
„Orlí peruti, 
 dej sílu k vzlétnutí….“ 
  znelo Ratíškovicemi

n  BEH  
V OLEŠNICI 

n   CANTATE  
LUHACOVICE
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Zprávy z ústředí a ze župních sjezdů  4–5
Základní informace z jednání Výkonného předsednictva i z Ústřední rady jsou 
tentokrát doplněny o zajímavosti z některých župních sjezdů. Víte, že župa 
Šilingrova má nového starostu a sjezd župy Svatováclavské se koná v pražské 
cukrárně?

Kultura v Orlu 6–11
Mládí na Divadelní dílně v Boleradicích a pohled na seminář očima účastnice. Mládí 
také na přehlídce duchovních písní Cantáte v Luhačovicích. Pozvánka na recitační 
soutěž Svatováclavská réva i podrobné informace k vypsání literární soutěže.

Strážci lásky
Kdo se jednou stal Orlem, je jím navždy, se 
říkávalo. A stejně tak se mluvilo o Orelských 
rodinách nejen proto, že jsou v Orlu všech-
ny generace, ale i proto, že se Orli snažili 
o příkladné katolické rodiny. To se od nás 
čeká i dnes. Manželé přijali svátost manžel-
ství jako svátost lásky a mají stavovské po-
slání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve 
společnosti. Ve svátosti manželství dostali 
sílu, aby si navzájem pomáhali ke svatosti 
v manželském životě a při rození a vycho-
vávání dětí. Rodina jako škola života a lásky 
je nejdůležitějším místem, kde se další gene-
race učí prakticky milovat skutečnou láskou, 
která hledá dobro druhého a nevzdává se, 
ani když je to těžké, láskou, která je obětavá 
a věrná, shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, 
nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se 
nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozči-
luje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má 
zármutek, když se dělá něco špatného, ale 
raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska 
všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ni-
kým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy 
nepřestává.
Předáváním umění milovat učíme děti po-
znávat Boha, který je Láska. Svět bez lásky 
nemá budoucnost, a proto nemá ani nadě-
ji. Umění milovat je veliké a náročné, ale 
opravdu krásné. Nevíte někdy jak v určité 
chvíli reagovat, aby to bylo dobře, aby to 
bylo v lásce? Pozvěte Ducha Svatého, který 
je Láska. Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý, 
a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás 
všemu a připomene vám všechno, co jsem 
vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.
Pociťujete někdy slabost, máte v sobě nejis-
totu či chaos? Proste: Přijď Duchu Svatý a ty 
sám mě vnukni, jak se mám modlit o sílu. 
Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch přichází na 
pomoc v naší slabosti. A sám se za nás při-
mlouvá.
Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to 
spolehlivá cesta. Sám vzývám tak krátce Du-
cha Svatého mnoho-
krát za den, zvláště 
když mám něco říci 
nebo rozhodnout. 
On skutečně přichází 
a působí. Vím však, 
že se musím ještě 
mnoho učit a rád 
bych v tom pokračo-
val společně s vámi. 

+Jan Graubner
duchovní rádce Orla
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   …jeden ze života.
Tak takhle většinou uvádíme nějaký vtípek nebo 
příběh, který vyprávíme. Je celkem běžný a může 
se stát každému z nás. Povím ve zkratce ten svůj.
Páteční cesta do Prahy na sjezd Svatováclavské župy, 
služební auto pojede někam na florbal, bereme tedy 
soukromé, ve kterém už skoro bydlím – náhradní 
sako, dvoje boty, sportovnější oblečení… Chtěje co 
nejvíc stihnout, nakládáme i startovní čísla, pohá-
ry a diplomy, které máme v sobotu brzo ráno pře-
dat na běhu. (Množné číslo proto, že řidičem je mi 
Víťa Nováček). Cesta i přes páteční dálniční kolapsy 
v pohodě, místo k zaparkování na Karlově náměstí 
je drahé, ale ušetří kroky. Sjezd končí v pozdních 
večerních hodinách, po náročném týdnu už se tě-
ším domů, vypínám myšlení. Přicházíme k autu…
něco nehraje – svítí se v něm. Zatím co si v duchu 
říkám něco o nezodpovědném řidiči, že nechal svítit, 
evidentně i odemčené auto, ještě mě napadá, že 
kdokoliv mohl cokoliv vzít ….tak jen vnímám prosté 
sdělení: „Vykradli nám auto, zámky jsou v háji, chybí 
orelská velká kabela a můj kufr s nářadím“. Znovu 
mi naskakuje mozek. Je skoro 21 hod, zavoláme 
policii, bude půlnoc, domů se dostanu nad ránem, 
na běhu není co předat, na policii kašlu, ale jak bez 
protokolu vysvětlím ÚRK, že nemáme sadu startov-
ních čísel….když v tom se ze tmy a z houštin parku 
Karlova náměstí za svitu mobilu vynořil Víťa s velkou 
orelskou kabelou s netknutým obsahem. Praktik se 
zkušenostmi. Když auto zamykal, všiml si skupinky 
nudící se pokuřující omladiny v parku. Usoudil, že 
s tímhle nákladem by se zbytečně daleko netáhli. 
A co na závěr? V touze vidět jen to dobré mě mrzí, 
že se dnešní mládeži nechce sportovat, protože 
stačilo si dát jen pár koleček kolem parku a odmě-
nit vítěze. Na druhou stranu chci mít radost a věřit 
tomu, že si budují vztah 
k práci. V kufříku bylo 
nářadí opravdu kvalitní. 
A nad svojí garderobou 
bych se měla zamyslet, 
je staromódní a netáhne.
Příští sloupek bude psát 
starosta. Třeba se s vámi 
podělí o to, jak byl i on 
okraden na parkovišti po 
cestě z Prahy…

MILUŠE MACKOVÁ
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Ze žup a jednot  24–28
Tyto stránky již tradičně patří vám. Najdete zde články a fotografie ze zdařilých akcí, infor-
mujete také o celkovém dění v župách a jednotách. Jsme rádi, že o sobě dáváte vědět. Patří 
vám všem dík. Vaše akce mohou být inspirací pro ostatní. 

Zveme rodiny k rekreaci do objektu Orla ústředí v Hlinsku  23
Objekt v Hlinsku, který zakoupil a vybavil Orel ústředí, může začít sloužit vám všem. 
Co vše lze nabídnout skupinám k přespání, co vše můžete navštívit ve městě i blíz-
kém okolí, kontakty a podmínky se dozvíte z informačního letáčku.

Ratíškovice – jednota stoletá  12–14
Jména Kadlčík, Příkaský a Bureš jsou ve spojení s jednotou Orla v Ratíškovicích vel-
kým pojmem. Právě těmto bratřím byly položeny s úctou a vděčností na hrob ky-
tice u příležitosti stoletého výročí od založení jednoty. Dvacátý pátý květen patřil  
oslavám.

„Milí poutníci, 
 na na‰í spoleãné cestû k Bohu na nás ãeká  
5 zastávek, na kter˘ch na‰e orelská rodina mÛÏe 
 naãerpat sílu do dal‰ích dnÛ…“. Tak zaãíná úvodní  
 slovo starosty Orla br. Stanislava Juránka  
 v kníÏce, která Vás zve k putování. SloÏte si svoji  
 Poutní kníÏku a vydejte se s námi! (str. 29 a 30)
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Pracovní setkání na župních sjezdech

Malá statistika
Orel je podle nových stanov, plat-
ných od 1. 1. 2014 spolkem, župy 
a jednoty jsou spolky pobočnými. 
Celkem 16 306 členů je organizo-
váno ve 23 župách a 246 jedno-
tách. Nejmenší župou je Trochtova 
s 36 členy, největší Sedlákova má 
2461 členů. Se svými 692 členy je 
nejpočetnější jednota Zlín.

Sjezd župy Šilingrovy
Orlovna ve Strážnici přivítala14. 3. 2014 
delegáty sjezdu župy Šilingrovy. V úvodu 
zazněla báseň Cíl od Jaroslava Máchy, 
byla přečtena zdravice od P. Milana 
Těžkého a slova se ujala ses. Špérová 
se svým zamyšlením o Orlu. Starostka 
města Mgr. Renata Smutná podotkla, že 
ve Strážnici je Orel jeden z nejvýznam-
nějších spolků, váží si orlů, protože jsou 
pracovití, dělají věci poctivě a se smys-
lem. Hlavním bodem sjezdového jednání 
byla volba nového starosty župy, když se 
funkce vzdal dosavadní br. Prokeš. Jed-
nohlasně byl zvolen br. Vykydal z jedno-
ty Hovorany. Br. Juránek popřál novému 
starostovi radost z práce a vyjádřil přání, 
aby našel v každém starostovi jednoty 
funkční „tykadlo“ pro naplňování orel-
ského poslání. Br. Josef Uhlík pozval pří-
tomné k oslavám stého výročí jednoty 
do Ratíškovic.

Sjezd župy Svatováclavské

Delegáti se sešli v pátek 21. 3. 2014 
v odpoledních hodinách v cukrárně 
na rohu Reslovy ulice v centru Prahy. 

Starosta župy br. Stanislav Vejvar zahájil 
recitací básně a účastníci pak společně 
zazpívali orelskou modlitbu „Ó zdroji 
pravdy…“ Pozvání přijali také hosté br. 
Kulda ze župy Pospíšilovy a pan Barták, 
předseda sdružení katolické mládeže. Zá-
stupci jednot postupně představili náplň 
činnosti, pochválili nebo si naopak po-
steskli ohledně spolupráce s farnostmi, 
s obcemi i ostatními spolky a informovali 
o zajímavých akcích, které pořádají. Zá-
věr sjezdu se nesl v duchu besedy, dotazů 
a odpovědí, připomínek i konstruktivních 
řešení. Tečkou za příjemným setkáním 
v netradičním prostředí bylo moje podě-
kování za činnost pro Orla všem zástup-
cům župy a jednot a gratulace starostovi 
župy k narozeninám. 

Sjezd župy Brynychovy
V Orlovně v Hradci Králové proběh-
lo 29.3.2014 sjezdové jednání župy. 
P. Josef Smola se ve svém duchovním 
slově zmínil o smyslu Orla a předávání 
mravních hodnot. Starosta župy br. Čáp 
připomenul několik technických a orga-
nizačních záležitostí a následovaly infor-
mace od zástupců jednot. Tak například, 
víte že… v Úpici běhají, v Třebechovicích 
mají nový oddíl děvčat a jezdí na ústřed-
ní kuželky, v Šonově plánují pochod na 
Sněžku, závod na lyžích na trávě a po-
řádají charitativní sbírky a že ve Rtyni 
uspořádali ples, hrají florbal, starostka 
píská extraligu ve florbale a bude i me-
zinárodní rozhodčí? Nebo v Novém 
Městě nad Metují tradičně pořádají akci 
pro maminky k svátku, účastní se Ca-

ntate v Luhačovicích a pořádají tábory 
s farností, Hronov Zbečník má dobré 
vztahy s městem, mají dotace a orga-
nizují tábory, v Hradci mají úspěšné šer-
míře, volejbalisty, stolní tenisty a věnují 
se turistice, nebo že v Bohuslavicích 
hraji badminton? Podělím se s vámi  
i o myšlenku, která mě zaujala od zá-
stupce jednoty Červený Kostelec. „Je 
moc velký rozdíl, jestli o sobě řeknu, že 
jsem v Orlu, nebo řeknu – jsem Orel….“

Sjezd župy Sušilovy
Delegáti sjezdu si volili svoje vedení župy 
na další čtyřleté období, proto je možné 
jednání sjezdu v Silůvkách dne 4.dubna 
2014 nazvat čistě pracovním. Kromě 
představování kandidátů na starostu, mís-
tostarostu, členy předsednictva a funkce 
v revizní komisi v průběhu voleb byly po-
dány zprávy o činnosti předsednictva, od-
borných rad, o hospodaření župy i zprá-
va revizní komise. Probíhala také diskuze 
a průběžně zazněly informace z činnosti 
jednot. Přeji novému vedení župy (ve sta-
rém obsazení) br. Petru Granarovi a br. 
Josefu Jaňurovi hodně sil, elánu a pocho-
pení v této zodpovědné funkci.

Ne všechny naše orelské župy v letošním roce svolaly župní 
sjezd. Ve větších župách se konají sice každoročně, ale 
podle stanov je potřeba jej svolat minimálně jednou za dva  
roky. Dnes přinášíme pár zajímavostí a postřehů ze čtyř žup. 
Společně se starostou br. Juránkem se snažíme navštívit 
sjezdová jednání napříč republikou i napříč župami, ale 
čas je mnohdy v našem snažení velký nepřítel. Děkujeme 
za pozvání na sjezd všem župám a budeme rádi, když dáte 
vědět i v příštím roce a čtenáři se dozví právě o vás…

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
v župách i jednotách, funkcionářům, 
trenérům, vedoucím, duchovním rád-
cům, organizátorům, správcům, spor-
tovcům, kulturním pracovníkům, senio-
rům, dětem… zkrátka každému z vás, 
za to, že JSTE ORLI. 

M. MACKOVÁ
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Modlitba  
před čvičením žen
Při loňském setkání duchovních Orla v Brně na ústředí jsem 
byla požádána, abych napsala do našeho časopisu modlitbu, 
kterou se modlíme v naší Českobudějovické jednotě před cvi-
čením žen. Slíbila jsem a činím tak, sice opožděně, ale přece. 
Věřím, že to určitě doženete. U nás to probíhá tak, že udělá-
me kruh, chytneme se za ruce a následuje modlitba:
Budeme rádi, když se k nám připojíte. Stalo se to krásnou 
tradicí a ještě máme naději, že i za nás se někdo bude modlit. 
Nám se to moc líbí a s chutí se dáme do zdravého pohybu.
Mějte se a smějte se!

Děkujeme Ti Bože za to, že jsme mohly dojít,
děkujeme Ti za každý pohyb,
děkujeme Ti za organizaci Orla,
děkujeme Ti za setkávání 
a prosíme Tě, požehnej nám naše cvičení,
prosíme Tě za sebe navzájem,
prosíme Tě za našeho starostu a jeho rodinu,
prosíme Tě za všechny členy Orla, živé i zemřelé.
„Otče náš … Zdrávas Maria“.

Za jednotu České Budějovice Vás zdraví 
 VĚRA ANDRÝSKOVÁ, cvičitelka žen

n  VP schvaluje vedoucím tábora FICEP 2014 Jana Ohryzeka 
n  VP nesouhlasí s převodem nemovitosti č.p. 1040, ul. Branko-

vická, Kolín 5, na parcele 2902/1 v k.ú. Kolín 
n  VP nesouhlasí s převodem nemovitostí, zapsaných na LV 

1236 v k.ú. Olešnice parc.č. 423/1 o výměře 1418 m2, parc. 
č. 413/2 o výměře 326 m2, parc. č. 416/2 o výměře 175 m2, 
budovy č.p. 80, ležící na parcele č. 413/1 a budovy č.p. 464, 
ležící na parcele č. 413/2.

n  VP uděluje Čestné uznání br. Bohuslavu Blahovi, ses. Zdeňce 
Kučerňákové, br. Josefu Zemánkovi a br. Zdeňku Zemánkovi. 

n  ÚR ukládá VP upravit Směrnici o přerozdělování finančních 
prostředků o korekční mechanismus vůči dlužníkům

n  ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční 
zprávu Orla o. s. za rok 2013

n  ÚR schvaluje změny Jednacího řádu a doplnění Článku 8 – 
společná ustanovení

n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 1 O způsobu označování 
organizačních jednotek textem na razítkách

n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 2 O ochraně osobních údajů 
v Orlu

n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 4 O poskytování cestovních 
náhrad

n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 8 Pokyny pro registraci do 
Orla a vzor přihlášky

n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 9 O vyznamenáních Orla
n  ÚR schvaluje změny Směrnice č. 11 O předávání funkcí v Orlu
n  ÚR schvaluje návrh na přerozdělení prostředků z MŠMT SPS 

IV dle přílohy č.1 k bodu 11, pokud se skutečně přiznaná 
výše neodliší o více než 25 %

n  ÚR schvaluje udělení bronzové Medaile za zásluhy br. Emilu 
Polákovi za dlouholetou aktivní práci na všech úrovních, ob-

n  VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili ses. Marii Hlaváčové 
a ses. Miladě Hrabcové. 

n  VP uděluje Čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili ses. 
Ludmile Špérové, ses. Emílii Zemánkové, ses. MUDr. Marii 
Turčínkové a br. Antonínu Zbořilovi. 

n  VP schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 200 tis. Kč jednotě 
Ivančice

n  VP uděluje Čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili ses. 
Františce Sedlačíkové, ses. Marii Holečkové, ses. Terezii Piš-
těkové, br. Josefu Vacenovskému a br. Janu Příkaskému.

novení Orlovny a činnosti v jednotě, vedení župy Šilingrovy 
a založení tradiční akce Dny sportu Orla

n  ÚR schvaluje udělení stříbrné Medaile za zásluhy br. Mons.
ThDr. Petru Esterkovi u příležitosti životního jubilea, za roz-
voj Orla a práci pro členy Orla v exilu

n  ÚR schvaluje udělení stříbrné Medaile za zásluhy br. Františ-
ku Schultzovi za celoživotní zásluhy o Orla v exilu a zásluhy 
o obnovu Orla po roce 1989.

n  ÚR schvaluje záměr uspořádat generální shromáždění pro 
FICEP v roce 2015 v Brně

Výpis z usnesení z 28. a 29. zasedání Výkonného předsednictva Orla

Výpis z usnesení ze 6. zasedání Ústřední rady ze dne 26. 4. 2014
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Divadelní dílna

Akce se účastnilo celkem 18 dětí, něko-
lik dospělých a lektoři Jurka Háder a Ra-
dim Koráb. V pátek hned po příjezdu 
jsme byli rozděleni do dvou skupin pod-
le věku na skupinku starších a skupinku 
„maluškých“. Starší skupinka se pře-
sunula na jeviště a malušcí nahoru do 
přísálí. Následovalo seznamování, hraní 
nejrůznějších her a obě skupiny také 
začaly pracovat na svém představení. 
Příjemným zpestřením programu bylo 
vystoupení gymnazijního divadelního 
spolku Krpálek, který nám předvedl vtip-
né zpracování dvou Erbenových balad 
Polednice a Zlatý kolovrat podle Divadla 
Semafor. Po večeři jsme se ještě vrátili 
do divadla a do pozdních večerních ho-
din za doprovodu kytary zpívali. Někteří 

ze skupiny starších dokonce ještě večer 
nadšeně pracovali na svém vystoupení...
V sobotu už od rána se obě skupiny 
pilně věnovaly přípravě svého progra-
mu. Jelikož někteří nás bohužel muse-
li opustit, muselo se jejich vystoupení 
přesunout už na sobotu. Viděli jsme 
tedy představení skupiny maluškých, 
kteří nám předvedli, jak to může vypa-
dat ve škole, když přijde nová učitelka 
nebo nový žák. Představila se i část starší 
skupiny se scénou z komedie Zvonoko-
sy. Celý den jsme zakončili „skvělými“ 
špagetami, které byly k večeři. Členové 
starší skupiny ještě museli podstoupit 
Theatrolympiádu, kterou pro ně připra-
vilo družstvo maluškých ve školní tělo-
cvičně...

Neděle byla posledním dnem tohoto se-
mináře, takže po tom, co jsme si zabalili 
věci, jsme opět dorazili do divadla a ten-
tokrát už všichni společně hráli různé 
improvizační hry. Odpoledne nám druhá 
polovina starší skupiny předvedla svoje 
vystoupení – báseň Král duchů od Joha-
na Wolfganga von Goethe. Ještě před 
odjezdem jsme shlédli představení Diva-
delního spolku bratří Mrštíků Zapeklitá 
komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy.
Opět jsme si všichni užili spoustu zábavy 
a také jsme se něco naučili...:)

PETRA CHUDÁČKOVÁ, účastnice 
(a Příšera z balady Král duchů)

Jako každý rok i letos pořádala Kulturní rada Orla ve spolu-

práci s Oblastním předsednictvem svazu Českých divadelních 

ochotníků, Orel jednota Boleradice a Divadelní spolek brat-

ří Mrštíků v Boleradicích již tradiční Divadelní dílnu. Víkend  

21.–23. března patřil tedy mladým nadšeným divadelníkům.



kultura

7OREL 2–14www.orel.cz

Cantate Luhačovice 2014

Tak jako většina akcí Orla začíná du-
chovním zamyšlením, či mší svatou, 
tak i Cantate začínalo před polednem 
mší svatou v kostele Sv. Rodiny. Hlav-
ním celebrantem byl P. Jindřich Peřina, 
duchovní správce z Vizovic. Krásnými 
zpěvy doprovázela mladší schola z Ku-
novic. Zatím co se účastníci připravo-
vali na svá vystoupení, na podiu již 
vyhrávala dechová hudba Nivničanka. 
Samotná přehlídka byla zahájena ve 
14 hodin.
Moderátoři Alžběta Doležalová a Vik-
tor Kovařík se ujali svých funkcí, při-
vítali a pozvali na podium hosty – 
místostarostu Orla ČR |ng. Antonína 
Zelinu a místostarostu župy Velehrad-
ské Petra Brhela. Ti přivítali všechny 
přítomné, jak diváky, tak účinkující 

a popřáli zdar této akci. Dalším vzác-
ným hostem, který přijal pozvání, byl 
pan Ing. Ludvík Hovorka, poslanec 
parlamentu ČR za KDU ČSL, který 
překvapil všechny přítomné svým ne-
tradičním oblečením. Vracel se totiž  
z „Posledního kosení v Prlově“ a proto 
pozdravil návštěvníky i účinkující jako 
sekáč v pracovním lidovém kroji. Po-
děkoval také Orlu za pořádání takové 
kulturní akce.
Na podiu se potom střídaly soubory 
jeden za druhým. Všechny soubory 
zasluhují pochvalu, přesto odbor-
ná porota ve složení P. Jindřich Peři-
na, Monika Mezulianiková a Radek 
Náplava vyhodnotila některé z nich. 
Z mladších zaujala nejvíce scholka Ve-
řovice, mezi staršími porota vybrala 

V sobotu 7. června 2014 se v Luhačovicích na Lázeňském 
náměstí uskutečnil již 24. ročník mezinárodní přehlídky 
duchovních písní CANTATE, organizovaný Orlem ČR a župou 
Velehradskou. Motto letošního CANTATE – „Navraťte se ke 
mně a já se navrátím k vám.“ 

scholu z Vizovic. Chrámové sbory byly 
vyhodnoceny tři – CANTATE DOMINO 
ze Slovenska, Chór św. Anny z Polska 
a Florian z Domanína. Poděkování ale 
jistě patří i děvčatům ze Strážnice, Piš-
kotkům z Moutnic, Chrámovému sbo-
ru z Nivnice, schole z Kunovic a schole 
z Křenovic.
Letošnímu Cantate, oproti minulým 
letům, počasí opravdu přálo. Sluníčko 
vyhánělo diváky z míst před tribunou 
do stínu blízké kolonády nebo pod 
stromy. 
Na závěr br. Ing. Zelina poděkoval 
všem účinkujícím, moderátorům, ses. 
Marii Habartíkové a jejímu týmu spo-
lupracovníků za příkladnou organizaci 
letošního ročníku. V neposlední řadě 
patřil velký dík i Zlínskému kraji, bez 
jehož finanční pomoci by přehlídka 
duchovních písní v takovém rozsahu 
nemohla proběhnout. Děkujeme také 
televizi NOE, která přijela natočit část 
programu pro Telenoviny.
 EMILIE ZEMÁNKOVÁ



ze společnosti

8 OREL 2–14

V pondělí 12. května 2014 se kona-
lo v Brně rozšířené zasedání Duchovní 
rady Orla. Po slavnostní mši sv., kterou 
celebroval za živé a zemřelé členy Orla 
v brněnské katedrále sv. Petra a Pav-
la ústřední duchovní rádce Orla Mons. 
Jan Graubner, v budově na ústředním 
sekretariátě přivítala všechny přítomné 
1.místostarostka Orla Miluše Macková 
a předseda Duchovní rady P. Pavel Ko-

pecký. Otec arcibiskup, duchovní rádco-
vé i členové výborů hovořili pak o čin-
nosti svých žup a jednot s důrazem na 
nutnost duchovního působení při každé 
činnosti. Modlitba a křesťanská výchova 
musí být základem každé orelské práce. 
Ses. Macková představila Poutní knížku 
2014 a vyzvala k rozšíření míst pro rok 
2015 o poutě v dalších župách a jedno-
tách. Požádala o zaslání informací. 

Jedním z důležitých témat bylo také zís-
kávání dětí do naší organizace. Rozvinu-
la se diskuze o spolupráci farností s Or-
lem a nabízení orelské činnosti farním 
společenstvím. Arcibiskup Jan Graubner 
považuje za velmi důležitou duchovní 
obnovu mladých vedoucích.
Setkání to bylo pracovní, inspirativní 
a příjemné. 
 M. MACKOVÁ 

27. března se sešli v Brně na ústředí 
členové Orla, kteří oslavili v roce 2013 
kulaté životní jubileum a kteří se aktivně 
podíleli a mnohdy ještě podílejí na roz-
voji Orla ve svých jednotách, župách i na 
ústřední úrovni. Původně se měli sejít na 
sklonku roku, ale bylo vyslyšeno jejich 

přání a termín byl posunut do jarního 
období.
Toto setkání připravila rada seniorů a zú-
častnili se členové Orla z téměř všech 
žup. V úvodu bratr starosta Stanislav 
Juránek poděkoval přítomným za práci 
a čas, který věnovali Orlu. Během dis-

kuse se účastníci rozpovídali o svých 
jednotách a župách. Bratr Kostelka měl 
pro každého vystupujícího z archivu při-
pravenu zajímavost o jeho jednotě nebo 
župě. S krátkým programem vystoupila 
sestra Zdenka Novotná z jednoty Čes-
ká Třebová se svým cvičeným pejskem, 
který slyší na povely v esperantu. Pou-
žívá ho při výuce dětí esperantu doma 
v České Třebové. Vystoupení se všem 
líbilo. Pracovníci ústředí připravili malé 
občerstvení a balíček, jako upomínku 
na toto setkání a poděkování za jejich 
činnost. Za radu seniorů bych chtěla 
poděkovat především bratru Kostelkovi 
za připravený program, zaměstnancům 
ústředí za organizaci a občerstvení, kte-
ré připravili. Na měsíc září připravujeme 
setkání jubilantů za rok 2014. Věřím, že 
bude vydařené stejně jako toto setkání. 

 MARIE BRANDEJSOVÁ 
předsedkyně rady seniorů

Inspirativní jednání Duchovní rady

Setkání seniorů jubilantů 



ze společnosti

9OREL 2–14www.orel.cz

V pondělí odpoledne naše setkání po-
zdravil br. Božetěch Kostelka a pře-
dal účastníkům k nahlédnutí několik 
fotografií a DVD z výročí předání so-
chy P. Marie z exilu, z hostýnské pouti  
z r. 1990 i články z novin z r. 1940 
o pouti na Vranově (účast 5000 lidí) 
a orelské pouti na sv. Hostýně, kde se 
účastnilo také 5000 lidí.
Část úterního odpoledne patřilo prohlíd-
ce a přednášce o historii tohoto skvostu 
Moravy vranovského kostela a kláštera. 
Přednášky se ujal velmi sympatický a obě-
tavý správce pan Jaroslav Polák. Dozvěděli 
jsme se jak legendu vzniku tohoto vý-
znamného poutního místa, tak celou jeho 
historii od r. 1240 až po současnost. Kos-
tel Narození Panny Marie poskytuje k vi-
dění, kromě jiného, dvě vzácné památky. 
Je to po staletí uctívaná krásná soška Pan-
ny Marie Vranovské neznámého řezbáře, 
přinesená sem pravděpodobně Paulány 
z Francie kolem r. 1500 a uctívaný vra-
novský dřevěný kříž. Obě památky byly 
ukryty na Novém Hradě před řáděním 
švédských vojsk. Později objeveny v te-
rénu, soška naprosto nepoškozena, kříž 
jen nepatrně i přesto, že Nový Hrad byl 
vypálen. Na hlavním oltáři je pouze kopie 
sošky, originál je ukryt v klauzuře kláštera 
a je veřejnosti nepřístupný.
Večerního programu se ujala, už opět 
tradičně, ses. Marie Pachtová. Byl to 
vlastně večer poezie v podání autora 
básní br. Paďoura, prokládané před-
náškou ses. Marie o významu tradice 
a jejího zachování pro současnost i pro 
budoucí generaci. Nechyběly ani krásné, 

jak národní, tak lidové písně, ke kterým 
nás vyzývala.
Překvapením bylo vystoupení br. Výlety 
z Kyjova, (přišel mezi nás oděný indic-
kým pláštěm, pokrývkou hlavy a ověnče-
ný jejich ozdobami). Zúčastnil se předá-
vání pletených obvazů pro malomocné 
v indických nemocnicích. Tyto obvazy 
pletou české ženy a jsou vděčně přijí-
mány. Další den následovalo promítání 
videa z návštěvy české delegace v Indii.
Poslední den jsme po ranní mši a ná-
sledné snídani s radostí přivítali P. Petra 
Dujku, který se nám věnoval celé dopo-
ledne. Ve svých přednáškách nás přiměl 
k hlubokému zamyšlení nad svým jedná-
ním a celým průběhem života s Bohem, 
nebo bez Něho, nebo střídavě v různých 
životních situacích. Mezi všemi jeho du-
chaplnými myšlenkami mi utkvěla jedna 
rada pro manžele – nevhodné, nevrlé, 
či zlé jednání svého protějšku nikdy ne-
opětovat, ale reagovat láskyplným po-

stojem – to je jediná cesta, jak udržet 
krásný vzájemný vztah a tím i s Bohem.
Naše setkání přijela pozdravit i 1. mís-
tostarostka Orla ČR ses. Ing. Miluše 
Macková – krátce informovala o stálém 
problému – shánění financí pro činnost 
Orla. Zdůraznila, že důležitou podmín-
kou pro finanční příspěvky státu bude 
mladá členská základna, proto apeluje 
na nás prarodiče, přivést své vnoučky 
a pravnoučky do Orla.
Letošního setkání se účastnilo 90 členů. 
Po celou dobu panovala přátelská, sr-
dečná nálada, radost z opětovného se-
tkání. Celou organizaci měla na starost 
ses. Marie Hlavicová, za což jí patří od 
nás všech velký dík. 
Dík patří samozřejmě i těm, kdo se 
zasloužili o pěkný průběh těchto dní, 
zvláště P. Pavlu Kopeckému, P. Petru 
Dujkovi, ses. Marii Pachtové. Poděko-
vání patří i za dárečky, br. Paďourovi 
a br. Františku Pavkovi ze Vnorov, který 
se nemohl zúčastnit, ale poslal dárečky 
v podobě krásných velikonočních kraslic. 
Vážíme si i ochoty pana J. Poláka, správ-
ce kláštera , který dokázal splnit všechny 
naše požadavky. 
  EMILIE ZEMÁNKOVÁ, 

župa Velehradská

Setkání orelských seniorů 
ve Vranově u Brna 
Ve dnech 7.–9. dubna 2014 se orelští senioři opět spolu setkali 
v krásném prostředí kláštera řádu Paulánů ve Vranově u Brna. 
Již tradičně se duchovního programu ujal P. Pavel Kopecký, 
který svým úsměvem a laskavým přístupem chtěl každého 
potěšit a povzbudit. Tématem jeho přednášek byla „postní 
doba“ a „lidské vzájemné vztahy“.
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Setkalo se nás zde 14 mladých členů 
Orla z Kunovic, Mořkova, Slavkova 
u Opavy, Vážan, Ořechova, Polešovic, 
Velkých Karlovic a Domanína.
Náplní exercicií byly nejen mše sva-
té, ale i přednášky, křížová cesta, 
adorace a modlitba breviáře. Zamýš-
leli jsme se nad tématem spiritua-
lity Orla v roce rodiny. Mluvili jsme 
o vztazích v rodinách, modlitbě, 
která má životodárný účinek, o hle-
dání Boží vůle – mít rodinu nebo žít 
v duchovním povolání, o předsudcích 
o Bohu a lidech a o rozdávání opti-

mismu. Nejvíce nás zaujala myšlenka:  
„Chceš-li udělat plán na celý rok, za-
sej semeno. Chceš-li udělat plán na 10 
let, zasaď strom. Chceš-li udělat plán 
na celý život, vychovávej člověka.“
Byly nám doporučeny úryvky o spor-
tu z Bible a měli jsme za úkol na-
psat své zkušenosti z Orla. Zajíma- 

vé také bylo psát modlitbu vlastními  
slovy. 
Prožili jsme povzbuzující víkend v přátel-
ské atmosféře a načerpali hodně nových 
duchovních sil. Pro příští rok můžeme 
jen doporučit dalším mladým z Orla, 
nejen těm, co se věnují dětem a vedou 
nějaké oddíly.
Pán Bůh zaplať kněžím za čas, který 
nám věnovali. 
S pozdravem „Zdař Bůh.“
 Účastníci duchovního cvičení

Postní duchovní obnova  
pro orelskou mládež

 
28. června   Knířovský běh, Orelská běžecká 

liga, propozice 

4. července   Velehrad, soutěž ve fotbalových 
dovednostech poslední kvalifikační 
kolo od 10–12 hodin, od 14 finále

4. července  Propinkejte se na Velehrad, finále 
družstev ve stolním tenise

5. července  Velehrad, 9.15 hod setkání  
u hrobu Mons. Jana Šrámka

16. srpna  Vnorovy, běh Vnorovská desítka

17. srpna  Valašské Klobouky, horská kola

23. srpna  Bystřice pod Hostýnem, běh

24. srpna  Orelská pouť na sv. Hostýn

30. srpna  Vísky, běh Vísecká desítka

5. září  Kněžice, Běh alejemi

6. září  Dolní Dobrouč, běh Strážný  
nahoru a dolů

13. září  Vyškov, Sportovní odznak  
Bedřicha Kostelky, atletika děti

13. září  Ratíškovice, nohejbalový turnaj

20. září  Hluk, stolní tenis jednotlivci

21. září  Dolní Bojanovice, běh Burčáková 
šestka

Více na www.orel.cz

POZVÁNKY na nejbližší Ústřední orelské akce

Ve dnech 21. 3.–23. 3. 2014 se uskutečnila v poutním domě 
Stojanov na Velehradě duchovní obnova s P. Petrem Dujkou  
a P. Vojtěchem Šímou. 
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23. ročník

Ústřední orelská soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

 sobota 4. října 2014 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 26. 9. 2014.

Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel.cz, nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
Možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava v 8.45 hod (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 min pěšky).

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

 I. kategorie: do 9 let  III. kategorie:  14–17 let
II. kategorie: 10–13 let  IV. kategorie:  18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2014.

✿ zúčastnit se mohou autoři, kteří letos dovrší 7 let
✿  literární práce musí být novinkou, která se dosud 

neúčastnila žádné soutěže a nebyla nikde publikována
✿ maximální rozsah 2 strany formátu A4
✿  příspěvky do soutěže prosíme zasílat poštou na adresu  

Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno  
nebo elektronicky na ustredi@orel.cz

✿ uzávěrka soutěže je 15. 10. 2014
✿  přihlášením do soutěže autor souhlasí s možným 

zveřejněním vybraných prací a použitím  
pro účely Orla

✿  u soutěžní práce musí být uvedeno  
jméno, příjmení, adresa a věk autora

Soutěž bude probíhat 
ve třech kategoriích:

1. kategorie 7–10 let
2. kategorie 11–18 let
3. kategorie 19 a více let

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Stáří se dnes „nenosí“, není „in“. Moderní je být mladý a výkonný. 
Rok 2014 je rokem rodiny. Starý člověk je součástí rodiny i společnosti, má v ní své nezastupitelné 
místo. Tak, jak se my nyní chováme ke starému člověku, tak se jednou budou mladší chovat k nám. 
Znáte ve svém okolí příběh, který by mohl být dobrým příkladem úcty ke stáří?

Kulturní rada Orla vyhlašuje

Literární 
   soutěž na téma: Stárí

^
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Oslavy významného jubilea 
Orla v Ratíškovicích

V Orlovně oslavy pokračovaly orelskou 
hymnou „Vzhůru Orle slovanský...“ 
a slavnostním přivítáním starostou jed-
noty Ludˇkem Vacenovským, který v ně-
kolika větách vzpomenul historii jednoty.
K takovémuto výročí patří i předání oce-
nění. Tomuto aktu předcházela zdravice 
místostarostky, ses. Miluše Mackové, kte-
rá pak předala Čestné uznání a Stříbrnou 
pamětní medaili sestrám Terezii Pištěkové, 
Františce Sedlačíkové a Marii Holečkové 
i bratrům Josefu Vacenovskému a Janu 
Příkaskému. Následovala zdravice z ve-
dení župy Šilingrovy sestry Špérové a sta-
rosty obce (mimo jiné v novém orelském 
stejnokroji) Josefa Uhlíka. Poté došlo i na 
požehnání jídla i celé orelské práce du-
chovním správcem Jiřím Čekalem.
Když byly stoly prosty jídla a nádobí, 
vzpomenul jakožto „chodící kronika jed-

Toto kulaté a vzácné výročí si nepři-
pomínali sami. Pozvání přijala ses. Mi-
luše Macková 1. místostarostka Orla 
s manželem, členové rady Šilingrovy 
župy – ses. Ludmila Špérová a br. Emil 
Polák, br. Vítězslav Nováček z ústředí 
a ze Sedlákovy župy a další zástupci 
bratrských jednot. Jako vzácný host se 
nejen bohoslužby, ale i celého progra-
mu účastnil i s manželkou Vít Příkaský, 
syn předválečného náčelníka Šilingrovy 
župy a národního hrdiny Víta Příkaské-
ho, umučeného v koncentračním táboře 
v Mauthaussenu.
Důstojnost celému aktu dodaly i dva 
prapory jednoty nesené zástupci místní 

rady v nových orelských stejnokrojích. 
Příslušností k regionu se pro změnu hlá-
sily sestry ve stejnokrojích slováckých.
Po oslavení eucharistie následovalo zhoto-
vení fotodokumentace pro příští generace 
a poté se přítomní odebrali na místní hřbi-
tov, kde u válečného hrobu (tento statut 
získal přede dvěma lety) Víta Příkaského 
položili kytici. Při této příležitosti zavzpomí-
nal syn tatínkovo zatčení a br. Jan Příkaský 
(jde jen o shodu jmen) zase na slavnost-
ní uložení urny. Při této „orelské pouti“ 
v roce 1945 bylo přítomno asi 5000 lidí 
a 17 kněží. Modlitbami a položením kytic 
byla pak uctěna památka dalších starostů 
jednoty br. Kadlčíka a br. Bureše.

Slavnostní mší svatou v neděli 25. května 2014 členové 
ratíškovické orelské jednoty zahájili vzpomínkový den v rámci 
stoletého výročí od založení jednoty. 
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Ratíškovský křes-
ťansko-sociální 
Orel byl založen 
z jara roku 1914 
ve spolupráci se 
Sdružením ven-
kovské omladiny. 
Starostou Orla 
byl zvolen 47letý 
Matěj  Toman, 

jednatelem Tomáš Holeček. Rozpoutá-
ním 1. světové války přestal Orel existo-
vat. Teprve 1. května 1919 byla jedno-
ta obnovena a 23. května 1919 byl na 
ustavující schůzi zvolen starostou opět 
br. Matěj Toman, jednatelem br.Tomáš 
Holeček, pokladníkem br. Vít Příkaský, 
náčelníkem br. Jan Ilčík, místonáčelní-
kem br. Jan Šupa a předcvičujícím br. 
Pavel Dekař.
20.ledna 1920 byl br. Vít Příkaský zvo-
len náčelníkem jednoty a v roce 1921 
jednatelem 4tého kyjovského okrsku. 

17.června 1925 žádá br. Vít Příkaský 
obecní úřad o přidělení pozemku na vy-
budování orelského cvičiště.
Vít Příkaský byl Orel tělem i duší. Člověk, 
který orelským ideálům věnoval veškerý 
svůj čas. Heslem „Bohu, vlasti, národu“ 
se řídil po celý svůj život. Jeho organi-
zační schopnosti, laskavé otevřené srdce 
a víra v lidskou dobrotu byly klíčem ke 
všem uzamčeným dveřím. Tyto krásné 
mezilidské vztahy byly postupně naru-
šovány nastupujícím fašismem. V roce 
1939 se stává br. Vít členem odbojové 
organizace „Obrana národa“. 12. srp-
na 1941 byl br. Vít zatčen gestapem, 
převezen do Kounicových kolejí v Brně 
a následně do koncentračního tábora 
Mauthausen, kde po velkých útrapách 
1. července 1942 umírá.
Již v květnu 1945 obnovuje jednota Orla 
svou činnost. 12. srpna 1945 je vyzdo-
beno orelské cvičiště, je postaven polní 
oltář a více než 5.000 občanů čeká na 

příchod novokněze Josefa Valouška. 
Po primiční mši svaté odchází věřící na 
místní hřbitov k pietnímu obřadu umu-
čeného br. Víta. U rakve tehdy stála 
čestná stráž 12 krojovaných Orlů. Za 
účasti 17 kněží a 13 řečníků se přišlo 
rozloučit s Orlem, který pro orelské 
ideály obětoval svůj život, více než 
8 tisíc smutečních hostů.

Matěj Toman 
1868–1945 

Vít Příkaský, 1901–1942 

noty“ br. Jan Příkaský v mozaice uplynu-
lých sto let, které doprovázel projekcí 
fotografií br. Josef Nedvědický. Součástí 

tohoto setkání byla i výstavka dobových 
i současných fotografií, seznam funkcio-
nářů i přehlídka medailí. Na ústředních 
akcích jich plavci získali 33 a kuželká-
ři 7. Ta poslední je bronzová Martiny 
Šupálkové ze 17. května z Olomouce. 
K nahlédnutí byly i historické zápisy 
a kroniky.

Slovácko, to jsou kroje, písničky a muzi-
ka. Ta se prezentovala vcelku netradičně 
a to JR Bandem, (Junior ratíškovický band) 

hrajícím teprve rok pod vedením pana uči-
tele Josefa Příkaského. Na trubku v něm 
hraje i orlík Jirka Šupálek. Vyslechli jsme 
různé džezové úpravy skladeb, ale i lidov-
ky a JRB byl odměněn za své vystoupení 
zaslouženým potleskem. Ten sklidily i „Že-
nušky“ v parádních slavnostních krojích, 
které okrášlily nejen sál a toto „podujatie“ 
ale potěšily i svým krásným zpěvem.
Protože ke Slovácku patří i „plod vinné 
révy a lidské práce“ tak se také košto-
valo a to pak není daleko k dalším pís-
ničkám a vzpomínání…
Neděle i sláva je s Boží pomocí za námi 
a s Jeho požehnáním vykročme do další 
stovky. VÁCLAV KOPLÍK.

Z historie Orla v Ratíškovicích
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12. září 1945 se konala první členská 
schůze. Členové provedli mezi sebou 
finanční sbírku na postavení pomníku 
br. Vítovi, jeho manželce a tragicky za-
hynulé dceři.
4. března 1948 byl na obecní úřad po-
zván starosta jednoty br. Kadlčík. Tam 
jej očekával předseda MV NF s. Petr 
Neduchal, vrchní strážmistr s. Novotný 
a starosta Sokola Klaudius Benda. Toho 
dne byl jednotě Orla zabaven veškerý 
majetek. Cvičiště s tribunou o ploše 
3.872 m2, pokladní deník s částkou 
900,- Kč, vkladní knížka s částkou 
7.192,- Kč, cvičební nářadí a kino.

Po 42 letech nesvobody 9.prosince 
1990 byla jednota Orla obnovena. 
Byl zvolen nový výbor jednoty s jedi-
ným úkolem – navrácení zabaveného 
majetku. Postavením MŠ a obchodu 
však ztratila jednota nárok na navrá-
cení našeho původního areálu. Hle-
dal se tak jiný pozemek. 11. května 
1992 byl vyhlédnutý pozemek předán 
obecním úřadem bezplatně orelské  
jednotě.
19.července 1992 uspořádala jednota 
br. Vítu Příkaskému odhalení pamětní 
desky na jeho rodném domě a to za 
účasti pozvaných hostů včetně zástupců 

velkého množství okolních orelských 
jednot.
Od roku 1993 organizuje jednota 
v místním krytém bazénu ústřední 
a župní plavecké závody. Naši plavci 
se zúčastnili 3x ústředních plaveckých 
závodů, 3x Vánoční ceny v Opavě, 2x 
v Kuřimi a 1x ve Vyškově. Získali cel-
kem 30 zlatých, 38 stříbrných a 22 
bronzových medailí. Velmi aktivní je 
také naše družstvo kuželkářů. 6x jsme 
pořádali ústřední turnaj, 5x župní a 4x 
memoriál Víta Příkaského. Velmi zdaři-
lá byla rovněž módní přehlídka uspořá-
daná ve sportovním areálu. Radostné, 
avšak náročné, bylo budování našeho 
nového areálu. Započalo odvodněním 
darovaného pozemku, vybudováním 
mostu přes potok a jeho oplocením. 
V roce 2003 následovala výstavba ví-
ceúčelového hřiště a stavba provozní 
budovy, v dalším roce i půdní vestavba. 
Velký a srdečný dík za investiční do-
tace patří Orlu, obecnímu úřadu, ale 
i firmám, které se na výstavbě podílely.
Pokud jde o mimosportovní činnost 
jednoty Orla, velmi úspěšně si počínají 
naše členky při každoročním pořádání 
výstavy panenek, betlémů, krojů, burze 
krojů, a to díky sestře Pištěkové, která 
je hlavní organizátorkou. Jí patří velké 
poděkování, dále pak sestrám Holeč-
kové, Sedlačíkové, Gajdíkové a Podéš-
ťové. Všechny mají také svůj podíl na 
pořízení nového orelského praporu.
Velké poděkování patří všem členům 
Orla za pomoc při budování nového 
areálu a šíření dobrého jména ratíškov-
ského Orla.
 JAN PŘÍKASKÝ

Jednota Orel – Ratíškovice – 1919

Jednota Orel – Ratíškovice – 1933

Jednota Orel – Ratíškovice – 1946 Jednota Orel – župa Šilingerova z Ratíškovic – 1947
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O ospalém králi

Byl jednou jeden starý král 
a každý se mu jenom smál. 
On smál se taky s každým z nich, 
neb pěstěný měl na to břich. 

OVOCE DUCHA SVATÉHO
Stromy poznáme nejlépe po ovoci 
nebo podle plodů, které přinášejí. 
Působení Ducha Svatého poznáme 
podle skutků a vlastností člověka. 
Když z písmen v obrázcích složíš 
slova, dozvíš se, o jakém ovoci 
Ducha Svatého hovoří sv. Pavel  
v listu Galatským (5,22-23).

Však co tu k smíchu lidem všem? 
Král rozhodl se zrušit den. 
„Mně vždycky zdá se krásný sen, 
však ráno rozplyne se jen!“

Začal hned zrána s rušením, 
srdce jen tlouklo vzrušením, 
zdali se mu to povede - 
jestli den zrušit dovede.

Rušil ho minutu, druhou, třetí, 
tu vyrušil ho výskot dětí, 
jež v zahradě si hrály. 
(Tajně se smály králi...)

Král zamyslel se zhluboka, 
až zavřely se mu oka 
a na polštáře ulehl. 
Byl ten král ale nemehl! 

Tak dodnes den nás provází. 
Král přenechal nám nesnázi, 
jak dosnít nedosněný sen, 
co odchází, než přijde den. 

Nezbývá než se s tím smířiti 
a do nového dne vyjíti, 
nejlépe s úsměvem na tváři, 
jenž každé oči rozzáří. 

Vždyť noc je na sny dlouhá dost, 
ty jsou v ní vlastně pro radost. 
A den není dobrý na spaní, 
máme ho přece na hraní! 

Napsal Stanislav Juránek, 25 let, Brno 
(umístil se na druhém místě  
ve 3. kategorii literární soutěže  
Moderní pohádka)

Simona Přerovská, 12 let, Moutnice

Tereza Wiesnerová, 8 let,
 Kunovice u Valašského Meziříčí



Program sobota 23. srpna 2014
14.00 hod. –  Start závodu v rámci Orelské běžecké ligy,  

náměstí Bystřice pod Hostýnem
18.00 hod. – Mše svatá pro poutníky, bazilika sv. Hostýn
19.30 hod. –      Běh k Božímu hrobu, pro všechny věkové  

kategorie v rámci Orelské běžecké ligy
20.30 hod. – Světelná křížová cesta 
21.30 hod. – Požehnání v bazilice
21.50 hod. – Zpívání na schodech 

Program neděle 24. srpna 2014
 9.30 hod. – Slavnostní průvod orelských praporů
10.00 hod. – Hlavní mše svatá,  celebruje  arc. Jan Graubner
11.30 hod. – Orelské shromáždění
13.30 hod. – Orelská Křížová cesta

Po oba dva dny výstava prací z výtvarné soutěže na téma „Život v naší farnosti“.

se koná
     ve dnech         23. a 24. srpna

ORELSKÁ POUŤ 

                 na Svatém 
                    Hostýně

Formulář k ubytování během pouti na Svatém Hostýně najdete na www.orel.cz 
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dých Orlů. I když v tomto případě by 
bylo přesnější – převážně z mladých 
Orlic. Na finálovém turnaji padly dva 
Orelské rekordy na 120 sdružených 
hodů. Monika Pavelková výkonem 554 
kuželek mezi ženami a v mužích Kamil 
Bartoš 587 kuželek. Akci věcnými ce-
nami sponzorovala firma Váhala a spol. 
a město Olomouc, kterým patří poděko-
vání.  KAMIL BARTOŠ

Ústřední turnaj 
v kuželkách 

V sobotu 17. května přivítala 
olomoucká kuželkářská hala 
na 50 závodníků z jedenácti 
orelských jednot. Svoje síly 
změřili v turnaji smíšených 
družstev. Technického uspo-
řádání se úspěšně zhostili čle-
nové jednoty Hranice.

V krásné a největší kuželně v republi-
ce, kde se odehrávalo Mistrovství světa 
v kuželkách v roce 2008, pronesl úvod-
ní duchovní slovo P. Majer. Do finále se 
z oblastních kol dle orelského sportovní-
ho řádu kvalifikovalo 16 týmů. Je škoda, 
že se finálových bojů nezúčastnili všichni 
a nejvíc mrzí neúčast těch, kteří se ani ne-
omluvili. 
Nejlepším družstvem se stala jednota 
Orel Kunovice – Loučka, složená z mla-

Pořadí týmu
Pořadí Družstvo Jméno Plné Dorážka Celkem

 1 Kunovice - Loučka

Vybíral Tomáš 347 149 496
Mašláňová Anička 356 152 508
Pavelková Monika 354 200 554
Vinklarová Dominika 350 173 523

Celkem 1407 674 2081

 2 Kelč

Antonín Pitrun 301 131 432
Pavelka Petr ml 370 162 532
Pavelka Petr st. 378 164 542
Tuček Dalibor 380 181 561

Celkem 1429 638 2067

 3 Ivančice

Karel Sax 343 141 484
Zemek Jiří 333 174 507
Klika Jaromír 359 183 542
Klika Milan 362 157 519

Celkem 1397 655 2052

 4 Hranice 1393 631 2024
 5 Blažovice 1380 634 2014
 6 Stěbořice 1387 557 1944
 7 Ratíškovice 1316 575 1891
 8 Mořkov 1290 516 1806
 9 Bohuslavice 1302 493 1795
10 Troubelice 1186 505 1691
11 Hustopeče n B. 1110 416 1526
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Na start se postavilo 160 dětí a 61 do-
spělých, což je nový účastnický rekord 
a lulečský závod se tak dostal mezi 
závody s největším počtem účastníků 
v okrese Vyškov. V hlavním závodě na 
1609 m padly také oba traťové re-
kordy – v mužích zaběhl nový rekord 
v čase 4:55 Tomáš Steiner z AK Drno-

vice, v ženách v čase 5:42 Pavlína Po-
láčková z EKOL Teamu. Nejpočetnější 
kategorií s 19 závodnicemi se stala 
kategorie nejmladších děvčat – ročník 
2009 a ml. V Lulči startovali členové 
Orla z 19 jednot, nejúspěšnější se sta-
la jednota Orel Vyškov před jednotou 
Obřany, Křenovicemi a domácími Dr-
novicemi. Nejvzdálenějšími účastní-
ky byli závodníci z Ostravy, Litoměřic 
a Dolní Dobrouče. Kromě nejlepších ve 
vypsaných kategoriích byli také vyhlá-
šeni nejlepší domácí závodníci z Lulče. 
Zajímavostí je, že atletické kluby Orel 
Vyškov, AK Drnovice a AHA Vyškov 
dosáhly shodně čtyř vítězství v jednot-
livých kategoriích.

Účastníci měli také možnost shlédnout 
výstavu keramických obrázků se spor-
tovní tématikou vyškovské keramičky 
a trenérky Orla Vyškov Aničky Mál-
kové. Děti se mohly dosyta vyřádit na 
skákacím hradu, příjemným zpestřením 
byly závody tříčlenných štafet. V sobotu 
10.května si v Lulči každý přišel na své. 
Všem účastníkům velmi chutnaly tradič-
ní preclíky z pekárny Jaroslava Kotase, 
podle kterých se také závod jmenuje.
Atmosféru závodů si také okusil tehdy 
kandidát, nyní poslanec Evropského 
parlamentu Pavel Svoboda, který nej-
menším účastníkům předal ceny a od-
startoval závody v hlavních kategoriích.

PETR HALAS

Lulečský preclík
Již 5.ročník běžeckých závodů, které v Lulči pořádá jednota 
Drnovice u Vyškova, se nesl v duchu rekordů. Závod započí-
távaný do Orelské běžecké ligy a nově do Vyškovské běžecké 
tour provázelo krásné, ideální počasí.
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V areálu Univerzity obrany v Brně se odehrál v sobotu 29. března 
turnaj ve volejbale žen a 12. dubna poměřili svoje síly muži.

Ústředního turnaje žen se zúčastnilo 
sedm týmů. Systém turnaje byl určen 
na dva hrané sety do 20-ti bodů a to 
„každý s každým“(tj. 21 utkání) dle 
pravidel ČVS. Nejlepší hrou se prezen-
tovalo družstvo z Hradce Králové a po 
právu obsadilo první místo. Při shodě 
bodů na druhém a třetím místě rozho-
doval rozdíl míčů. Zlín ( o devět míčů ) 
vyšel z tohoto souboje lépe a obsadil 
tak druhé místo před třetími Žideni-
cemi. Příslibem byl výkon rodícího se 

družstva kadetek pro účast na hrách FI-
CEP / FISEC ve Vídni. Utkání řídil již tra-
dičně hlavní rozhodčí ing. Kamil Klečka 
a ing. Lukáš Dostál.
Stejní rozhodčí řídili i turnaj mužů. Ten-
tokrát byl systém turnaje určen na dva 
vítězné sety.
Lepším rozdílem setů nakonec v turnaji 
zvítězilo družstvo Pozořic, které i přes 
porážku od Letohradu, který nezvládl 
utkání se Zlínem, obhájilo loňské prven-
ství.   JAN MOTL

Ústřední turnaje  
ve volejbale odehrány

KONEČNÉ POŘADÍ 

ŽEN MUŽŮ

1. Hradec Králové 1. Pozořice

2. Zlín 2. Letohrad

3. Brno-Židenice 3. Zlín

4. Letohrad 4. Mramotice

5. Kadetky 5. Brno-Bohunice

6. Slavičín

7. Brno-Bohunice

Pozořice

Hradec Králové Zlín Brno-Židenice

Letohrad
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Sobotní ráno jsme začali ranní boho-
službou. Po osmé hodině se začali sjíž-
dět první závodníci. V 10 hod. byl závod 
slavnostně zahájen starostou jednoty br. 
Josefem Soukalem, dále se slova ujali sta-
rosta Orla br. Stanislav Juránek. starosta 
Olešnice Zdeněk Peša a P. Pavel Lazárek. 
Za krásného slunného počasí byl závod 
zahájen startem kategorie nejmladší žáci 
na nejkratší trati 50m. Postupně probíha-
ly závody dalších kategorií až do polední 
přestávky, která byla vyplněna vyhláše-
ním výsledků a občerstvením účastníků. 
Po přestávce byly odstartovány závody na 

Memoriál prof. Benáčka
V sobotu 24. května se v lesoparku Skalky v Olešnici sešli Orli 
z 19 jednot na patnáctém ročníku Memoriálu prof. Leopolda 
Benáčka v přespolním běhu. 

nejdelších tratích 2500 m a 5000 m. Ve 
13.30 hod. byl závod ukončen vyhláše-
ním závěrečných výsledků a rozloučením 
s účastníky závodu.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
132 běžců. V soutěži jednot se na nej-
vyšší příčce umístila jednota Brno-Obřany.
Závěrem patří poděkovat všem pořada-
telům, závodníkům a hostům za krásný 
závod, který celý probíhal v příjemné 
a přátelské atmosféře. Podrobné vý-
sledky a umístění v jednotlivých kate-
goriích na www.orel.cz v sekci Orelská 
běžecká liga.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O POHÁR 
1. NÁMĚSTKA HEJTMANA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Poř. Název jednoty  Body

 1.  Brno-Obřany 141
 2.  Příchozí 137
 3.  Olešnice na Moravě 110
 4.  Vyškov 110
 5.  Brno-Židenice  66
 6.  Silůvky  53
 7.  Pozořice  35
 8.  Šitbořice  35
 9.  Drnovice u Vyškova  33
10.  Troubelice  26
11.  Vysoké Mýto  25
12.  Dolní Dobrouč  22
13.  Žatčany  21
14.  Hranice  19
15.  Bystřice nad Pernštejnem  11
16.  Hradec Králové  10
17.  Brno-Starý Lískovec  9
18.  Moravské Budějovice  9
19.  Strhaře  6
20.  Brno-Lesná  3

Maximální počet započtených závodníků 15
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Hlinsko je malebné městečko, které se nachází na českomorav-
ské vrchovině mezi městy Polička a Havlíčkův Brod. Město a jeho  
region leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí  
Žďárské vrchy a Železné hory.

Samo město nabízí tyto atrakce:
➤ Historická čtvrt Betlém  ➤ Sportoviště
➤ Hlinské městské muzeum   • Fotbalové hřiště
➤ Multifunkční centrum   • Tenisové a volejbalové kurty
 • Kino  ➤ Plavecký bazén
 • Kulturní programy (divadlo,…)   •  Fitness, sauny, squash, solárium

Spolek Orel nabízí ke společným setkáním rodin, turistických sku-
pin i ostatních společenství k využití objekt v Hlinsku s možností  
i několikadenního přespání. Objekt se nachází přímo v centru  
města asi 50 metrů od Poděbradova náměstí. V blízkosti je možné 
využít dětské hřiště i řadu kulturních i sportovních atrakcí.

Objekt nabízí:
➤ Tři čtyřlůžkové pokoje
➤ Kuchyňský kout
➤  Možnost přespat  

ve vlastním spacáku
➤ Prostor pro uložení kol nebo lyží

U objektu se také nachází dostatečně veliká parkovací plocha, 
která odpovídá kapacitě objektu.

Středisko HLINSKO

Hlinsko v Čechách Objekt Orla ústředí v Hlinsku

Betlém
Betlém je název památkové rezervace pocházející z 18. století. 
Jedná se o soubor roubených staveb, které jsou charakteristické  
pro zdejší region. V Betlémě se také po celý rok pořádá řada  
turistických a kulturních akcí.

Cena: 150 Kč osoba/noc 
Pro větší skupiny s přespáním na 
vlastních karimatkách je možné 
dohodnout individuální cenu.

Adresa: Husova 41, 539 01 Hlinsko

V zimním období Hlinsko nabízí možnost návštěvy lyžařského 
areálu s půjčovnou lyží a snowboardů. Město je centrem cyklo- 
tras, které se na českomoravské vrchovině nachází. Milovníci 
historie mohou navštívit nedaleký zámek v Litomyšli, který je 
zapsán na seznamu UNSECO, či gotický hrad Kunětická hora. 
K dalším zajímavostem, které rozhodně patří za zmínku patří  
i Golfový klub v nedalekých Svobodných Hamrech a vodní  
nádrž Seč.

Správce objektu: Nováček Vítězslav 
 Telefon: +420 602 501 949 
 E-mail: novacek@orel.cz 
 Web: http://www.orel.cz/ Těšíme se na vaši návštěvu!

Okolí Kde nás najdete? 

Mapa
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Z činnosti žup a jednot
Úspěch v Silůvkách
Členkou naší jednoty Orel Silůvky je i Linda 
Záděrová (roč. 2003). Stolní tenistka, která 
figuruje na 1. místě republikového i krajské-
ho žebříčku nejmladších žákyň. Se stolním 
tenisem začala v naší jednotě v roce 2009 
na okresní úrovni. Od roku 2010 je člen-

Brna jednotlivců v šachu dětí a mládeže. 
Třídenní turnaj se hrál ve velké tělocvič-
ně Orlovny. K rozborům odehraných ša-
chových partií, k občerstvení, posezení 
a relaxaci při stolním hokeji a fotbalu, 
využívali děti, jejich rodiče i doprovod 
zázemí orelského klubu. Turnaj slav-
nostně zahájili představitelé Městského 
svazu šachu Bronislav Chmelíček a Pavel 
Lapuník, starosta městské části Bohunice 
Miloš Vrážel a starosta pořádající jednoty 
Ladislav Konečný. Dětí přijelo z Jihomo-
ravského kraje a z Brna 39, nejdále z Va-
cenovic, Dubňan a Ratiškovic. 
Kategorii do 10 let vyhrál a přeborníkem 
Jihomoravského kraje se stal člen Orla 
jednoty Brno-Bohunice Vilém Faja, kte-
rý ve své kategorii výrazně vyčníval nad 
ostatními soupeři. Turnaj starších byl jak 
„přesýpací hodiny“. Start ve 14tiletých 
vyšel Elišce Vavřínkové z Lokomotivy, 
která pět kol vedla, ale v závěru byla 
předstižena Miroslavem Bauerem z Ku-
řimi. V 16tiletých se ve vedení střídalo 
hned několik hráčů a turnaj skončil zrov-
na ve chvíli, kdy na trůnu seděl Daniel 
Marko z Bučovic.
Sportovní úroveň i zajištění turnaje 
se nedá hodnotit jinak než pozitivně. 

Všechny děti dostaly cenu ve stylu „kdo 
je lepší vybírá“. Důležité je, že předsta-
vitelé Orla i činovníci městského svazu 
připravili u každého dítěte herní poho-
du a úsměv a doprovod byl spokojen 
s podmínkami, které se podařilo všem 
účastníkům premiérově vytvořit. Pokud 
bude všestranný zájem, můžeme se zde 
příští rok opět sejít.

PAVEL LAPUNÍK, 
vedoucí šachového oddílu  

Orel Brno-Bohunice

Poděkování
Rádi bychom touto cestou velmi podě-
kovali br. Josefu Častulíkovi, starostovi 
Velehradské župy a jednoty Drnovice 
u Valašských Klobouk, za zorganizování 
výuky sjezdového lyžování na Stupavě. 
Z Křenovic nás přijelo celkem 14 nad-
šených lyžařů, další účastníci se k nám 
přidali z ostatních jednot. Br. Častulík 
nás nejdříve srdečně přivítal, seznámil 
s průběhem programu a poté se nás 
ujali 4 lyžařští instruktoři – dva byli pří-
mo z lyžařské školy Stupava, dva přijeli 
přímo z jednot. Podle našich lyžařských 
dovedností jsme se rozdělili do skupi-
nek a výuka lyžování mohla začít. Počasí 

kou klubu TTC MS Brno, kde trénuje čtyři-
krát týdně. Za tento klub hraje republikové 
a krajské žebříčkové turnaje, také ženskou 
soutěž Divize ženy JMK a mužskou soutěž 
Městský přebor. Je členkou olympijských 
nadějí ve stolním tenise. Zúčastňuje se tré-
ninkových kempů po celé ČR i v zahraničí 
(Francie – Lyon, Slovensko – Bratislava). Na 
tyto naděje dohlíží republikoví trenéři p. Li-
nert, p. Vrňák a bývalí republikoví hráči p. 
Pytlík a p. Plachý (trenér mužské reprezen-
tace). Z posledních úspěchů stojí za zmínku 
vítězství na republikovém turnaji v Blansku, 
konaném na sklonku minulého roku v jed-
notlivcích i ve čtyřhře. Linda již oblékla re-
prezentační dres ČR v kategorii nejmladších  
žákyň.

Přebor kraje a Brna 
v šachu mládeže
Ve dnech 27. 2. až 1. 3. uspořádali Orel 
jednota Brno-Bohunice a Městský šacho-
vý svaz Brno, za finanční podpory MČ 
Bohunice, krajský přebor a přebor města 
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nám vcelku přálo, i když během polední 
přestávky začalo pršet, ale to nás neod-
radilo a i přes mírný déšť jsme odpole-
dne zvládli i lyžařský slalom. Následo-
valo jeho vyhodnocení, děti dostaly od  
br. Častulíka sladké drobnosti a poté 
byla celá tato vydařená akce ukončena. 
Někteří z nás již poté, příjemně unaveni, 
odjeli domů, my ostatní, kteří jsme měli 
ještě trošku sil, jsme lyžovali až do pozd-
ního odpoledne.
Velmi děkujeme br. Častulíkovi za pří-
pravu celého tohoto lyžařského dne, 
rovněž naše velké díky patří oběma in-
struktorům, kteří byli velmi profesionální 
a obětaví a mnoho nás naučili. Na důkaz 
naší naprosté spokojenosti přikládáme 
společné foto všech účastníků.
Věříme, že se v příštím roce, ještě v hoj-
nějším počtu, na Stupavě opět sejdeme.
Za jednotu Orel Křenovice 
 rodina KRATOCHVÍLOVA

Recitační přehlídka 
župy Klapilovy
Jednota Orla Drnovice zorganizova-
la 29. 3. 2014 recitační přehlídku. Je 
velmi potěšitelné, že se konala po ně-
kolikaleté přestávce. Zúčastnily se děti 
z Drnovic a Vyškova. Do poroty zasedla 
ses. Marie Pachtová z Vyškova (ředitelka 
poroty), s. Hana Holomková z Křenovic 
a s. Dvořáčková z Drnovic. Celé setkání 
zorganizovala s. Marie Handlová z do-
mácí jednoty, za což jí patří velký dík. 
Nervozita pracovala na plné obrátky. 
Postupně se všichni vystřídali v recitaci 
a předvedli velice pěkné výkony. S. Ma-
rie Pachtová je krátce zhodnotila. Děti 
se otřepali z nervozity a 2. kolo mohlo 
začít. Ředitelka poroty s dětmi rozebra-
la báseň, řekla připomínku k přednesu. 
Ve druhém kole jsme tedy mohli slyšet, 
jak děti umí reagovat na obsah básně 
a vtáhnout se do obsahu básně. S. Ma-
rie Pachtová ukázala, že to s dětmi umí 
a také jim rozumí. Nakonec i ten, kdo 
se bál recitovat bez ostychu vystupoval, 
dokonce nám všem i zazpíval. Celé se-
tkání bylo velice příjemné a také inspiru-
jící. Vzpomínat budou jak děti, tak také 

rodiče a všichni přítomní. Co si přát? 
Abychom navázali a pokračovali.

 JOSEF HOLOMEK, 
starosta župy Klapilovy

Kuželky  
na Josefa dělníka
Osobnost Národního mučedníka a ná-
čelníka orelské župy Tomáše Šillingera 
Víta Příkaského přesahuje Ratíškovice 
i hodonínský okres nejen svou odbo-
jovou činností, ale i statečností a lid-
ským křesťanským příkladem. Stalo se 
dobrým a záslužným činem, že si oběť 
tohoto nositele Válečného kříže 1939 
připomínáme na kuželkářském Memo-
riálu Víta Příkaského. Jedná se o sou-
těž čtyřčlenných družstev na 100 hodů 
sdružených. V posledních čtyřech le-
tech se turnaj odehrává 1. května na 
svátek Josefa dělníka. Pět špičkových 
orelských kuželkářských kolektivů 
z různých koutů Moravy přijalo po-
zvání i letos a pojalo ho i jako gene-
rální zkoušku na mistrovství Orla, kte-
ré mělo teprve proběhnout. Součástí 
memoriálu bylo i duchovní slovo otce 
Jiřího Čekala i s požehnáním od Pan-
ny Marie Lurdské a úvodní připomínka 
starosty obce Josefa Uhlíka, že jen díky 
obětem takových hrdinů jakým byl Vít 
Příkaský žijeme už 69 let v míru, což 
není až taková samozřejmost.
Loňské prvenství přijely obhajovat Ivan-
čice, dorazili i vítězové z r. 2012 Dvořáci 

z Blažovic, bohužel oslabeni o dvojná-
sobného nejlepšího hráče Pavla, Hranice 
na Moravě i jejich téměř sousedé z Kel-
če a nenápadná Telnice. Jim se snažili 
sekundovat premiérově domácí a sesku-
pení známé z Ligy ratíškovického pivo-
varu jako FAMILY. Pořadatelé připravili 
nejen poháry pro tři nejlepší družstva, 
ale tradičně i diplomy letos s odkazem 
na skutečnost, že Orel v Ratíškovicích 
se vzpomíná od roku 1914 a tudíž má 
stoletou tradici. Vítězem se stala jednota 
Orla z Telnice, druhé místo obsadili Orli 
z Ivančic a premiéru na „bedně“ za třetí 
místo si užili domácí Ratíškovice. O pěk-
ný závěr tohoto turnaje se postaral vinař 
Pavel Hnilica, jehož pozvání na Slavín 
přijala většina účastníků a za to si mohla 
ochutnat i šampiony z různých koštů vín.

VÁCLAV KOPLÍK

Dílnička k svátku matek 
ve Starém Městě
V neděli 4. května 2014, týden před 
svátkem matek, uspořádala jednota Orla 
ve Starém Městě 2. ročník akce nazva-
né „Dílnička k svátku matek“. V malém 
sále Orlovny mají všechny děti možnost 
vyrobit si dárečky pro maminky a babič-
ky a udělat jim radost. Letos jich přišlo 
opravdu hodně a mohly si na deseti 
„stanovištích“ vyrobit košíčky, květiny 
z krepového papíru, korálky z novin, 
přáníčka, zápichy do květináčů v podobě 
srdíček a kytiček a další. Tak děti odchá-
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zely s mnoha výrobky, kterými o týden 
později udělali radost svým maminkám 
a babičkám. A to je to nejkrásnější, co 
nás, co jsme akci připravovali, těší..

Župní pouť do Křtin 
a Mariánská štafeta

Jako každý rok, tak i letos putovali Orli 
ze župy Sedlákovy k Panně Marii Křtin-
ské. Letošní pouť byla propojením dvou 
každoročních akcí – župní pouti a Mari-
ánské štafety. Poutníci se sešli 18. května 
u hrobu P. Prnky, dlouholetého duchov-
ního rádce župy, kde starosta Orla ČR br. 
Juránek položil kytici. Odtud pak vyrazil 

průvod s prapory do kostela. Zde na úvod 
proběhlo stužkování „Mariánské štafety“. 
Každá jednota si připravila stužku s pros-
bou, kterou tímto odevzdali do Marián-
ské přímluvné náruče. Mši svatou sloužil 
brněnský děkan P. Václav Slouk. Po skon-
čení duchovního programu se ti s nejsil-
nějším orelským duchem (neboť počasí 
vůbec nepřálo) přesunuli na župní stře-
disko v Bukovině. Zde na ně čekalo ob-
čerstvení v příjemně vytopené jídelně a ti 
otužilejší se zúčastnili kulturního progra-
mu, který na ně čekal na hřišti pod párty 
stany. S nadšením zatancovaly děti z fol-
klorního souboru Šafránek (jednota Brno-
-Obřany) a vůbec jim nevadil déšť a chlad. 

K tanci, poslechu i zpěvu pak hrála kapela  
Tom Sawyer Band. Pro děti byly připra-
veny soutěže, které ovšem musely absol-
vovat v pláštěnkách. Ani tyto komplikace 
nevzaly přítomným chuť strávit nedělní 
odpoledne v orelském duchu a k tomu 
jsme na závěr přijali požehnání od Křtin-
ského faráře P. Palečka. 

 IVANA NOVÁČKOVÁ, 

Svátek matek  
a dětské odpoledne 
v Drnovicích u Vyškova

V letošním roce jsme si 11. května při-
pomněli již čtvrt století od znovuobno-
vení tradice oslav svátku všech maminek. 
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Spolu s MO KDU-ČSL Drnovice, místní 
Mateřskou a Základní školou jsme připra-
vili pěkný program, zakončený bohatou 
tombolou. Vystupovalo celkem 150 dětí 
a místní Kulturní dům doslova praskal ve 
švech. Naši společnou akci podpořil svou 
účastí i květinami pro maminky náměstek 
hejtmana JMK a kandidát do podzimních 
senátních voleb Bc. Roman Celý, BiS.
 V neděli 25. května 2014 jsme pořádali 
již 25. ročník zábavného Dětského odpo-
ledne v místním zámeckém parku. Počasí 
nám přálo a tak mohly děti spolu se svý-
mi rodiči i prarodiči vesele závodit a to 
hned v šestnácti disciplínách. Nejoblíbe-
nější byla asi jízda na kole či koloběžce 
mezi kužely a skákání v pytli, ale i ostatní 
stanoviště byla neustále plná dětí – ma-
lování na chodníku, lví tlama, chůze po 
laně či na chůdách, uzly a další. Za zpěvu 
oblíbených dětských interpretů skotačila 
pomalu stovka dětí celé dvě hodiny a ro-
dičům i nám pořadatelům se zdálo, že 
jsou doslova k neutahání. Na děti čekaly 
sladké odměny a na nás pak rozzářené 
dětské oči a slova díků od rodičů.
Dá-li Bůh, sejdeme se za rok znovu. Zdař 
Bůh!

Orlovna v Plzni se otevře 
matkám a seniorům
Naše jednota Orla založená již roku 1913 
obnovila svou činnost hned po listopadu 
1989. Od roku 2007 využívá nově po-
stavenou Orlovnu – budovu v Lukavické 
ulici v Doudlevcích, kde organizuje různé 
aktivity zejména pro mládež. Do budouc-
na chce však cílit také na dříve narozené 
a matky s dětmi Od září tohoto roku chce 
Orel nabídnout seniorům počítačové kur-
zy nebo speciální cvičení. Dnes v jedno-
tě Orla fungují taneční a herecké kurzy, 
oddíly karate a stolního tenisu. Probíhají 
zde také lekce cvičení pro těhotné ženy. 
Prostor pro svou činnost mají i cyklisté. 
K dispozici jsou zde dva vybavené taneční 
sály, tělocvična a další místnosti. Nechy-
bí ani malá kavárna, kde mohou strávit 
příjemný čas např. rodiče čekající na cvi-
čící děti. Starosta jednoty Petr Rybář by 
rád naše dobře vybavené prostory nabídl 

k provozování zájmové činnosti i dalším 
subjektům. Cílem orelské jednoty je, aby 
byly tyto prostory plně využity a sloužily co 
nejlépe široké veřejnosti. Orel přivítá s ote-
vřenou náručí všechny, kdo chtějí přispět 
k příjemnému a zdravému trávení volného 
času dětí i dospělých. Nejnavštěvovanější 
aktivitou v naší Orlovně jsou v součas-
nosti taneční lekce Ludmily Čermákové 
a známé choreografky Petry Parvoničové. 
Účastní se jich pravidelně téměř dvě stov-
ky dětí a mládeže. Hlavní snahou organi-
zátorek je, aby děti tanec především ba-
vil a přinášel jim radost. Završením jejich 
společného úsilí jsou veřejná vystoupení. 
Obě lektorky vystupují se svými juniorský-
mi tanečními týmy Look Dance a Tygry na 
společenských a maturitních plesech i na 
řadě charitativních akcí. 
Z narůstající činnosti Orla máme všichni 
velkou radost a těšíme se, až bude naše 
Orlovna žít naplno od rána až do večera.

Dr. RICHARD PRŮCHA, 
člen Orla v Plzni

Korálky – přehlídka 
dětských talentů
V loňském roce zařadila župa Sedlákova 
do svých pravidelných kulturních aktivit 
novou akci – Korálky. Jedná se o sou-
těžní přehlídku dětských talentů, kde 
děti mohou předvést, co umí. Vybírají 
mezi recitací, zpěvem, hrou na hudební 
nástroj nebo krátkou scénkou. Letos se 
akce konala druhou březnovou neděli 
v Lidovém domě v Blučině. Abych řekla 

pravdu, z počátku jsme u prezence měli 
trochu obavy, kolik dětí se sejde, ale naše 
obavy se brzy rozplynuly. Pořadatelská 
jednota Blučina měla plné ruce práce se 
zapisováním příchozích „talentů.“ Nako-
nec se sešlo přes 40 dětí, které se pustily 
se zápalem do soutěžení. Musím říct, že 
chvílemi to byly téměř „lité boje“ a vů-
bec jsem nezáviděla 5-ti členné porotě 
jejich práci. Všechny děti totiž předvedly 
úžasné výkony a bylo vidět, že do toho 
jdou s plným nasazením. Pro ty, co zrov-
na nesoutěžily, měla jednota připravené 
velikonoční dílničky. Kluci, ale i holky, se 
snažili naučit plést pomlázku, vyráběli lát-
kové kraslice, origamové slepičky s kuřát-
ky aj. Pro všechny pak bylo připraveno 
pohoštění, rodiče si mohli dát kávu s ně-
čím sladkým a všechny soutěžící děti do-
staly čokoládové medaile. Vítězové pak 
byli navíc odměněni krásnými korálky, 
klíčenkami nebo přívěšky. Za toto poho-
dové rodinné odpoledne patří velký dík 
všem - soutěžícím dětem, jejich rodičům 
za to, že vedou děti k umění, porotě, ale 
hlavně organizátorům – Orlům z Blučiny.

IVANA NOVÁČKOVÁ,
kulturní rada Sedlákovy župy

Župní turnaj žáků  
ve florbale
Ve sportovní hale v Křenovicích jsme  
29. května přivítali účastníky turnaje 
župy Klapilovy ve florbale žáků. Zúčast-
nily se orelská družstva Drnovic, Křeno-
vic, Vyškova a pozvání přijalo družstvo 



ze žup a jednot
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z Těšan ze župy Sedlákovy. Hrálo se 
systémem každý s každým. Po těžkých 
bojích vzniklo toto pořadí:
 1. Vyškov
 2. Křenovice 
 3. Drnovice 
 4. Těšany 
Poděkování patří všem, kteří přijeli a při-
spěli tak ke zdárnému průběhu celé 
akce.
Nejvíce potěšitelné je, že celý turnaj 
zorganizoval realizační tým juniorského 
věku (21–23 let). Přejme jim, ať nadšení 
a zápal vydrží co nejdéle pro další úspěš-
né akce.
 JOSEF HOLOMEK, 

starosta župy Klapilovy

S Orlem Dobříš  
není nikdy nuda
Tým lektorů na Dobříši se stále snaží být 
aktivní nejen v tělocvičně, ale i mimo 
ni. Stále připravuje nové akce a s úspě-

probíhal po celé České republice. Závo-
dilo se v kategoriích – maminky, děti, 
tatínci i celé rodiny a odměny pro zá-
vodníky byly opravdu krásné. Celou akci 
nám zaštítila herečka Zdeňka Žádníková, 
která se závodů i sama aktivně účastni-
la a krásnému nedělnímu odpoledni tak 
dodala ještě velmi příjemnou atmosféru 
svým moderováním. Naše aktivity však 
v dubnu nekončily, hned další víkend 
jsme se vydali s dětmi na VÝLET DO ČO-
KOLÁDOVÉHO MUZEA. Návštěva hřiště, 
procházka po Praze, hry, prohlídka mu-
zea čokolády s výkladem a praktickou 
ukázkou výroby i ochutnávky pravých 
belgických pralinek a romantická jízda 
vlakem zpátky na Dobříš. To vše děti za-
žili a z jejich úsměvů se dala číst spoko-
jenost a nadšení. Duben jsme zakončili 
PÁLENÍM ČARODĚJNIC.
  DENISA HAVLÍČKOVÁ

Karneval v Pitíně
Rádi se pochlubíme zdařilou akcí, která 
sice proběhla již v únoru, ale nic nebrání 
tomu se s vámi podělit o naše aktivity. 
Naše jednota uspořádala pro děti z Pitína 
i blízkého okolí karneval. Každá z pade-
sáti osmi zúčastněných masek se před-
stavila v úvodní promenádě a věřte, že 
se bylo na co dívat. Pak už následovaly 
tanečky a skotačení za tónů veselé hud-
by. Kromě písniček z pohádek zazněly 
i temperamentní moderní melodie, takže 
si děti v maskách mohly zkusit tanec ve 
stylu třeba i zumby. Na programu nechy-
běly ani soutěže, ze kterých si děti odnes-
ly sladkou odměnu. Na závěr proběhlo 
vyhlášení deseti nejkrásnějších masek 
a losování tomboly. Všichni si domů od-
nášeli malou památku na hezké nedělní 
odpoledne. 

Za Orel Pitín KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ

chem pořádá akce již pravidelné a ob-
líbené. Během měsíce března proběhla 
podvečerní akce s názvem RELAXAČNÍ 
NEDĚLE, při které si účastníci zacvičí 
jógu, tai-chi, meditují a relaxují. K velmi 
příjemné atmosféře se podává také malé 
vegetariánské občerstvení se zázvorovým 
čajem. 
Následující měsíc duben byl pak na akce 
opravdu bohatý. Již tradiční EXPEDICE 
APALUCHA, aneb víkend pro maminky 
s dětmi se tentokrát uskutečnil na chatě 
Doubravka v Železných horách. Bohatý, 
zábavný i výtvarný program bavil ma-
minky i děti. Novinkou v našem kalendá-
ři akcí se stal ZÁVOD KOČÁRKŮ, který 



Pořadatel:�Orel�župa�Sedlákova

Místo:	�Křtiny	u	Brna
Datum:	18.	května	2014	v�10:30�hod.

Program:��v�10.00�hod.��setkání�poutníků�u�hrobu�P.�Tomáše�
Prnky,�odtud�průvodem�s�prapory�do�
kostela.�Po�mši�sv.�přesun�do�župního�
orelského�střediska�do�Bukoviny,�kulturní�
a�sportovní�program�pro�celé�rodiny�

�ve�14.30�hod.�požehnání��v�přírodě�
��občerstvení�zajištěno

Razítko�lze�získat�také�každou�
neděli�po�mši�sv.�v�termínu��
od�18.�5.�do�17.�8.�2014

Kontakt:
e-mail:�zupa.sedlakova@quick.cz
web:�www.orelzupasedlakova.cz
web:�http://krtiny.katolik.cz

  Pouť Sedlákovy župy do Křtin

Razítko

5

Poutní�

�
� knížka

�2014

Pořadatel:�Orel�ústředí

Místo:	�Velehrad
Datum:	4.–5.	července	2014
Program:�	pátek	4.	7.��–�kvalifikace�a�finále�Soutěže�ve�fotbalových�

���dovednostech�pod�záštitou�Antonína�Panenky�
–�finálové�turnaje�ve�stolním�tenise�družstev��
���Propinkejte�se�na�Velehrad

������������������	sobota	5.	7.��–�setkání�u�hrobu�Mons.�Jana�Šrámka�9:30�hod.�
–�mše�svatá�10:30�hod.

Razítko�lze�získat�na�orelském�
stánku�–�4.�července�na�
fotbalovém�hřišti,�5.�července�
na�nádvoří�před�bazilikou
Kontakt�a�informace:
e-mail:�ustredi@orel.cz
web:�www.orel.cz

  Pouť na Velehrad

Razítko
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Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Člen�Orla:

��ANO����� ��NE
Věk

Orelská	modlitba	na	každý	den.

Požehnej�Bože�orelské�práci,
aby�s�Tebou�začínala�a�s�Tebou�také�končila,�
ke�Tvé�cti�a�chvále,
k�dobru�našich�duší�a�k�blahu�naší�vlasti.
Amen.�

INFORMACE	

Poutní�knížka�také�na�www.orel.cz�v�sekci�ke�stažení

Kontakt:��M.	Macková,	mob.	775	307	292,		
mackova@orel.cz� � �

Vydal:�Orel�ústředí,�Brno,�Pellicova�2c

Tisk:�OLprint�Šlapanice,�Jaroslav�Olejko,�tel.:�544�228�208



Pořadatel:�Orel�ústředí

Místo:	�Svatý	Hostýn
Datum:	23.–24.	srpna	2014
Program:		sobota	23.	8.��–�běh�v�rámci�Orelské�běžecké�ligy��

���(všechny�věkové�kategorie)�
–�večerní�světelná�křížová�cesta�
–�zpívání�na�schodech

�neděle	24.	8.��–�Hlavní�mše�svatá�10.00�hod.�
–�Orelské�shromáždění��11.30�hod.

�–�Orelská�křížová�cesta�14.00�hod.

Razítko�lze�získat�na�orelském�
stánku�před�bazilikou��
po�oba�dva�dny.

Kontakt�a�informace:
e-mail:�ustredi@orel.cz
web:�www.orel.cz

  Orelská pouť na Svatý Hostýn

Razítko
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Razítko

Pořadatel:�

Orel�jednota�
Brno-Židenice

Místo:������

Brno,
Hrozňatova
ulice

Razítko�lze�získat�
po�modlitbě�na�místě.

Kontakt�a�informace:
e-mail:�brnozidenice@orel.cz
web:�www.orelzidenice.cz
web:�www.farnostzidenice.cz

Datum:������� 23.	a	30.	května	2014
		 	 6.	a	13.	června,	20.	a	27.	června	2014
	 	 3.	července	2014
	 22.	srpna	2014
Program:�� �v�15.00�hod.�na�Cyrilce�u�kříže�modlitba�za�město,���

farnost�i�za�Orly

7

Setkání na Cyrilce 
u kříže 
v Brně-Židenicích 

Razítko

Pouť k poctě 
P. Václava Drboly
Moravské Budějovice

Pořadatel:�

Orel�jednota�
Moravské�Budějovice

Místo:������

Moravské  
Budějovice-Babice

Razítko�lze�získat�v�cíli.

Kontakt�a�informace:
e-mail:�
moravskebudejovice@orel.cz
web:�www.orelmb.cz

Datum:�������3.	srpna	2014
Program:��mše�svatá�v�Babicích�v�10:30�hod.

��Od�Orlovny�v�Moravských�Budějovicích��pěšky,�během�
nebo�na�kole.�Kategorie�budou�pouštěny�postupně�tak,�
aby�účastníci�dorazili�do�cíle�ke�kostelním�dveřím��
před�mší�sv.�Délka�trati�je�10�km.
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Milí poutníci, na naší společné cestě k Bohu na nás 
  čeká 5 zastávek, na kterých naše orelská rodina 

může načerpat sílu do dalších dnů.

Na Hostýně a ve Křtinách na nás 
čeká velká přímluvkyně Maria, na 
Velehradě a v brněnských Židenicích 
si připomeneme cyrilometodějskou 
cestu k víře a putování z Moravských 
Budějovic do Babic bude součástí 
společného snažení o svatořečení 
dvou mučedníků z dob komunismu.

Zvu Vás každého zvlášť. Všechny 
Orly, Orlice i Orličata. Zvu poutníky ze všech farností 
Moravy, Čech i Slovenska.

Když se Vám bude mezi námi líbit, rádi Vás přijmeme 
do orelské rodiny. Pro ty, kteří se zúčastní pouti na 
Hostýn a nejméně tří dalších poutí, máme připravenu 
medaili ORELSKÝ POUTNÍK 2014. Ti, kteří absolvují 
všech pět zastávek na cestě k Bohu, budou zapsáni  
do Knihy orelských poutníků.

Nejdůležitější však vždy zůstává hlavní CÍL našeho 
putování.

Tam nás čeká „co ještě lidské oko nevidělo, co ještě 
lidské ucho neslyšelo, co ještě lidskou mysl nenapadlo.“

Na hledání pravé cesty a na setkání se těší

� STANISLAV�JURÁNEK,�
�����������������������������������������������������poutník

2



Wellness hotel IRIS*** 

Lužní 215, 692 01 Pavlov 

Telefon: 519 515 310  www.hotel-iris.cz
Mobil: 775 307 292   e-mail: hotel.iris@vasstav.cz

Firemní akce, školení večírky, teambuilldingy  
Rodinná dovolená  l  Wellness pobyty

  Relaxace, romantika  
 Kulinářské speciality  l  Turistika, cyklistika

Vinohrady a vinné sklípky v okolí  

V krásném prostředí Pálavy, s téměř rodinnou péčí.
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Místo:	�Svatý	Hostýn
Datum:	23.–24.	srpna	2014
Program:		sobota	23.	8.��–�běh�v�rámci�Orelské�běžecké�ligy��

���(všechny�věkové�kategorie)�
–�večerní�světelná�křížová�cesta�
–�zpívání�na�schodech

�neděle	24.	8.��–�Hlavní�mše�svatá�10.00�hod.�
–�Orelské�shromáždění��11.30�hod.

�–�Orelská�křížová�cesta�14.00�hod.

Razítko�lze�získat�na�orelském�
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Razítko
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•  výsledky Orelské florbalové ligy 2014

•  reportáž z cykloputi po Lužici v Německu

• Orlové na Velehradě i na Hostýně 

•   rozhovor s Pavlem Helanem,  
finalistou Česko Slovensko  
má talent

• naši sportovci na hrách FICEP

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 

Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2014


