpory. 

Informace pro zájemce
almanach o historii spolků v Dolní 
Čermné, vydaný u příležitosti 100. vý-
ročí jednoty Orla je možné si zakoupit 
v prodejně u Dvořáků, u Marků, v kos-
tele v Dolní Čermné.

 VLaDIMíR JaNSa, 
sekretář jednoty Orla v Dolní Čermné

Oslava 100. výročí Orla v Dolní Čermné
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Z činnosti žup a jednot

Na Dobříši zapojíme 
každou věkovou kategorii

Prázdniny v Orlu Dobříš

Dva měsíce prázdnin odstartovaly 
děti příměstským sportovním táborem. 
Podařilo se uskutečnit dva turnusy Sport 
Campu pro děti od 6 do 12let. Každý 
den se bylo opravdu na co těšit. Během 
jednoho týdne si děti mohly vyzkoušet 
atletiku, gymnastiku, aerobik, taneční 
Zumbu, Hip-hop, Funky, Dance aerobik, 
ale také baletní průpravu či posilování. 
Mimo sportování pro ně byl na každý 
den připraven program s výtvarnou čin-
ností, kde si vyzkoušely práci s nejrůzněj-
šími materiály a z každého dne si něco 
odnesly na památku. Samozřejmě ne-
chyběl ani celodenní výlet plný legrace, 
přespání v orlovně s dětskou diskotékou 
a promítáním pohádky a opékání buřtů.
V srpnu se pak naše lektorky věnovaly 
dětem ze závodního oddílu aerobiku 
Orla Dobříš. Týdenní sportovní soustře-
dění, které se konalo nedaleko Orlické 
přehrady ve Štědroníně, dětem posílilo 
nejen fyzickou kondici. Celkem 70-ti 
členná výprava absolvovala každý den 
rozcvičku, dopolední i odpolední tréninky 

a večerní hry v týmech. V překrásné kra-
jině měly děti k dispozici nejen výbornou 
stravu, ale také bazén a parádní prostory 
pro trénování.

Start školního roku 
2013/2014

Na začátek školního roku jsme v orlovně 
připravili novinky nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Nezanevřeli jsme ani na kulturu 
a účastnili se i jiných než sportovních ak-
tivit. Tradiční oblíbené dětské kurzy jsme 

v letošním roce rozšířili o hooping (cvi-
čení s obručí) a c-walk (druh hip-hopu, 
tanec nohou). Samozřejmostí byl i ka-
ždoroční nábor dětí do oddílu závodní 
přípravky, který se v září velmi rychle 
naplnil novými budoucími závodnicemi.
Pro dospělé jsme si připravili mimo kla-
sických oblíbených lekcí hned několik 
novinek a akcí, které jistě podpoří zdra-
ví, psychiku i dobrou náladu. Vybere si 
opravdu každá věková kategorie. Tradič-
ní kurz power jógy odstartoval v orlov-
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ně hned začátkem měsíce. Uskutečnil se 
také filmový spinningový maraton a do 
rozvrhu se pravidelně zařadily lekce tai-
-chi – meditace v pohybu a „buď fit“, 
které jsou navštěvovány i staršími členy.
Všechny lekce z naší pestré nabídky si 
mohli nejen členové Orla Dobříš, ale i ši-
roká veřejnost vyzkoušet v rámci akce 
Dny fitness, která se uskutečnila o ví-
kendu 21.-22.9.2013 v rámci kampaně 
„Česko se hýbe“. Orel Dobříš se tak za-
pojil do celorepublikového projektu na 
podporu pohybu a zdravého životního 
stylu spolu s dalšími více jak 250 organi-
zacemi i kluby po celé republice.
Že se lektoři z dobříšského Orla 
nevěnují jen činnosti v naší orlovně, 
ale rádi podpoří i jiné dobříšské akce, 
dokázali společně při Svatováclavských 
slavnostech na zámku Dobříš. Orel Dobříš 
zde již druhým rokem zajišťoval program 
pro děti s plněním úkolů, soutěže, 
občerstvení i odměny. To vše čekalo 
na více jak 450 dětí, které navštívily 
francouzskou zahradu zámeckého parku 
a program „Loupežníci na zámku“. Do 
této akce se zapojilo téměř 35 dobrovol-
níků z řad lektorů, ale i rodičů dětí.
 KLáRa JaNDOVá

Pouť na Provodov
Jako každý rok i letos se konala tra-
diční pouť orelské mládeže a dětí 
k Panně Marii Provodovské. Přišli jsme 
prosit o ochranu po celý školní rok 
2013/2014.
Sešli se tu zástupci z několika jednot 
se svými rodiči, mladšími sourozenci, 
prarodiči a známými. V místním pout-
ním kostele Panny Marie Sněžné sloužil 
mši sv. vzdělavatel župy Velehradské 
otec František Král. Děti jako dary nes-
ly globus, aktovku, pravítko, sešit, vý-
kres, penál, sportovní obuv, atlas a jiné 
školní potřeby. Po mši byl čas opékání 
špekáčků na farním dvoře. Pro děti byla 
připravena hra v podobě hledání pokla-
du. Dospělí se vydali na křížovou cestu, 
kterou vedl otec František. Jeho slova 
u každého zastavení byla pro mě hlu-
bokou duchovní posilou. Nakonec jsme 
se všichni sešli v kostele na požehnání, 
abychom se rozloučili a odjeli domů. Na 
cestu jsme si vzali zásobu dobré provo-
dovské vody. Celá pouť se opět vyda-
řila, počasí nám přálo, sluníčko svítilo 
a pohled kojící Matky Provodovské nás 
doprovázel i na cestě k domovu. 

 ZáLEŠáKOVá DaGMaR

Vzpomínka

Orelská jednota Nové 
Strašecí ve Svatováclavské 
župě se v září rozloučila 
se zesnulou sestrou Lud-
milou STIEBEROVOu  

(75 let), starostkou této jednoty. Pocházela 
z tradiční orelské rodiny, která byla pro 
věrnost církvi existenčně postižena za 
komunismu. I v čase nesvobody zůstávala 
věrnou ideálům Orla. Po roce 1989 se 
ses. Ludmila ve svém bydlišti zapojila do 
obnovy orelské jednoty, kterou až do svého 
úmrtí vedla. V modlitbách na ni pamatují 
sestry a bratři z jednoty Nové Strašecí 
a středočeského Orla. Sestro Ludmilo, vejdi 
v radost svého Pána! R. I. P.

Odpoledne plné her
Stalo se již tradicí, že jednota Orla ve 
Starém Městě zahajuje cvičební sezonu 
na začátku září zábavným odpolednem 
plných her a soutěží. Zahájení pro škol-
ní rok 2013/2014 se konalo 1. 9. na 
orelském víceúčelovém hřišti. Pořada-
telé dali na předpověď, že po deštivém 
dopoledni vysvitne sluníčko a nachystali 
celkem deset stanovišť, na kterých si děti 
mohly vyzkoušet svůj postřeh, rychlost, 
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Po desítkách let jsme 
obnovili orelskou jízdu

V pátek 13. září se v Kunovicích uskuteč-
nily oslavy výročí 100 let od založení tam-
ní základní školy. Této příležitosti se zú-
častnily různé spolky, které v Kunovicích 
působí. Jedním z nich byl také Orel, který 
po desítkách let obnovil orelskou jízdu. 
V Kunovicích velkou slávu doprovodili tři 
frišské koně, na kterých jeli jezdci v orel-
ských krojích. Tento nenápadný počin 
byl významným krokem k oživení tradice 
orelských jízd, které se jezdívali například 
na orelských sletech. V roce 1922 jelo na 
orelském sletu více než 130 koní. Jízdy 
si všimli také odborníci a majitelé koní, 
kteří nás pozvali k další spolupráci na 
podobných projektech. Věřím, že tímto 

obnovíme tradici, která povede k další 
prezentaci Orla. Je jen velká škoda, že 
podobná jízda, když v mnohem větším 
počtu jezdců, nemohla být uskutečněna 
na Národní pouti na Velehradě. Přestože, 
jsme sehnali dotace přes 152. tis, museli 
jsme je všechny vrátit, jelikož starosta 
Velehradu orelskou jízdu zakázal. Těšíme 
se na další orelské jízdy, a pokud budete 
mít nápad, kde by se mohla orelská jízda 
prezentovat, dejte mi určitě vědět. Rádi 
přijedeme a podpoříme orelskou kulturu!

 Mga. PETR PěCHa, předseda KR

Zájezd seniorů pořádaný 
župou Sedlákovou 
V sobotu 14. 9. 2013 se v Brně a okolí 
ráno chtělo z postele jen opravdu od-
hodlaným a statečným seniorům. Lilo 
jako z konve a předpověď na odpoledne 
nebyla optimističtější. Přesto se k odjez-
du dostavili všichni přihlášení. V auto-
buse bylo teplo a příjemně. Cestu jsme 
zahájili modlitbou a informacemi, co nás 
vlastně čeká. Každý dostal mapku, aby se 
nám v historické Litomyšli náhodou ne-
ztratil. Poutavý výklad a nádherné interi-
éry zámku nám mnohonásobně vynahra-
dily zlobivé počasí. Průvodkyně mluvila 
nahlas, pomalu, trpělivě, velmi fundo-
vaně a musím říct, že všechny zaujala. 
Zámek je zapsán do kulturního dědictví 
UNESCO a je významnou památkou ČR.
Po prohlídce zámku jsme dali prostor 
k rozhodnutí prohlédnout si rodný dům 
Bedřicha Smetany a poté i muzeum pa-

zručnost, odhad, představivost a znalos-
ti z pohádkového světa. aby hodnocení 
bylo spravedlivé, byli malí sportovci roz-
děleni podle věku do několika kategorií. 
Mezičas před vyhlášením vítězů vyplnily 
pohybové hry, honičky a tanec při hud-
bě. Soutěžní kartičky odevzdalo jen  
58 dětí. Po sečtení bodů a předání cen 
těm nejúspěšnějším, dostaly všechny 
děti sladkou odměnu a časopis za účast. 
Všichni přítomní si mohli také pochutnat 
na výborných moučnících od sestry Ba-
runky Halodové.
Poděkování za velmi vydařenou akci 
patří nejen cvičitelům, rozhodčím, po-
řadatelům, soutěžícím ale také rodičům, 
kteří přišli povzbudit své ratolesti.

DaGMaR ZáLEŠáKOVá, 
 starostka jednoty 

Foto Zdeněk Kučera
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nenek a nebo samostatná prohlídka his-
torického centra. Bohužel počasí zavinilo, 
že byly zrušeny dny vína, ale náměstí to 
na kráse neubralo. Společně plni dojmů 
a zážitků jsme se sešli na obědě. Výbor-
ný oběd jsme dostali v rekordním čase 
a servírovaný s úsměvem. Všichni byli spo-
kojeni. Náš výlet jsme zakončili již tradičně 
mší svatou. Sloužil ji otec děkan František 
Beneš v proboštském kostele Povýšení sv. 
kříže na Šantově náměstí. Kostel byl pů-
vodně součástí augustiniánského kláštera 
a byl založen již v roce 1356. Otec děkan 
nás poutavým výkladem seznámil s historií 
i současností kostela. Velkou zajímavostí 
tohoto chrámu jsou rekonstruované var-
hany, jejichž součástí jsou i tzv. španělské 
trouby. Pan varhaník nám po mši ochot-
ně zahrál a předvedl, co vše tento zvláštní 
nástroj dovede. Do Brna jsme dorazili včas 
na všechny rozjezdy a spoje. Výlet se vel-
mi vydařil. Na typy a cíle dalších poutí se 
velmi těší……

 ZDEňKa HaMPLOVá
za KR župy Sedlákovy

Cesta do Chicaga
Když jsme se rozhodovali o návštěvě 
našich příbuzných, dětí Ing. arch. Vladi-
míra Richtera, ještě jsme nevěděli, jaké 
vyznamenání sebou povezeme. 
Ústřední rada Orla udělila 4. 5. 2013 
Čestný zlatý odznak Orla in memoriam 
a Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in me-
moriam Ing. arch. Vladimíru Richterovi, 
zemřelému v Chicagu v roce 1980. Po 

zjištění naší cesty do Chicaga, jsem pře-
vzala toto vyznamenání, aby mohlo být 
předáno jeho dětem. 
Když Ing. arch. Vladimír Richter v roce 
1948 utíkal již přes železnou oponu 
a následně za ním přijela i jeho rodina, 
ještě nevěděl, že je to jeho poslední 
cesta z tehdejšího Československa. Při 
svém odchodu doufal, že se sem vrátí. 
Teprve na základě dalšího vnitropolitic-
kého vývoje u nás pochopil, že cesta 
zpátky již nevede. Podílel se na obnově 
činnosti Orla již v uprchlickém táboře 
v Murnau, později se usadil v Chicagu 
a mimo svou péči o rodinu se významně 
angažoval v činnosti Československého 
Orla v exilu v Chicagu. Pokračoval tak 
v započaté práci, kterou věnoval činnos-
ti Československého Orla u nás do roku 

1948. a to doslova až do své smrti. Ze-
mřel v roce 1980 při přípravě orelského 
plesu v Chicagu. 
Písemný kontakt s naší rodinou však ni-
kdy neustal. Přestože jeho dcera Mlada 
Rozsypalová navštívila Československo 
již v roce 1972, její bratr MUDr. Jaro-
slav Richter, mohl přijet teprve po roce 
1990. Jejich návštěvy v Šardicích pak 
proběhly ještě několikrát, my jsme se 
k nim však vydali letos poprvé. 
Zlatý odznak Orla a medaile byla pře-
dána Mladě Rozsypalové, která v sou-
časné době žije asi 50 km od Chicaga, 
v St. Charles a následně i jeho synovi 
MUDr. Jaroslavu Richterovi, který žije až 
v dalekém Mexiku a který si netížil vy-
konat dlouhou cestu do Chicaga, aby se 
s námi mohl setkat.
V sobotu 24. srpna jsme se společně zú-
častnili mše svaté v České katolické misii 
svatých Cyrila a Metoděje v chicagském 
Brookfieldu. Po mši svaté sloužené 
Mons. ThDr. Dušanem Hladíkem jsme 
společně pobesedovali s českými kraja-
ny. Věřím, že jak Mladu, tak i Jaroslava 
vzpomínka a uznání práce, kterou jejich 
tatínek věnoval činnosti Orla, potěšilo. 
Samozřejmě nejvíce je potěšila naše ná-
vštěva ze Šardic, z rodiště jejich mamin-
ky. Jak Mlada, tak i Jaroslav se vždy ke 
svému původu a své rodné zemi hlásí 
a vždycky je potěší naše setkání.

 JaRMILa NEŠPOROVá 



ze žup a jednot

32 OREL 4–13

Florbal v Telči
Druhá zářijová sobota v Telči patřila 
florbalu. Ve sportovní hale zde Orel 
pořádal 3. ročník florbalového turnaje 
Raptorcup. Turnaje se zúčastňuje rok 
od roku stále více týmů. Letos jich při-
jelo celkem 11, nejen z různých koutů 
České republiky, ale poprvé i jeden tým 
ze Slovenska. Jsme rádi, že nejen flor-
baloví hráči, ale i řada návštěvníků si 
nachází cestu na tento turnaj. Věřím, že 
turnaj dělá nejen telčskému Orlu dobré 
jméno. Zvítězili florbalisté z Jihlavy, náš 
orelský tým obsadil krásné třetí místo. 
Fotogalerie a podrobné výsledky na  
http://www.raptorcup.cz

Župní pouť 
u zrestaurované 
sochy sv. Václava ve 
Štramberku

Členové Kadlčákovy župy putovali v so-
botu 28. září 2013 na horu Kotouč ve 
Štramberku, aby si připomněli odkaz 
českého patrona a světce. Tradiční Ho-
rovou pouť letos navštívili také poutníci 
z Jihočeského kraje a ze Slovenska. Krás-
né počasí a nově zrestaurovaná socha sv. 
Václava jen umocnily zážitek z celé pouti. 
Počátky Svatováclavských poutí na hoře 
Kotouč se datují již od roku 1932. V tom-

to roce byl postaven pomník a na něm 
akademickým sochařem Františkem Fabi-
ánkem zbudována socha sv. Václava. Čle-
nové jednoty Orla ve Štramberku s pod-
porou župy Kadlčákovy tuto dominantu 
celé hory postavili na památku tisíciletého 
výročí od umučení našeho světce.

Povětrnostní vlivy, otřesy z nedalekého 
vápencového lomu a politická situa-
ce však zapříčinily, že původní socha 
byla stržena a tím tradice poutí byla 
přerušena. Láska ke křesťanským hod-
notám však nenechala farníky a míst-
ní orly chladnými a tak na původním 
podstavci byla zbudována v roce 1994 
sochařem Janem Kozlem replika pů-
vodního díla.
Letošní pouť začala mší svatou slouže-
nou otcem Vladimírem Zelinou v kos-
tele sv. Jana Nepomuckého na náměstí 
ve Štramberku. Poutníci pak společně 
s knězem vyrazili kolem jeskyně Šipka na 
horu Kotouč. a protože kopec není moc 
vysoký, doputovali k první zastávce u ka-
menného kříže nejen děti a mladí, ale 
také starší lidé. Společné modlitby byly 
doprovázeny zpěvem chrámového sbo-
ru. Celý zástup pak pokračoval od kříže 
k vrcholu celé pouti, ke svatému Václavu. 
Zde na mnohé poutníky čekalo krásné 
překvapení. Původní podstavec byl totiž 
letos zcela opraven a taktéž samotná so-
cha byla kompletně zrestaurována. Velké 
díky patří všem, kteří se na renovaci fi-
nanční podporou či prací podíleli.
Po vyslechnutí povzbudivých slov od otce 
Vladimíra se poutníci vydali do místního 
Kulturního domu. Zde nalezli nejen po-
silu na těle, ale také na duši. Přátelské 
posezení spojené s občerstvením všeho 
druhu zpestřily tóny dětské štramberské 
scholy. Pásmo rytmických písní s dopro-
vodem kytar, fléten, houslí, basy a bub-
nu zakončilo tento sváteční den. Již nyní 
Vás všechny zveme do Moravského Bet-
léma, jak se Štramberku říkává, příští rok 
na další Svatováclavskou pouť.

PETR BUZEK,
 starosta Orla jednoty Štramberk

Lehká atletika 
v Semilech

V sobotu 5. 10. proběhly v Semilech 
na hřišti atletické závody. Soutěžilo se 
v několika disciplínách. Běhu na 60 m 
a 200 m, ve skoku dalekém, hodu kri-
ketovým míčkem v kategorii dětí a ve 
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vrhu koulí v mužské i ženské kategorii. 
Vzhledem k tomu, že ve stejný den zde 
byl i pochod maturantů a na Kozáko-
vě drakiáda, nebyla účast velká. Přesto 
závody proběhly ve vynikající atmosféře 
a přinesly radost zúčastněným. a o to 
nám hlavně jde. Obsazeny byly všechny 
kategorie kromě nejmenších předškol-
ních dětí.
Vítězové obdrželi diplom a pohár a na  
2. a 3.místě obdrželi závodníci věcné 
ceny. Mimo to samozřejmě všichni do-
stali nějakou tu sladkost. Vítězem v ka-
tegorii mužů se stal Jaroslav Tichý, mezi 
ženami byla nejlepší Pavlína Trantová. 
Nejlepším starším žákem byl David Ti-
chý, starší žákyní Bohdana Tichá a kate-
gorii mladších vyhrál Samuel Vohnický 
a Jana Martínková.

 BOHDaNa TICHá, 
Orel Semily

Orelská růžencová 
slavnost v Plzni 

Ke cti Panny Marie Růžencové a za 
zesnulé i žijící Orly byla 6. října 2013 
obětována mše svatá během růžencové 
slavnosti v kostele Panny Marie Růžen-
cové v Plzni. Celebrantem slavné asisto-

vané mše sv. byla Jeho Milost Mgr. Jan 
Gerndt, sídelní kanovník vždy věrné Me-
tropolitní kapituly u svatého Víta v Praze 
na Hradčanech. asistoval P. Mgr. anto-
nín Damián Nohejl, III. O. P., župní du-
chovní rádce Orla župy Svatováclavské. 
Každoročně konají Orlové tuto pouť jako 
výraz pocty Královně posvátného růžen-
ce. Pro orelské zásluhy o víru a vlast se na 
svou orelskou růžencovou slavnost dosta-
vili členové ze žup Kozinovy, Pospíšilovy 
a Svatováclavské. Bratři Vejvar a Schiller 
v orelských stejnokrojích drželi eucharistic-
kou stráž s praporem po celou dobu mše 
sv. Přítomni byli také br. PaedDr. Richard 
Průcha a ses. anna Dolejšová ve stejnokro-
ji, oba emeritní starostové Kozinovy župy. 
Po bohoslužbě jsme se sešli k přátelskému 
posezení s kněžími a poutníky, na kterém 
jsme si zazpívali orelské písně a seznámili 
přítomné s orelskou organizací. 
Papež sv. Pius V. ustanovil svátek Panny 
Marie Růžencové na 7. října 1571, na den 
bitvy u Lepanta, kdy flotila galér Katolic-
ké ligy na moři porazila muslimské vojsko. 
Byla to zdrcující porážka mohamedánů, 
kteří více než 70 let neprohráli bitvu a opo-
vážlivě se chystali dobýt celou katolickou 
Evropu. Papež sv. Pius V. připsal toto rozho-

dující křesťanské vítězství modlitbě růžence 
a ustanovil svátek Panny Marie Růžencové 
na 7. října, aby ukázal, jak je tato pobož-
nost zvláštně svázaná s vítězstvími nad ne-
přáteli církve a křesťanstva. V roce 1955 
probíhalo mohutné růžencové modlitební 
tažení v Rakousku, jemuž tehdy hrozilo, 
že se ocitne v sovětském bloku. Díky rů-
žencové modlitbě, jež sjednotila národ, 
opustila sovětská vojska Rakousko a země 
se zachránila před komunismem. Je dobré 
si uvědomit, že růženec se naši předkové 
modlili ve vážném nebezpečí, které ohro-
žovalo jejich křesťanské domovy a Evropu. 
Mocná přímluva Bohorodičky budiž také 
naší silou, kdykoliv poklekneme k růženci. 
Panno Maria Královno posvátného rů-
žence, vůdkyně Orlů a zachránkyně Ev-
ropy, oroduj za nás!

PhDr. STaNISLaV VEJVaR, 
místostarosta Orla 

Florbalový turnaj župy 
Krekovy
V sobotu 2.11.2013 se v Blansku usku-
tečnil župní turnaj ve florbalu elévů, 
který navázal na přerušenou tradici flor-
balových turnajů pořádaných župou Kre-
kovou. Turnaje se zúčastnilo 42 sportov-
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ců z jednot Blansko, Boskovice, Olešnice 
a Bořitova. Putovní pohár si nakonec od-
vezla jednota Blansko, na druhém místě 
se umístila jednota Bořitov, na třetím mís-
tě jednota Olešnice a na čtvrtém jednota 
Boskovice. Poděkování patří organizáto-
rům akce, kteří přislíbili obnovení pravi-
delných župních florbalových turnajů.

 JIŘí HaSOň
 starosta Orla jednoty Blansko

Podzimní šachový 
turnaj v Turnově

9. 11. 2013 
jednota Orla 
uspořádala za 
účasti dvanácti 
hráčů šachový 

turnaj. Tentokrát se hrálo systémem 
každý s každým 2x12 minut na par-
tii. Již tradičně téměř polovinu hrá-
čů tvořili místní orlové, zbytek hos-
té. Nejlépe uspěli v kategorii mužů 
1.–2. Tomáš Brouček a Jiří Průdek 
s 10,5 body, mezi ženami byla nej-
lepší Kateřina Bradáčová a kategorii 
do 14 let pak vyhrál Štěpán Dolenský. 

 VíT JůZa

Cherubínek
V sobotu 23.11.2013 proběhla v Se-
milech na římskokatolické faře kulturní 
soutěž Cherubínek. Letos se této akce 

zúčastnilo 12 dětí a 22 dospělých. Soutě-
žící byli ze 3 orelských jednot. Pořádající 
semilská, jednota Turnov a jednota Chřib-
ská. Letos jsme se mohli pochlubit i me-
zinárodní účastí, protože do fotografické 
soutěže dorazily fotografie i z Německa. 
Vše probíhalo ve velmi pěkné atmosfé-
ře. Na úvod se děti mohly podívat na 
pohádku. Po přivítání a úvodním slově 
proběhla pěvecká soutěž dětí, následo-
vala kategorie dospělých a nakonec ko-
lektivy. Zazněla tu jako doprovod i kyta-
ra, bubínek, tamburína, triangl a různá 
chrastítka. atmosféra byla uvolněná 
a spontánní a ke zpěvu soutěžících se 

přidávali diváci. Než se porota ve slo-
žení Pavel ajchler a Lenka Vanclová 
shodla na vítězích pěvecké soutěže, 
byla vyhodnocena výtvarná soutěž na 
téma Cyril a Metoděj. Za zmínku stojí 
Barborka Zahrádková, která nejen že 
nakreslila krásný vítězný obrázek do-
plněný vysvětlujícím textem k nakres-
lené události ze života svatého Cyrila 
a Metoděje, ale ještě vypsala staroslo-
věnskou abecedu a tou se i podepsala. 
Všichni to odpoledne byli odměněni –  
vítězové věcnými cenami a diplomy 
a my ostatní dobrou náladou. 

 BOHDaNa TICHá
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Ve dnech 21.–23. března 2014 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 21. – 23. března 2014

 Jméno a příjmení:                                                                                                                    Mobil:  

 Jednota:                                                                                                                                    E-mail: 

 V                      dne:                                                      Podpis: 

Odeslat do 10. 3. 2014 na ústřední sekretariát Orla
Pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: ustredi@orel.cz

Termín:  od 18.00 hod. 21. března do 23. března 12.00 hod. 
Místo:  exerciční dům Stojanov, Velehrad
Cena:  cca 400 Kč (dle druhu ubytování)
Přihlášky:   do 10. března 2014 na ústřední  

sekretariát Orla, e-mail: ustredi@orel.cz
Věk:       do 30 let, výjimky možné po dohodě

Na výše uvedené akci bude 
Orel zajišťovat sportovní 
aktivity. Zájemci o spolu-
práci se mohou přihlásit na 
ustredi@orel.cz.



•   oslavy  100 let  jednoty  
v Oldříši 

•   plesová sezona  
v plném proudu

• výsledky sportovních utkání 

•   co nového v jednotách

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2014


