
n  PLESY A KARNEVALY  
V JEDNOTÁCH

n  VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ 
A LITERÁRNÍ SOUTEZE

Behám, beháš, beháme … 
… jiz v VII. rocníku OBL 
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Vyhodnocení výtvarné soutěže 10–11
Celkem 56 výtvarných děl jste zaslali do výtvarné soutěže „Život v naší farnosti“. 
Prohlédněte si nejhezčí obrázky a jména vítězů z jednotlivých kategorií. 

Skončil VI. ročník Orelské běžecké ligy 12–14
Netradiční a velmi slavnostní bylo vyhodnocení OBL 2014. Vítězové si převzali svoje 
ocenění v zastupitelském sále Jihomoravského krajského úřadu. „Loňská sezóna 
Orelské běžecké ligy byla v mnoha ohledech rekordní“, říká ředitel ligy Petr Halas…

Boží vzkaz Orlům
V novinách čtu, že pocit bezpečí je iluze, že 
v podstatě už jsme ve válce, že jsme podobní 
lidem na palubě Titaniku, kdy pod čárou ponoru 
máme řadu děr, a na palubě se stále ještě tan-
cuje, a stále se chceme přesvědčovat o tom, že 
bude líp, místo toho, abychom si řekli, že prav-
děpodobně nebude líp. Na stále opakované in-
formace o dalších umučených křesťanech jsme si 
už téměř zvykli. Roste strach z muslimů.
V Bibli Bůh říká: Hleď, předkládám ti dnes život 
a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže zachováš přiká-
zání svého Boha, budeš žít, rozmnožíš se, tvůj 
Bůh ti požehná. A jinde: Ať přestane bezbožník 
hřešit; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním 
smiluje. Vzpomínám na Noema, který na Boží 
pokyn stavěl archu, i když se mu všichni smáli. 
Nebo na Jonáše, kterého musel Hospodin přinu-
tit, aby hlásal pokání v Ninive. Město se zachrá-
nilo. Poslechnout Hospodina se vždy vyplácelo.
Podle novin je svět bez Boha světem svobody, 
pokroku a blahobytu. Jistotu dává věda a zby-
tek zajistí pojišťovny a armáda. Zaručené štěstí 
přinesou úspěšné nákupy a dobrá zábava. A na-
jednou říkají generálové: smiřte se s tím, že líp 
už bylo. Dokonce řeknou, že nejmocnější zbra-
ně jsou dnes sdělovací prostředky, manipulace 
s pravdou, vytváření veřejných mínění, poplaš-
né zprávy, které umí vzbudit nedůvěru a eko-
nomiku přivést ke kolapsu a mocné na mizinu.
Jsme ale opravdu tak bezmocní? Bůh se ukázal 
v dějinách jako skutečná jistota pro ty, kteří na 
něho spoléhají. Ovšem spolehnutí znamená vě-
řit mu víc než sobě a dělat to, co radí, i když je 
to těžké, když to chce radikální změnu. 
Evropa nebude ateistická, protože ateismus 
nemá budoucnost. Nechceme-li, aby byla mus-
limská se vším, co to může přinést, pak musí být 
křesťanská, ale k tomu patří i křesťanský styl 
života, který závisí na každém, kdo je ochoten 
něco pro Evropu udělat. Křesťanství roste v srd-
cích, která berou Bibli vážně: Láska ať je bez 
přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo a přidržujte se 
dobra. Žijte v pokoji se 
všemi lidmi. Žehnejte 
těm, kdo vás proná-
sledují, žehnejte a ne-
proklínejte. Radujte 
se s radujícími a plačte 
s plačícími. Nemyslete 
si, že jen vy sami jste 
moudří. V tom vidím 
vzkaz i pro Orly.

+Jan Graubner
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  27–34
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. 

Přání maminkám k jejich svátku 25
„Je tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí na březích moře, tisíce ptáků v obla-
cích, tisíce motýlů na loukách, tisíce kapek rosy po ránu, ale jen jedna matka na 
celém světě." (G. Cooper)

Pozvánka na cyklovýpravu  24
Již čtvrtým rokem pořádá Tělovýchovná rada Orla cyklovýpravu. Po Ukrajině, Slovinsku 
a Německu se letos v létě můžete spolu s námi vydat za poznáním, kulturou i sportov-
ními výkony do Estonska. Velkým přínosem bude účast dvou kněží.

Sestry a bratři,
přinášíme vám první číslo našeho časopi-
su v tomto roce. Je mnoho témat, kterými 
se články zabývají. Kromě tradičních zpráv 
z ústředních akcí, sportovních výsledků i vy-
hodnocení soutěží z oblasti kultury se ve svém 
sloupku aktuální situací ve společnosti na svě-
tové úrovni zabývá arcibiskup Jan Graubner. 
Můžete si složit svoji Poutní knížku pro rok 
2015. Plně se ztotožňuji s krásně napsaným 
poděkováním starosty Stanislava Juránka vám 
všem. Snažím se také, aby v každém čísle byl 
nějaký plakátek do orelské nástěnky. Druhou 
květnovou neděli mají svátek naše maminky. 
Poděkování si určitě zaslouží. Jsou to bytos-
ti, které nás bezvýhradně milují, všimnou si 
bolesti za naším úsměvem i lásky za naším 
hněvem. Dají nám podporu, vyslechnou nás, 
nechají vyplakat na svém rameni, dají nám 
prostor a čas, který potřebujeme, abychom 
se vzchopili a po té sledují jak se jako motýli 
vznášíme opět vzhůru….
Naučte se vážit si toho, co máte, než vás čas  
naučí vážit si toho, co jste v životě měli.  
Děkujte a objímejte 
svoje maminky. Dokud 
to jde. 
Koupíte cokoliv, ale 
život vám nikdo nepro-
dá…

 MILUŠE MACKOVÁ
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Děkuji Vám všem a v první řadě naše-
mu duchovnímu rádci arcibiskupu Janu 
Graubnerovi. Za pomoc, za duchovní 
posilu a duchovní obnovu. Nutně ji po-
třebujeme. Bez péče o duchovní život to 
nejde. Víme, že CELÝ člověk je sjedno-
cení duše s tělem. A Orel se o vyvážení 
péče o duši a tělo programově snaží. 
Jako členové Orla po léta putujeme pro 
posilu k Panně Marii na Svatý Hostýn. 
Otec arcibiskup při naší pouti na Svatém 
Hostýně jasně pojmenoval náš vztah 
k Matce Boží i k Matce Orlů, když ji za 
nás všechny oslovil:

„Svatá Maria, královno Orlů,  
ORODUJ ZA NÁS!“

Toto oslovení se stalo součástí naší orel-
ské modlitby:

„Požehnej Bože, orelské práci,
aby s Tebou začínala a s Tebou také končila.
Ke Tvé cti a chvále, k dobru našich duší a blahu naší vlasti.
Svatá Maria, královno Orlů, oroduj za nás!“
Amen

Orelská pouť na Svatý Hostýn je vyjádře-
ním naší touhy po spolupráci s Boží vůlí 
skrze Pannu Marii. Panna Maria nás pro-
vázela v době nesvobody. V době, kdy ko-
munisté zavírali a mučili naše členy, jsme 
se k ní s nadějí obraceli a prosili o její 
přímluvu. Děkujeme za to, že se dnes 
můžeme veřejně hlásit k víře i k Orlu. 
Děkujeme za radost, která naplňuje naše 
rodiny. Děkujeme za dar svobody.
Podařilo se nám obnovit řadu tradičních 
orelských poutí. Kromě Svatého Hostý-
na, Velehradu a Svaté Hory je to třeba 
župní pouť do Křtin nebo do Moravské-
ho Krumlova ke Sv. Floriánovi.
POUTNÍ KNÍŽKA vloni nabídla pět a le-
tos deset míst, kde se můžeme setkat 
s Bohem i spolu navzájem.

Chci poděkovat těm nejstatečnějším 
poutníkům, kteří rok co rok putují na 
Svatý Hostýn. Jsou z župy Bauerovy. 
Díky Vám! Rok co rok Vás vyhlížíme, 
kdy už se objevíte dole pod schody ke 
kostelu, kdy se objeví Váš prapor. Máte 
v nohách i více než dvacet kilometrů 
a usmíváte se. DÍKY ZA VYTRVALOST!
Děkuji úplně všem, kteří organizují pou-
tě v župách nebo v jednotách a přeji 
nám všem, abychom si našli SVÉ poutní 
místo. Místo setkání s BOHEM a místo 
setkání s BLIŽNÍMI.
Dále děkuji všem orelským duchovním 
rádcům. Biskupům, kněžím, jáhnům 
i laikům. Děkuji jim za to, že nám po-
máhají udržovat rovnováhu při naší čin-
nosti. Děkuji, že nás povzbuzují, dopro-
vázejí nás, modlí se za nás a pomáhají 
v našem rozhodování. 

Děkuji za začínající spolupráci s ka-
tolickými školami. Mám radost, že 
se poprvé podařilo společně vyslat 
výpravu sportovců na olympiádu dětí 
a mládeže katolických tělovýchovných 

Vážení a milí,
v letošním roce 2015 si připomínáme 
důležité orelské výročí. Mám velkou 
radost, že 25 let po obnovení činnos-
ti Orla stále narůstá počet našich pří-
znivců a členů, že vznikají stále nové 
orelské aktivity a že některé se staly 
již tradičními. Děkuji za čtvrtstoletí ne-
únavné každodenní práce pro Orla. Dě-
kuji Vám, kteří máte ve své obci orel-
skou jednotu, zvláště Vám, kteří jste ji 
nedávno založili, Vám všem, kteří žije-
te orelskými aktivitami a snažíte se být 
tělem i duší správnými Orly. OREL Vás 
potřebuje. Potřebuje tebe i mě. Potře-
buje každého. Nikoho jiného nemáme. 
Nikdo jiný není. Je nás 16 tisíc členů 
a s každým se počítá, každý je svým 
způsobem nenahraditelný.
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spolků, sdružených v organizaci FICEP 
a katolických škol, sdružených v orga-
nizaci FISEC. Olympiáda se uskutečnila 
ve Vídni za účasti třinácti zemí z Evropy 
a Jižní Ameriky a naši zemi reprezento-
valo šedesát dva sportovců. Společně 
členové Orla a žáci katolických škol.
Děkuji celé výpravě v čele s Jiřím Třinác-
tým za reprezentaci nejen Orla, ale celé 
České republiky. Děkuji každému zvlášť. 
Sportovcům, trenérům i vedoucím. Zís-
kali jsme celkem pět medailí: jednu 
zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové. 
Největším sportovním úspěchem bylo 
krásné druhé místo našich fotbalistů, 
kteří po vítězstvích nad Itálií, Rakouskem 
a Německem ve finále prohráli s Francií.
Děkuji však i ostatním medailistům, 
i těm, kteří bojovali a překonali osob-
ní rekordy v běhu nebo skoku do dálky 
i všem, kteří překonali sami sebe a bo-
jovali o každý míč nebo míček.
Děkuji i rodičům a fanouškům, kteří ne-
váhali a přijeli naše reprezentanty osob-
ně podpořit do Vídně.
Děkuji všem pracovníkům ÚSTŘEDÍ 
ORLA. Pevnou rukou je vede Míla Mac-
ková, 1. místostarostka Orla, přesněji 
výkonná starostka. Vede je výborně 
a má skvělé výsledky. Za jejího působe-
ní se podařilo pro Orla navýšit dotaci 
z MŠMT z 2,9 milionu korun v roce 
2011 na 8,44 milionu korun v roce le-
tošním a za čtyři roky jsme získali ně-
kolik milionů korun z Jihomoravského 
kraje. Se ctí jsme se vypořádali s kon-
trolami dotací z MŠMT, z NKÚ, z FÚ  
i z Jihomoravského kraje.
Pravidelně vychází časopis pro naši orel-
skou rodinu, jehož cílem je informovat 
a dobrými příklady povzbuzovat. Je to 
naše orelská kronika. Je to způsob, jak 
nezapomenout na naše bratry a sestry, 
kteří Orla vybojovali, kteří pro Orla tr-
pěli. Ještě zůstává několik pamětníků 
a bratr Kostelka vypadá stále tak mla-
dě, že už věřím jedné stoleté paní, která 
říkala: „Život začíná v osmdesáti.“
Celá řada našich členů nás už předešla 
do nebeského domova. Vloni třeba ses-
tra Anežka Kůřilová. Ještě v 75 letech 

běžela v kroji orelský závod v Moutnicích 
a nyní nás předběhla do toho posledního 
(nebo prvního?) cíle.
Časopis nám připomíná i naše sportov-
ní zápolení, kulturní vystoupení a ne- 
chybí v něm ani literární, malířské a foto-
grafické soutěže. Díky!
Děkuji za pořádání cyklopoutí a cy-
klovýletů. Zvláště cykloputování do 
zahraničí, na Ukrajinu, do Slovinska 
nebo letos do Estonska. Z těchto cyk-
lopoutí si účastníci odvážejí nádherné  
zážitky.
Děkuji za profesionální řízení naší flor-
balové ligy, kterou hraje více než 100 
mužstev všech věkových kategorií. 
Děkuji všem, kteří organizují závody 
Orelské běžecké ligy. Již tradičně za-
hajují závody v Moutnicích, kde vzpo-
mínáme mší svatou i položením kytic 
na padlé a zemřelé hrdiny. Také nelze 
nevzpomenout na závody v Olešnici, na 
běžecký memoriál profesora Benáčka, 
dále na běh v České Třebové, jehož tra-

sa vede kousek od zajímavého kostelí-
ka uprostřed lesa. K těmto již tradičním 
běhům se kromě běhu na Hostýn a ma-
ratonu Jana Buly (orelského mučedníka 
z doby komunismu) přidalo dalších 18 
závodů. Tedy jako Orel pořádáme cel-
kem 23 běhů.

hokej. První turnaj proběhl jako akce 
župy Sedlákovy ve Tvarožné, kde je 
nově založená orelská jednota, a v Ju-
liánově. Těšíme se, že se přidají další 
orelské jednoty, nebo župy.
Děkuji recitátorům, kteří se scházejí po 
celé republice, ale hlavně pořadatelům 

Děkuji Petru Halasovi i všem trenérům 
a trenérkám, kteří pečují o více než 500 
běžců, kteří závodili v loňském roce.
Děkuji všem stolním tenistům. „Profe-
sionálům“, co hrají svazové soutěže, 
i amatérům, co se schází kolem jedno-
ho stolu v orlovně nebo na faře. Stolní 
tenis je naše rodinné stříbro. Dá se hrát 
v každém věku a navíc z řad Orlů vzešla 
řada mistrů a mistryň nejen Českoslo-
venska, ale i celého světa!
Děkuji pořadatelům seriálu horských kol 
v Bořitově, ve Valašských Kloboukách 
a v Drnovicích.
Děkuji volejbalistům, kuželkářům, atle-
tům, plavcům, fotbalistům i šachistům, 
kteří pořádají celostátní soutěže. Nově 
i nohejbalistům v Ratíškovicích a bad-
mintonistům, kteří se potřetí utkají 
v Polné.
Nakonec poděkuji všem, kteří propa-
gují nové sporty. Za první republiky to 
byl právě Orel, který přinášel novinky. 
Nejnověji začínáme hrát stolní STIGA 
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recitační soutěže Svatováclavská réva 
v Lubině. Vždy si vzpomenu na bratra 
Matulu. Říkal, abychom nezapomínali na 
krásu poezie. Verše nám mohou pomoci 
při modlitbě a vytváření vztahu k Bohu.
Děkuji za každoroční divadelní dílnu 
v Boleradicích, díky všem ochotníkům 
v jednotách. Seneca přirovnává náš ži-
vot k divadlu: „Život je jako divadelní 
hra. Nezáleží na tom, jak dlouhé před-
stavení bylo, ale jak dobře se zahrá-
lo.“ Dobře zahrané divadlo se dokáže 
dotknout našeho nitra, našich životů. 
Stejně jako duchovní hudba našich 
souborů na Cantate v Luhačovicích.  
Děkuji za všechna setkání, na která 
jste přišli s orelskými prapory nebo 
v orelských krojích. Hostýn – Vele- 

hrad – Praha. Maria – Šrámek – svatá 
Anežka – orelští parašutisté z atentátu 
na Heydricha.
Děkuji za každou hodinu pro děti na-
plněnou sportem, kulturou, modlitbou, 
ale hlavně radostí a pohodou.
Děkuji   za každou pouť, na kterou se 

vydáte,
 za každou oslavu Dne matek,
 za každý dětský den
 za každou Mikulášskou nadílku,
 za každý výlet,
prostě za každou akci pro orelskou ro-
dinu.
Naše orelská rodina má jasný cíl: „Mod-
li se, pracuj, hraj si, sportuj. Prostě žij 
naplno a jdi životem po cestě k Bohu.“ 
Jak? Pokusím se napovědět básní:

HLEDÁNÍ

Někdy je jasno
A kousek cesty
Je vidět

Jdi krok za krokem

Nespěchej

Dřív nebo později
Zabloudíš
Nebo neuvidíš 
Nejbližší sloup

Jdi krok za krokem
Mlha nemlha
Díra nedíra
Boule neboule

Když dochází síly
Alespoň tápej
ON Tě najde

Jestli nemůžeš dál
Volej
ON Tě uslyší

Až ztratíš hlas
Plač
ON Tě utiší

Les je plný vlků
Neboj se ovečko
TÁPEJ
Kristus je dobrý pastýř

Ptáte se mě někteří, zda a kde má smysl 
založit jednotu a co je k tomu třeba. 
Není to nic složitého a každá nová jed-
nota je velmi vítána. Ze stanov potřebu-
jete, aby vás bylo 6, ale ve skutečnosti 
stačí jeden. TY. Ostatní se přidají. Není 
to málo, když každý rok připravíš jednu 
akci. Jednu pouť. Jeden závod. Jednu 
soutěž. Jednu besídku. Jedno setkání. 
OREL nemá někoho jiného než TEBE 
a MĚ. Počítá s námi.
 ZDAŘ BŮH



Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám
nechal přibít na kříž . . .
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Ústřední krojovaný ples Orla

s mladou a krásnou moderátorkou Pavlí-
nou Dohnálkovou. A jak jinak, než v kroji. 
Zahájení plesu se ujal starosta Orla České 

Příchozí dámy potěšila na uvítanou malá po-
zornost v podobě květu růže. Všechny hosty 
přivítal starosta jednoty Petr Novotný spolu 

republiky, senátor a první náměstek hejtma-
na Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. 
Společně přivítali 1.místostarostku Orla ČR 
a starostku Sedlákovy župy Mílu.Mackovou 
a další milé hosty – starostu obce Antoní-
na Vymazala, duchovního správce farnosti 
otce René Strouhala, náměstkyni primátora 
města Brna Kláru Liptákovou, poslance PS 

Rok se s rokem sešel a k lednovému veselí již tradičně patří Ústřed-
ní orelský ples. Ten letošní měl ve svém názvu KROJOVANÝ a ti, kdo 
přijeli se přesvědčili, že i malý kousek na jih od Brna mají kroje svoji 
tradici. V sobotu 31. ledna 2015 jsme Vás přivítali v Moutnicích.
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PČR Jaroslava Klašku, Jiřího Miholu a Josefa  
Uhlíka. Svoji účast omluvili – nicméně pěk-
nou zábavu všem popřáli místopředseda 
vlády Pavel Bělobrádek a poslanec PS PČR 
Petr Gazdík. Svoji účast také omluvil du-
chovní rádce Orla arcibiskup Jan Graubner 
a jeho zdravici v úvodu přečetl P. Pavel Ko-
pecký, předseda duchovní rady.
Dobrou volbou byla i dechová hudba Boja-
né. Ples zahájili orelským pochodem Vzhů-
ru Orle slovanský…a sálem pochodovalo 
za orelským praporem na 50 krojovaných. 
Mladí, starší i ti nejstarší. Byla to hezká 

Poděkování
Ráda bych vyjádřila poděkování celému 
týmu z jednoty Moutnice za zodpovědný 
přístup k organizaci ústředního plesu. Vy 
všichni, kdo jezdíte do Moutnic na led-
nový běh, nebo na podzimní šachy víte, 
že tady to zkrátka Orli umí. Na mne tu 
vždycky dýchá dobrosrdečnost, radost 
a orelské „vlastenectví“. Ještě jednou 
děkuji za spolupráci.

M. MACKOVÁ

přehlídka krojů místních i těch, co to měli 
k nám do Moutnic trochu dál. V úvodu jsme 
shlédli Moravskou besedu v podání mláde-
že z Moutnic, Žatčan a Starého Lískovce. 
Velkou zvláštností bylo i jedno kolečko 
domácích ženáčů, kteří vdechli akci punc 
výjimečnosti. Bylo to totiž jejich zatím jedi-
né vystoupení. Předtančení uvedlo ples do 
správné nálady a tak si mohl každý vychut-
nat atmosféru pravého krojovaného plesu. 
Půlnoční tombola plná zajímavých cen od 
štědrých sponzorů i jednotlivých žup byla 
lákavá a hlavní cena LCD televizor našel své-

ho šťastného majitele. Všem, kdo jakoukoliv 
formou přispěli patří velký dík.
Za členy z jednoty Moutnice bychom chtěli 
tímto vyjádřit velký dík za možnost uspo-
řádat ústřední ples. Doufám, že jsme ne-
zklamali a že jsme přispěli k dobré zábavě. 
Těšíme se na setkání na příštím Ústředním 
plese Orla třeba právě u vás.
 LENKA DOHNÁLKOVÁ
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Obdrželi jsme pouze dva příspěvky – jeden 
napsala třináctiletá Jana Indráková z Valaš-
ského Meziříčí, druhý br. Stanislav Juránek 
st. z Brna. Příspěvky jsme nechali ohodnotit 
odborníkem na literaturu a oběma účastní-
kům jsme jako ocenění za účast v soutěži 
poslali knihu s krátkým dopisem včetně 
hodnocení odborníka.
Osobně mě velice mrzí, že příspěvky přišly 
jen dva. Vysvětlení pro to nemám. Je stáří 
i v našich rodinách tak velké tabu, že si je 
odmítáme připustit, neřku-li o něm psát? 
Nevidíme na stáří nic krásného, přínosného, 
požehnaného? Máme jen špatné zkušenosti 
s utrpením stáří a neumíme ho vidět v širších 
souvislostech? Setkali jsme se se starým člo-
věkem, který pohrdal lidmi, byl pouze nevrlý, 
nelaskavý, neměl rád lidi a tolik opěvované 
moudrosti stáří jsme u něj neshledali ani 
špetku? Nebo jen o stáří nechceme psát? 
A nebo se nám nechce vůbec nic? Neumím si  
odpovědět. 

Sama mám zkušenosti obojí. Znám staré 
lidi, po setkání s nimi se cítím vyždímaná 
jako citron, ponížená a připadám si jako 
„usmrkanec“ a jen těžko se mi vůči nim za-
chovává povinná úcta. Na druhou stranu už 
léta navštěvuji jednu starou paní – narodila 
se ještě za Rakouska-Uherska (v roce 1917) 
a jsou návštěvy, kdy nestíhám žasnout. Není 
v ní ani trocha hořkosti, je vlídná a laskavá. 
Paní Vojtěška si i přes svůj vysoký věk doká-
že sama uklidit byt, vyprat velké prádlo. Je 
náruživou čtenářkou a luštitelkou křížovek. 
Říká: „Musím si trénovat mozek, abych úpl-
ně nezblbla.“ A především se paní Vojtěška 
hodně modlí. Často si kladu otázku, kdo ji 
v tomto nahradí, až ji Pán k sobě povolá.
Moje sestra má početnou rodinu (v břez-
nu se narodí osmé dítě) a přesto několik 
let obětavě pečovala o svoji starou tchyni 
a její hluchoněmou sestru. Obě staré ženy 
zemřely doma. Teta v přítomnosti celé rodi-
ny a všech dětí, které se u její postele mod-

lily růženec. Tchyně v přítomnosti snachy 
a dvou dětí. A protože v okamžiku smrti 
babičky nebyl nikdo další k dispozici, byly 
tyto dvě děti schopny s maminkou babič-
ku nachystat do truhly. Když sestra vypráví 
o posledních chvílích tety a babičky, po-
slouchám s úžasem. Protože sestra hovoří 
vždy o velikém daru a milosti, které jí byly 
uděleny tím, že byla podvakrát přítomna 
okamžiku, který je pro člověka nejdůleži-
tější. Hovoří o nich jako o nádherných zá-
žitcích a při jejím vyprávění si opakovaně 
uvědomuji, co naši předchůdci velice dobře 
věděli: stáří a umírání je součástí života a je 
pro člověka velikým obohacením. A taky 
vnímám, že synovcům a neteřím dali jejich 
rodiče do vínku veliký dar: nebojí se smrti. 
A souhlasím se svojí maminkou. Ta po smrti 
hluchoněmé tety, která za celý život neřekla 
jediné slovo, vyslovila nahlas přání, že by 
jednou chtěla umřít jako ona: doma, obklo-
pena početnou modlící se rodinou. 
I hluchoněmí hovoří. A někdy hodně na-
hlas.

ANEŽKA SOCHOVÁ, členka Kulturní rady

Rok 2014 byl rokem rodiny a při této příležitosti vyhlásila 
Kulturní rada literární soutěž Stáří s podtitulem:

Stáří se dnes „nenosí“, není „in“. Moderní je být mladý 
a výkonný. 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?

Padá listí
a rozpadá se

do zapomnění

Květiny odkvétají

Jenom Ty krásníš
ze sedmikrásky
na sedmivrásku 

maminko.

Příspěvek do literární soutěže 
 napsal Stanislav Juránek st., Brno (58 let)Ilustrační foto

Stárí

^

Recitační a výtvarná soutěž

Výsledky výtvarné 
soutěže
V loňském roce vyhlásila kulturní rada 
Orla výtvarnou soutěž na téma – Ži-
vot v naší farnosti. Celkem do všech tří  

Simona Páníková, 8 let,  
Kunovice u Valašského Meziříčí
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Stalo se to v noci
Příběh je podle skutečnosti, ale jména osob jsou vymyšlená.

Zvoní telefon, babička Alice ho zvedne. V telefonu je ředitelka léčebny dlouhodobě nemoc-
ných a říká: „Dobrý den paní Moravcová, vaše matka Hana Hajová je bohužel v kritickém stavu.  
Má bludy a deprese.” Babička říká: „To mě mrzí, kdyby to šlo, rádi bychom si ji odvezli 
domů.”. Ředitelka říká: „Je nám líto, to bohužel nepůjde. Nějakou dobu musí zůstat na po-
zorování.” Babička souhlasila. 

Po dvou týdnech opět zazvonil telefon. V něm byla zase ředitelka léčebny a říká: „Dobrý 
den paní Moravcová, Vaše matka už je v dobrém stavu, jestli chcete, zítra si ji můžete odvézt 
domů.” Druhý den si ji babička s dědou Vladislavem odvezli.

Nakonec asi po pár dnech zjistila babička, že prababička není v pořádku. Měla deprese 
a bludy. Opět. Začala chodit na psychiatrii a užívat různé léky. Pomalu začínala odmítat jídlo. 
Nemohla ani chodit. Jen seděla v křesle nebo ležela v posteli. Měla také různé halucinace 
a bohužel si myslela, že ji někdo pronásleduje. Stav se jí postupně zhoršoval. 

Jednou šla do psychiatrické léčebny, ale po týdnu přišla zpět domů. Byla z toho všeho vy-
čerpaná a unavená. Bylo jí špatně. Byla ale doma s lidmi, kteří ji milovali. 

Jednou se ale něco stalo. Babička Alice šla nakoupit do vedlejšího obchůdku, a když přišla 
domů, viděla svoji maminku chodit. Chodila velmi dobře, a tak babička měla velký strach, jestli 
se jí něco nestane. Jestli neomdlí, nebo nedostane infarkt, ale nic se nestalo. Řekla si: „Je to 
zázrak, asi se to zlepšuje!” Hned to všem volala. Ostatní měli smíšené pocity stejně jako ona. 
Taky si řekli: „Asi to je zázrak! Její stav se určitě zlepšuje!”

Po týdnu však přišel veliký zvrat. Zase na tom byla prababička špatně, stejně jako předtím. 
Bohužel strávila takhle Vánoce. Na Boží hod přišla maminka Vanda se svým manželem a se 
třemi dětmi k babičce Alici. Když se viděli s prababičkou Hanou, velmi se s ní loučili. Praba-
bička všechny líbala na tvář a říkala jim: „Dávejte na sebe velký pozor, mám vás velmi ráda.” 

Asi týden po Vánocích už na tom byla velice kriticky, až ji nakonec odvezli lékaři opět do 
psychiatrické léčebny. Byla tam týden. Jednou v noci se to stalo. Spala, už žila z posledních sil. 
Srdce jí přestávalo bít, krev přestávala obíhat. 

Druhý den, když skončila škola, šla Anička s kamarádkou domů. V tom se objeví její bratr 
Radim. Řekne jí sklesle a smutně: „Pojď, tatínek nás sveze domů autem.” Anička se ho ptá, 
co se děje a on neodpovídá. V autě řekne tatínek Aničce: „Prababička umřela.” Slzy tečou 
po tváři a nikdo neví, co dál.

A za týden je poslední rozloučení. Všude slzy a smutno. Prababička byla velmi skvělá. Uměla 
poradit a podržet ostatní v těžkých situacích. Všichni ji milovali. Neměla žádné nepřátele. Ani 
jednoho. Prostě jedním slovem: úžasná.

Příběh napsala JANA INDRÁKOVÁ z Valašského Meziříčí, 13 let (bez úprav)

kategorií došlo 56 prací. Za pěk-
né výkresy děkujeme a postupně 
některé budeme v našem časopise 
zveřejňovat. Život ve vašich farnos-
tech je opravdu bohatý a pestrý. 
Výhercům blahopřejeme a posílá-
me drobné knižní odměny. Všem 
potom přejeme hodně zážitků 
a radost z malování.
Dnes si prohlédněte vítězné práce.

I. Kategorie
1. místo 
  Simona Páníková,  

Kunovice  
u Valašského Meziříčí 

2. místo 
 Klára Spáčilová, Staré Město 
2. místo 
 Anička Budínská, Strážnice 
3. místo 
 Pavel Mlýnek, Strážnice 

II. Kategorie
1. místo 
 Kristýna Bulvasová, Strážnice
2. místo 
 Tereza Račanská, Vyškov 
2. místo 
 Martin Vychron, Vyškov 
3. místo 
 Lucie Herbánská, Kunovice
3. místo 
 Daniela Zábojníková, Kunovice

III. Kategorie
1. místo 
 Anna Málková, Vyškov 

Kristýna Bulvasová, 11 let, Strážnice Anna Málková, Vyškov
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Loňská sezóna Orelské běžecké ligy byla 
v mnoha ohledech rekordní. Celkem 21 
závodů se zúčastnilo 512 členů Orla, což je 

oproti minulým ročníkům nárůst o cca 150 
běžců. Svoje běžce vyslalo do soutěže cel-
kem 62 jednot.

Nejpilnějšími běžci byli obřanští Eliška Lim-
burská a Jaroslav Hronek, kteří zvládli 18 
závodů. Nejvíce bodů – 186 nasbíral v 16 
závodech junior Josef Nehybka ze Židenic, 
který již letos bude bojovat mezi muži. Do-
sáhl také nejpřesvědčivějšího vítězství, když 
druhého Jiřího Moravce porazil o 96 bodů. 
Naopak nejtěsněji o 1 bod porazila mladší 

Orelská běžecká liga uzavřela již šestou kapitolu své histo-
rie. Věřím, že jste se rádi účastnili našich závodů a že jste 
se svými rodinami prožili pěkné sportovní chvíle. Dovolte mi 
krátké shrnutí uplynulého ročníku.

Rekordní ročník OBL

Běžci z jednoty Brno-Obřany



sport

13OREL 1–15www.orel.cz

D 2009 a ml.
1. Zdislava Tichá Obřany 132
2. Anežka Halasová Drnovice 104
3. Tereza Pausová Hranice 102

H 2009 a ml.
1. Vilém Topor Vyškov 114
2. Hynek Halas Šitbořice 111
3. Jiří Paus Hranice 95

D 2007,08
1. Klára Šinclová Troubelice 124
2. Marie Zachařová Vysoké Mýto 89
3. Hana Rohovská Silůvky 85

H 2007,08
1. Marek Mlynář Dolní Dobrouč 106
2. Čeněk Topor Vyškov 100
3. Tomáš Horák Silůvky 96

D 2005,06
1. Karolína Lužová Žatčany 132
2. Julie Miková Obřany 99
3. Nikola Horáková Silůvky 83

H 2005,06
1. Petr Koudelka Žatčany 130
2. Adam Tichý Obřany 100
3. Vojtěch Halas Drnovice 91

D 2003,04
1. Anna Halasová Drnovice 118
2. Ludmila Halasová Šitbořice 114
3. Michaela Škařoupková Vyškov 85

H 2003,04
1. Zdeněk Hrouzek Silůvky 91
2. Vojtěch Tichý Obřany 86
3. Martin Filip Pozořice 76

D 2001,02
1. Dominika Miková Obřany 120
2. Veronika Halasová Šitbořice 119
3. Julie Šinclová Troubelice 71

H 2001,02
1. Jan Limburský Obřany 122
2. Ondřej Slavík Šitbořice 120
3. Miroslav Tichý Obřany 107

D 1999,00
1. Lucie Filipová Pozořice 130
2. Eliška Limburská Obřany 116
3. Kateřina Tichá Obřany 102

H 1999,00
1. Pavel Halas Šitbořice 128
2. Jakub Ferdinand Židenice 77
3. Jakub Moravec Orlice 56

D 1997, 98
1. Anežka Matyášová Dolní Dobrouč 80
2. Kamila Paulíková Obřany 59
3. Zuzana Maříková Dolní Dobrouč 58

H 1997, 98
1. Ondřej Nováček Kuřim 108
2. Jiří Halas Obřany 94
3. Jakub Slavík Šitbořice 85

D 1995, 96
1. Kamila Köhlerová Obřany 12
2. Lucie Paulíková Blažovice 12
3. Marcela Minaříková Obřany 10

H 1995, 96
1. Josef Nehybka Židenice 132
2. Jiří Moravec Orlice 36
3. Ondřej Tučka Židenice 12

Muži A
1. Milan Adamec Vyškov 123
2. Stanislav Juránek Židenice 115
3. Vojtěch Plíva Dolní Dobrouč 107

Muži B
1. Jiří Zachař Vysoké Mýto 132
2. Petr Halas Drnovice 116
3. Ivo Mika Obřany 115

Muži C 
1. Martin Skyba Židenice 132
2. Stanislav Juránek Židenice 102
3. Vlastimil Mlynář Dolní Dobrouč 98

Muži D
1. Jiří Brtník Obřany 132
2. Bohuslav Čáp Hradec Králové 118
3. Pavel Sedláček Starý Lískovec 110

Muži E
1. Jindřich Tomíšek H. Moštěnice 130
2. Jiří Marek Vysoké Mýto 104
3. Alois Bradáč Žďár n. Sáz. 29

Ženy A
1. Zuzana Halasová Obřany 58
2. Jitka Pummerová Židenice 41
3. Zdenka Pausová Hranice 39

Ženy B
1. Ivana Škařoupková Vyškov 118
2. Martina Kessnerová Obřany 105
3. Renata Miková Obřany 75

Pořadí jednot
 1. Obřany 225
 2. Vyškov 164
 3. Židenice 149
 4. D.Dobrouč 135
 5. Drnovice 93
 6. Šitbořice 88
 7. Silůvky 71
 8. Troubelice 58
 9. Vyskoé Mýto 50
10. Hranice 47
11. Žatčany 43
12. Křenovice 40
13. Jiříkovice 37
14. Horní Moštěnice 28
14. Pozořice 28
14. Orlice 28
14. M.Budějovice 28
18. S.Lískovec 26
18. Kroměříž 26
20. Kuřim 23

Kategorie / pořadí Jednota Celkem 
bodů Kategorie / pořadí Jednota Celkem 

bodů
žákyně Dominika Miková z Obřan Veroniku 
Halasovou ze Šitbořic.
Nejvíce vítězství (celkem 13) si připsali Jiří 
Brtník z Obřan, Josef Nehybka a Karolína 
Lužová ze Žatčan. Skvělou sezónu bez je-
diné porážky v kategorii absolvovali Jiří Za-
chař z Vysokého Mýta, kuřimský dorostenec 
Ondřej Nováček a starší žák Ondřej Slavík ze 
Šitbořic, kterému to však stačilo vzhledem 
k menšímu počtu závodů jen na druhé místo.
Když nahlédneme do „rodinné“ statistiky, 
tak zjistíme, že Halasovi z Drnovic, Halasovi 
ze Šitbořic, rodina Tichých a Mikových z Ob-
řan měli 4 umístění na stupních vítězů, kde 
u Mikových mnoho nechybělo a „na bedně“ 
byla kompletní rodina. To se ještě nikomu 
nepodařilo, ale snad příště!
Že je Orelská běžecká liga opravdu soutěž 
pro celé rodiny a všechny generace, doka-
zuje i to, že mezi nejmladším pravidelným 
účastníkem Matějem Halasem z Drnovic 
a nejstarším Jindřichem Tomíškem z Horních 
Moštěnic je rozdíl celých 75 let.
Nebojím se konstatovat, že doslova největší 
svěží vichřici do OBL přinesla sportovní in-
vaze z jednoty Vyškov, kdy celkem 60 vyš-
kováků nakonec vybojovalo 7 umístění na 
stupních vítězů a 2. místo v soutěži jednot.
Zajímavé je, že se najdou 4 běžci, kteří za 
6 let byli v konečném pořadí vždy na stup-
ních vítězů – jsou to Marek Mlynář z Dolní 
Dobrouče, Jan Limburský z Obřan a Anna 
a Vojtěch Halasovi z Drnovic.
 Snad mi dáte za pravdu, že největším zážit-
kem z loňského ročníku bylo závěrečné vy-
hlašování a oceňování nejlepších. Proběhlo 
poprvé v Brně, duchovní část se mší sv. ob-
staral P. Martin Holík z Rádia Proglas, násle-
dovalo zhodnocení celého ročníku a vyhlá-
šení nejlepších. Závěrečné občerstvení bylo 
třešinkou na zdařilém adventním odpoledni 
v krásných historických prostorách budovy 
Krajského úřadu.
A co nás čeká letos? Novinkou budou dva 
závody, kros Roštýnské stráně v historickém 
městě Telč a Běh na Petřín v Praze. Také le-
tos budou zvlášť hodnoceni hendikepovaní 
běžci a nově také kněží (či jiné osoby du-
chovního stavu).
Závěrem mi dovolte malé zamyšlení. Běhá-
me pro radost z pohybu a ze společně strá-
vených chvil a setkání s kamarády. Těší mě, 



sport

14 OREL 1–15

ZÁVODY OBL v roce 2015 
 1. 10. 1. 2015  Moutnice – Memoriál účastníků II. Odboje 

všechny kategorie – hlavní závod 5 km
 2. 14. 2. 2015   Kuřim – Malá cena Zlobice 

všechny kategorie – hlavní závod 7 km
 3. 21. 2. 2015  Moravské Budějovice – Maratón Jana Buly 

všechny kategorie – hlavní závod 42,2 km
 4. 28. 3. 2015  Obřany – Obřanský kros 

všechny kategorie – hlavní závod 6 km
 5. 11. 4. 2015   Veřovice – Veřovská 10 

všechny kategorie – hlavní závod 10 km
 6. 2. 5. 2015  Letohrad – Letohradská 5 

všechny kategorie – hlavní závod 5 km
 7. 9. 5. 2015  Luleč – Lulečský preclík 

všechny kategorie – hlavní závod 1,6 km
 8. 23. 5. 2015  Olešnice – Memoriál P. Benáčka 

všechny kategorie – hlavní závod 5 km
 9. 6. 6. 2015      Dolní Dobrouč – Běh Dobroučským krajem 

všechny kategorie – hlavní závod 10,3 km 
10. 13. 6. 2015    Vysoké Mýto – Knířovský běh 

všechny kategorie – hlavní závod 6,5 km 
11. 15. 8. 2015  Vnorovy – Vnorovská 10 

všechny kategorie – hlavní závod 10 km
12. 22. 8. 2015   Bystřice pod Hostýnem   

Běh na sv. Hostýn a Běh k Božímu hrobu 
všechny kategorie – hlavní závod 5 km 

13. 29. 8. 2015  Vísky – Vísecká 10 
všechny kategorie – hlavní závod 10 km

14. 4. 9. 2015  Kněžice – Běh alejemi Kněžice 
všechny kategorie – hlavní závod 9 km 

15. 5. 9. 2015  Dolní Dobrouč – Strážný nahoru a dolů 
bez dětských kategorií   
hlavní závod 11,3 km

16. 20. 9. 2015  Dolní Bojanovice – Burčáková 6 
všechny kategorie – hlavní závod 6 km

17. 26. 9. 2015  Česká Třebová  
Kros po lyžařských tratích 
všechny kategorie – hlavní závod 9 km 

18. 28. 9. 2015  Blažovice – Svatováclavský běh 
všechny kategorie – hlavní závod 11 km 

19. 3. 10. 2015  Telč – Roštýnské stráně 
všechny kategorie – hlavní závod 5 km

20. 17. 10. 2015   Rakšice – Krumlovský běh 
všechny kategorie – hlavní závod 8,5 km 

21. 24. 10. 2015 Praha – Běh na Petřín 
22. 14. 11. 2015  Úpice – Běh dlouhými záhony 

všechny kategorie   
hlavní závod 6,5 km 

23. 21. 11. 2015  Moravské Budějovice – Běh. P. Kosmáka 
všechny kategorie   
hlavní závod 21,1 km

že se vám OBL líbí, že se pro mnohé z vás 
stává důležitou součástí víkendových aktivit. 
Trochu mně ale mrzí, že někdy myšlenky Orla 
ustupují do pozadí a body sbírají výkonnostní 
atleti prestižních klubů, pro které je Orel jen 
jednou z mnoha organizací. Možná tím od-
razují od účasti některé i dlouhodobé členy, 
zejména v mládežnických kategoriích. Nic-
méně naše soutěž bude taková, jakou si ji 
budeme společně vytvářet.
 PETR HALAS
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Leč chřipková epidemie zřejmě zapříčinila 
to, že přijelo „jen“ 98 dětí a 137 dospě-
lých běžců. Trasa dlouhé, téměř osmi kilo-
metrové tratě zůstala stejná, dětské tratě 
jsme přesunuli do blízkého lesoparku. Sice 

jako pořadatelé jsme měli více práce, pro-
tože kromě vytýčení tratí, jsme ji museli 
také (promiňte mi to slovo) „odhovnit“, 
ale zřejmě problém bezohledných pejska-
řů není jen otázka našeho města, takže 

víte, o čem píši. Hromadným startům tato 
změna prospěla. Vyhrát nemohli všichni, 
ale všichni dostali občerstvení a ti nejlepší 
kromě diplomu a medaile i drobné ceny. 
Děkuji svému pořadatelskému týmu, spon-
zorům i vám za účast.

VítězslaV NoVáček, 
starosta Orla v Kuřimi

Běhy v Moravských Budějovicích
V listopadu loňského roku završila jed-
nota Orel Moravské Budějovice závodem 
„Běh pátera Václava Kosmáka“ celoroční 
organizování běžeckých závodů. Loni se 
zde uskutečnily tři akce. V únoru maraton 
k poctě kněze Jana Buly, v srpnu první roč-
ník poutního běhu na 10km do Babic k po-
ctě kněze Václava Drboly a již zmiňovaný 
listopadový půlmaraton. Moravské Budě-
jovice jsou jedno z mála měst v republice, 

kde se běhají tři klasické běhy – maraton, 
půlmaraton a trať délky10 km. Je to i dob-
rý příklad pro mládež, která po absolvování 
svých běhů má možnost sledovat vytrval-
ce a přesvědčit se, že běhat dlouhé tratě 
nemusí pro ně být nic nemožného. Uspo-
řádáním těchto běhů, spojených se jmény 
osobností, se dostává do podvědomí širší 
veřejnosti význam a přínos těchto lidí pro 
společnost. Výsledky ze závodů nebudu 

komentovat, vše je na webových stránkách 
Orla, ale … již několik let vyhlašujeme ka-
tegorii kněží, ale ještě nikdo nedostal od-
vahu u nás běžet. Není to výčitka, protože 
vím, že při nedostatku a vytíženosti kněží 
už asi nemají tolik času, aby se zúčastnili. 
Ale přesto vás zveme a rádi vás v tomto 
roce u nás přivítáme.
  JAROSLAV SCHERRER, 

Orel Moravské Budějovice

Malá cena Zlobice v Kuřimi
Čtvrtým rokem je kuřimský běh zahrnut do OBL. Kdo k nám 
jezdí pravidelně, dá mi za pravdu v tom, že letos jsme konečně  
objednali krásné počasí. 
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Ústřední turnaj v badmintonu se konal  
22. 11. 2014 v Polné. Kromě domácích do 
bojů vyslaly svoje zástupce jednoty Únanov, 

Sobota 20.9.2014 byla pro většinu lidí 
běžným volným dnem, ale pro skupinu  
52 Orlů to byl den, kdy mohli změřit svo-
je síly na ústředním turnaji jednotlivců ve 
stolním tenise. Sjeli jsme se do sportovní 
haly v Hluku.
Turnaj začal promluvou místního du-
chovního otce. Byli jsme vedeni k tomu, 

Výsledková listina

Kategorie: do 15 let
1. Šincl Martin – Rovensko
2. Šinclová Kateřina – Rovensko
3. Šorf Jan – Polná

ženy 
1. Šinclová Zdeňka – Rovensko
2. Večeřová Ludmila – Polná
3. Šorfová Pavla – Polná

muži
1. Stránský Pavel – Brno-Řečkovice
2. Chvátal Dušan – Brno-Řečkovice
3. Slavíček Jiří – Brno-Bohunice

abychom se nehnali pouze za výsledky, 
ale prožívali i radost ze hry a hráli čestně  
a přátelsky. Promluva byla zakončena spo-
lečnou modlitbou.
Účastníci byli rozděleni do kategorií žáci, 
junioři a dospělí a dále na registrované  
a neregistrované hráče. A hra mohla 
začít!

Badminton v Polné

Stolní tenis v Hluku

Výsledky 
Žáci Žáci – neregistrovaní
1. Basovník Milan – Ostrožská Nová Ves 1. Dominik Šrom – Staré Město
2. Patrik Výmola – Zlín 2. Martin Janeček – Brno-Bohunice
3. Ondřej Rygl – Brno-Židenice 3. Jakub Bednařík – Staré Město
Žákyně Žákyně – neregistrované
1. Nikola Úrichová – Uh. Hradiště 1. Kateřina Jozífková - Zlín
Junioři Junioři – neregistrovaní
1. Erik Orság – Zlín 1. Dominik Karbus – Zlín
2. Martin Jančík – Uh. Hradiště 2. Dominik Gottwald – Staré Město
3. Tomáš Hochfelder – Zlín 3.Vojtěch Giesl – Staré Město
Muži Muži – neregistrovaní
1. Pavel Vítek – Zlín 1. Zdeněk Friedrich – Staré Město
2. Adam Závada – Zlín 2. Bohuslav Blaha – Staré Město
3. David Krejčiřík – Zlín 3. Pavel Janča – Staré Město
Ženy
1. Lenka Davidová – Zlín

 

Staré Město, Rovensko, Slavičín, Brno-Bo-
hunice a Brno-Řečkovice. 24 hráčů bylo 
rozděleno do tří kategorií.

 DOMINIK GOTTWALD, 
účastník turnaje



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.	
Panno	Maria,	Královno	Orlů,	oroduj	za	nás.	
Amen.

Poutník	roku	2015

Získáte-li	do	Poutní	knížky	alespoň	6	razítek,		
můžete	získat	magnetku	Poutník	roku	2015.

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
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Časopis 
Orel 

  Roční předplatné 

   140,- Kč

Vychází 
čtvrtletně

Dekujeme Ti,    svatá Anezko! 

n  KALENDÁR  
ÚSTREDNÍCH  AKCÍ NA  
ROK 2015

Orlové  
v katedrále  
sv. Víta, Václava  
a Vojtěcha

15. listopadu 2014

„Orlí peruti,  dej sílu k vzlétnutí….“   znelo Ratíškovicemin  BEH  
V OLEŠNICI 

n   CANTATE  
LUHACOVICE

LETNÍ 
HRY 

FICEP/FISEC

n  VÝSLEDKY  

FLORBALOVÉ  

LIGY 

n   CYKLOPOUTE  

V LUZICI

Víden 9.–13. cervence 2014

Poutní�

�
� knížka

�2015

Pořadatel:	 Orel	župa	Svatováclavská

Místo:	 	Svatá	Hora
Datum:	 16.	května	2015
Program:	 	–	 	začátek	pouti	u	chrámu	sv.	Jakuba		

v	Příbrami	v	10.00	hod.

	 –	 mše	svatá	v	11.30	hod.

	 –						pobožnost	křížové	cesty	v	ambitech				v	15.00	hod.

	
Razítko	lze	získat		
před	bazilikou

Kontakt	a	informace:
standa.vejvar@volny.cz,	
pozvánka:	
http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm

 

Pouť Svatováclavské župy  
na Svatou Horu

Razítko

3

Stolní tenis v Hluku



Milí orli, odvážní poutníci!

Máme před sebou nové výzvy  
při hledání správné cesty  
životem. 

Celý svět letos slaví 1200. výročí 
narození svatého Metoděje  
a chce po nás, abychom našli 
jeho hrob.

To však není nejdůležitější. Mnohem víc než hrob 
potřebujeme najít cestu, kterou nám Metoděj 
ukázal a jít po ní.

Společně nám to půjde líp. 

Ale i kdybychom zabloudili, není ještě všechno 
ztraceno. Kristus je dobrý pastýř. On nás najde. 
Stačí když si na krk pověsíme zvonečky  
našeho putování.

Na společné hledání se těší

Stanislav Juránek

2

Pořadatel:	 Orel	župa	Sedlákova

Místo:	 	Křtiny	u	Brna
Datum:	 31.	května	2015	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	sakristii

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

  Pouť Sedlákovy župy do Křtin

Razítko
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OREL – objednávka předplatného

Objednávám si závazně předplatné čtvrtletníku OREL od čísla: ______________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:

PSČ, místo:                       

Telefon:   

E-mail: 

Předplatné uhradím:             

■ složenkou                          ■ osobně na ústředí      

■ bankovním převodem na účet č. 63031621/0100 

Firma, společnost, sdružení:    

IČO:                         DIČ:

                                                   Podpis:

■ Člen ORLA     ■ Nečlen ORLA

Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Stará	Boleslav,	Mariánské	náměstí
Datum:	 pondělí	28.	září	2015
Program:	 		Slavnostní	poutní	mše	svatá	v	10.00	hod.

Razítko	lze	získat	na	orelském	
stánku

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

Národní Svatováclavská pouť

Razítko
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Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Svatý	Hostýn
Datum:	 23.	srpna	2015
Program:	 		–	 Hlavní	mše	svatá	v	10.00	hod.		

	 –	 Orelské	shromáždění	v	11.30	hod.		

	 –	 Orelská	křížová	cesta	ve	14.00	hod.

Razítko	 lze	 získat	 na	 orelském	
stánku	před	bazilikou

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

  Orelská pouť na Svatý Hostýn

Razítko

12

Pořadatel:	 Orel	jednota	Dolní	Dobrouč

Místo:	 	pěší	pouť	2	km	od	kostela		
v	Dolní	Dobrouči

Datum:	 19.	srpna	2015

Program:	 		mše	svatá	v	15.00	hod

Razítko	lze	získat	po	mši		
na	místě

Kontakt	a	informace:
dolnidobrouc@orel.cz

Horákova kaple

Razítko

10

Dolní Dobrouč
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OREL – objednávka předplatného

Objednávám si závazně předplatné čtvrtletníku OREL od čísla: ______________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:

PSČ, místo:                       

Telefon:   

E-mail: 

Předplatné uhradím:             

■ složenkou                          ■ osobně na ústředí      

■ bankovním převodem na účet č. 63031621/0100 

Firma, společnost, sdružení:    

IČO:                         DIČ:

                                                   Podpis:

■ Člen ORLA     ■ Nečlen ORLA

Pořadatel:	 Orel	župa	Sušilova

Místo:	 	kaple	sv.	Floriána
Datum:	 31.	května	2015
Program:	 	mše	svatá	v	15.00	hodin	

Razítko	lze	získat	po	mši
	

Kontakt	a	informace:
zupa.susilova@orel.cz

  Moravský Krumlov

Razítko

5

Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Stará	Boleslav,	Mariánské	náměstí
Datum:	 pondělí	28.	září	2015
Program:	 		Slavnostní	poutní	mše	svatá	v	10.00	hod.

Razítko	lze	získat	na	orelském	
stánku

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

Národní Svatováclavská pouť

Razítko

13

Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Velehrad
Datum:	 4.–5.	července	2015
Program:	 sobota	4.	7.		–	kvalifikace	a	finále	Soutěže	ve	fotbalových	

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

																			neděle	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	u	orelských	praporů.
Kontakt	a	informace:
e-mail:	ustredi@orel.cz
web:	www.orel.cz

  Pouť na Velehrad

Razítko

7



Pořadatel:	 Orel	župa	Velehradská

Místo:	 	kaple	sv.	Antonínka	Paduánského		
na	blatnické	hoře	mezi	Blatnicí	a	Ostrožskou	Lhotou

Datum:	 14.	června	2015
Program:	 	mše	svatá	v	10.30	hodin	

Razítko	lze	získat	v	kteroukoliv	
neděli	po	mši	v	sakristii
	

Kontakt	a	informace:
zupa.velehradska@orel.cz

Pouť ke sv. Antonínku

Razítko

6

Pořadatel:	 Orel	župa	Kubišova

Místo:	 	poutní	místo	Kostelní	Vydří		
mezi	Telčí	a	Dačicemi

Datum:	 19.	července	2015
Program:	 	mše	svatá	v	11.00	hodin	

Razítko	lze	získat	v	prodejně	
karmelitánského	nakladatelství
	

Kontakt	a	informace:
zupa.kubisova@orel.cz

Pouť k Panně Marii Karmelské

Razítko

8

Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Svatý	Hostýn
Datum:	 22.	srpna	2015
Program:	 		–	 mše	svatá	v	18.00	hod.,	

	 –	 v	19.30	hod.	Běh	k	Božímu	hrobu,	

	 –	 ve	20.30	hod.	Světelná	křížová	cesta

Razítko	 lze	 získat	 na	 orelském	
stánku	při	prezenci	k	běhu.

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

  Orelská pouť na Svatý Hostýn

Razítko
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Razítko

Pouť k poctě 
P. Václava Drboly

Pořadatel:	

Orel	jednota	
Moravské	Budějovice

Místo:						

Moravské  
Budějovice-Babice

V	cíli	každý	účastník	obdrží		
i	pamětní	medaili

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

Datum:							 9.	srpna	2015
Program:		 –	 	v	7.30	hod.	odchod	pěších	od	orlovny	v	Moravských	

Budějovicích,
	 –	 	v	9.00	hod.	start	běžeckého	závodu	na	10	km,
	 –	 v	9.15	hod.	odjezd	cyklistů,
	 –	 v	10.30	hod.	mše	svatá	v	Babicích

9
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Pořadatel:	 Orel	ústředí

Místo:	 	Svatý	Hostýn
Datum:	 22.	srpna	2015
Program:	 		–	 mše	svatá	v	18.00	hod.,	

	 –	 v	19.30	hod.	Běh	k	Božímu	hrobu,	

	 –	 ve	20.30	hod.	Světelná	křížová	cesta

Razítko	 lze	 získat	 na	 orelském	
stánku	při	prezenci	k	běhu.

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

  Orelská pouť na Svatý Hostýn

Razítko

11

Razítko

Pouť k poctě 
P. Václava Drboly

Pořadatel:	

Orel	jednota	
Moravské	Budějovice

Místo:						

Moravské  
Budějovice-Babice

V	cíli	každý	účastník	obdrží		
i	pamětní	medaili

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

Datum:							 9.	srpna	2015
Program:		 –	 	v	7.30	hod.	odchod	pěších	od	orlovny	v	Moravských	

Budějovicích,
	 –	 	v	9.00	hod.	start	běžeckého	závodu	na	10	km,
	 –	 v	9.15	hod.	odjezd	cyklistů,
	 –	 v	10.30	hod.	mše	svatá	v	Babicích

9

Opět se potvrdilo, že hra v šachy je hrou krá-
lovskou. Devítikolový turnaj proběhl, stejně 
jako v minulých letech, ve velmi přátelské 
a pohodové atmosféře. Výsledková tabul-
ka je sestavena podle bodového hodnoce-

Poř. Jméno Orel jednota Ročník
 1. Kubát Pavel Ořechov 1983
 2. Skalka Jan Veselí nad Mor. 1996
 3. Uřičář Zdeněk Veselí nad Mor. 1962
 4. Kubíček Pavel Ořechov 1964
 5. Navrátil Josef Veselí nad Mor. 1951
 6. Vašek Michael Kuřim 1975
 7. Pospíšil Ignác Hor. Moštěnice 1949
 8. Fuchs Luděk Brno-Obřany 1973
 9. Škařoupka Petr Blažovice 1969
10. Bartošová Veronika Brno-Bohunice 1995
11. Sasin Josef Vnorovy 1960
12. Sádlik Pavel Kuřim 1979
13. Morávek Zdeněk Veselí nad Mor. 1948
14. Němec David Kuřim 2003
15. Pehal Luděk Ořechov 1960
16. Fajová Alice Brno-Bohunice 1977
17. Fojt Leoš Brno- Obřany 1957
18. Lapunik Pavel Brno-Bohunice 1955
19. Tancerova Marie Brno-Husovice 1994
20. Havlát Petr Velké Němčice 1965
21. Odvárka Ladislav st. Mor. Budějovice 1950
22. Rozek Jiří Velké Němčice 1968
23. Odvárka Roman Mor. Budějovice 2002
24. Zoufalý Tomáš Ořechov 1993
25. Zoufalý Zdeněk Ořechov 1940
26. Paulik Karel Blažovice 1979
27. Greger Jiři Brno-Bohunice 1997
28. Mlčoch Albert Brno-Bohunice 1997
29. Šabata Lukáš Velké Němčice 1999
30. Odvárka Ladislav ml. Mor. Budějovice 2000
31. Tomčala Jan Veselí nad Mor. 1941
32. Bártek Ctibor Blažovice 1971
33. Rozek Jakub Velké Němčice 2001
34. Sádlik Vladimír Kuřim 1946
35. Jankovič Jiří Brno-Bohunice 1974

Ústřední turnaj Orla v šachu
Každoročně na podzim se v Moutnicích koná republikové mis-
trovství Orla v rapid-šachu. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.  
V sobotu 29. listopadu se orlovna zaplnila 35 hráči.

ní všech účastníků, vyhodnocení a předání 
cen bylo rozděleno do kategorie mužů, žen 
a mládeže do 15 ti let. Věříme, že k nám 
do Moutnic jezdíte rádi a těšíme se na vás  
i v roce 2015.   DohNálek RostislaV
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Běháme i na lyžích
V Drnovicích u Valašských Klobouk se 
v sobotu 7. února 2015 uskutečnily zá-
vody v běhu na lyžích. I přes to, že účast 

byla menší než minulý rok,  se za krásné-
ho počasí sešlo celkem padesát běžců ze 
sedmi jednot z župy Velehradské, Sedlá-

Podle kalendáře ústředních akcí měl  
14. únor 2015 patřit ve Vnorovách sálové-
mu fotbalu. Měl. Jenomže malí fotbalisté, 
jakoby v Orlu chyběli. Možná také termín 
školních jarních prázdnin na Jižní Moravě 
zapříčinil to, že se do kategorie přípravky 
i mladších žáků přihlásily domácí Vnorovy 
a sousední jednota Strážnice. I tak si čtyři 
družstva zahrála. Bez tabulek, bez losová-

ní, bez výsledků, bez rozdílu kategorie… 
a bez vítězů. Vlastně toto sobotní dopole-
dne mělo svoje vítěze. Parta nejmladších 
kluků ze Strážnice hrála svůj první životní 
turnaj a přesto, že prohrála úplně všechno, 
věřím, že chuť do společných tréninků jim 
tato zkušenost nevezme. Sláva vítězům! 
A s vámi ostatními snad příště.

M. MACKOVÁ

Kam se poděli malí fotbalisté?

Vítězové jednotlivých kategorií:
Děti do 8 let
1. Orsák Pepa – Sport klub kopec B-B
Mladší žáci 2005–2007
1. Dohnal Martin – Valašské Klobouky
 Mladší žačky 2005–2007
1. Orsáková Simona – Sport klub kopec B-B
 Žáci 2003–2004
1. Janíček Tomáš – BK Lysá
 Žačky 2003–2004
1. Lysáčkoá Tereza – Sport klub kopec B-B

kovy a Orlické. I když je letošní zima mír-
ná a moc sněhu nepřinesla, v Drnovicích 
byly sněhové podmínky k závodu velmi 
dobré a všichni účastníci si v příjemné 
atmosféře skvěle zazávodili. Kompletní 
výsledky na www.orel.cz

Starší žačky 2001–2002
1. Orsáková Andrea – Sport klub kopec B-B
 Dorostenci 1999–2000
1. Moravec Jakub – Orlice
 Junioři 1997–1998
1. Mička Josef – Nivnice
Muži 1976–1996
1. Luliak Anton – BK Lysá
Ženy 1976–1996
1. Urbanová Zdeňka, 1988 – Koloběžky Brumov

 Master muži 1964–1975
1. Slánský René, 1972 – Orel Val. Klobouky
Master ženy 1964–1975
1. Holznerová Petra, 1972 – Val. Klobouky
 Veteráni 1963 a starší
1. Perůtka Karel, 1949 – Horní Lhota
Kategorie: Veteránky 1963 a starší
1. Perůtková Ivana – Horní Lhota

 M. MACKOVÁ
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Ústřední sjezd

Na 7. zasedání ústřední rady byl stanoven termín XVII. ústřed-
ního sjezdu na 13. 6. 2015. Sjezd se bude konat v Orlovně  
v Brně-Bosonohách. Současně byl schválen klíč k určení počtu vole-
ných delegátů s hlasem rozhodujícím, a to na každých započatých 
300 členů župy jeden delegát dle evidence k 31. 12. 2014. Také 
byl schválen příspěvek od delegáta ve výši 250,- Kč s tím, že bude 
propláceno cestovné.
Na všechny župy byl zaslán počet evidovaných členů v župě k to-
muto datu a z toho plynoucí počet delegátů. Delegáty i jejich 
náhradníky je nutné zvolit na župních sjezdech. Podle Jednací-
ho řádu Orla § 4 odst. 3) je župa povinna zaslat jména delegátů 
na ústřední sekretariát nejpozději 3 týdny před konáním sjezdu, 
tedy do 23. května 2015. Druhou skupinu delegátů s hlasem roz-
hodujícím tvoří dle Stanov členové ústřední rady – členové před-
sednictva a zvolení zástupci žup. Rovněž počet těchto delegátů 
byl župě zaslán a žádáme vás, pokud budete na župních radách 
volit nové zástupce, abyste i tuto změnu na sekretariát nahlási-
li do 23. května 2015. Současně je nutné zaslat kopii usnesení 
o provedených volbách. Třetí skupinou delegátů sjezdu s hlasem 
rozhodujícím jsou členové odborných rad. S hlasem porad-
ním se mohou sjezdu zúčastnit všichni členové Ústřední revizní  
komise a Ústředního rozhodčího sboru.
Děkuji za spolupráci.  M. MACKOVÁ

Předplatné časopisu Orel
V tomto čísle 1/2015 někteří z vás obdrželi složenku na předplatné 
časopisu pro rok 2015. Pokud ji nemáte, neznamená to, že do-
stáváte výtisky zdarma, ale to, že vaše jednota se rozhodla svým 
členům předplatné uhradit. Jednoty, které se takto rozhodly v nej-
bližších dnech obdrží faktury s jmenným seznamem, komu bude 
časopis posílán. Vy ostatní můžete zaplatit buď přiloženou složen-
kou na poště, nebo částku zaslat převodním příkazem na účet Orla 
63031621/0100. Použijte prosím variabilní číslo, které vám bylo 
přiděleno (je na složence) a do zprávy pro příjemce prosím napište 
svoje jméno. Časopis je možné zaplatit i hotově na ústředí.

MŠMT rozdělilo dotace pro rok 2015 
Na konci února zasedala Národní rada pro sport, kterou si jako 
poradní orgán jmenoval ministr školství. Byla jsem sice do to-
hoto orgánu MŠMT nominována za KDU-ČSL, ale hlavní mojí 
prioritou je Orel. Na jednání bylo schváleno rozdělení dotací 
pro letošní rok v jednotlivých programech I až V. Po dvou letech 
byl znovu obnoven program III na činnost a pro Orla jsme zís-
kali rovné 3 mil. Kč. A vzhledem k tomu, že máme rozjednánu 
finanční podporu z ČOV a Jihomoravského kraje, troufám si 
říci, že téměř celá částka bude rozdělena mezi jednoty, které si 
o dotaci požádaly. V programu IV jsme získali opět více než loni 
a to 5,44 mil. Kč. Také mě těší, že si deset jednot podalo žádost 
o investiční dotaci. O tom, jak moc budeme úspěšní v tomto 
programu snad už příště. M. MACKOVÁ

Propinkejte se na Velehrad a soutěž 
ve fotbalových dovednostech

4. 7. 2015 na Dnech lidí 
dobré vůle proběhnou fi-
nálové akce ve fotbalových 
dovednostech a stolním 
tenise tříčlenných družstev 
„Propinkejte se na Vele-
hrad“. Tříčlenná družstva 
stolních tenistů se mohou 
hlásit do kvalifikačního kola 
do 17. května na e-mail 
mozny@orel.cz. Přihlášku 
naleznete na webu Orla. 
Zájemci o uspořádání kvalifikace ve fotbalových dovednos-
tech nahlásí termín do 10. června na e-mail mozny@orel.cz.  
Kategorie: kluci 2001–2004, kluci 2005 a mladší, děvčata 2001 
a mladší.
Kompletní informace naleznete na webu Orla (www.orel.cz), 
popř. fotbalových dovedností (www.orel.cz/gol).

n  VP vyzývá župy a jednoty, aby o svých akcích informovaly pro-
střednictvím webových stránek Orla.

n  VP bere na vědomí rezignaci br. Pěchy na funkci předsedy Kul-
turní rady Orla.

n  VP ukládá ses. Mackové svolat Kulturní radu.

n  VP bere na vědomí informace o průběhu příprav na kongres 
FICEP ve dnech 9.–12. 4. 2015 v Brně.

n  VP pověřuje ses. Mackovou jednáním o půjčce ve výši  
45.000 Kč jednotě Paskov.

n  VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili 
in memoriam prof. Zdeňku Svobodovi z jednoty Brno-Boso-
nohy.

n  VP souhlasí s posunutím termínu splátky půjčky jednoty Velké 
Opatovice na 31. 3. 2015.

n  VP doporučuje k žádosti o dotaci z programu Státní podpora 
sportu z MŠMT pro rok 2015 všechny jednoty, které zažáda-
ly v pořadí: Kněžice, Troubelice, Velké Opatovice, Rozsochy, 
Olešnice, Paskov, Telč, Boskovice, Uherský Brod, Nové Město 
na Moravě.

Výpis z usnesení z 34. a 35. zasedání Výkonného předsednictva Orla
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POZVÁNKA na cykloturistickou výpravu 

  do Estonska k jezeru Peipus 
 (Pskovské - Čudské jezero). 

 Termín 23. 7. – 1. 8. 2015

 
20.–23. 3. Divadelní dílna – Boleradice
21. 3. Volejbal ženy – Brno
11. 4. Volejbal muži – Brno
13.–15. 4.  Setkání orelských seniorů   

Velehrad
18. 4. Stolní tenis družstva – Polná
16. 5. Kuželky družstev – Blansko

17. 5.  Grand prix – atletické závody dětí  
Brno-Bohunice

23. 5. Mem. Prof. Benáčka – Olešnice
 6. 6.  Přehlídka duchovních písní Cantate  

Luhačovice
20. 6. Malá kopaná – Moutnice
21. 6. Horská kola – Bořitov
 Více informací u starostů jednot nebo na www.orel.cz

Zveme Vás na následující ústřední akce

23. 7. 2015  – ve 4.00 hod. odjezd z Brna autobusem s přívěsem na kola. Nocleh v Kaunasu v Litvě. 

24. 7.–30. 7. 2015 – pobyt u jezera Peipus v obci Kauksi – cyklovýlety  

30. 7. – odjezd do Litvy, nocleh Vilnius, příjezd 1. 8. 2015

Předběžná cena: 10.500,- Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování v chatkách, polopenzi a pojištění)

Podrobné informace a přihláška na www.orel.cz.



Svátek matek 
10. května 2015

„Budoucí osud dítěte  
 je vždy dílem matky.“
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ky odstěhovali. Po sjednocení tělovýchovy se 
tělocvičné nářadí muselo předat Sokolům jak 
v Roudnici n. L., tak v Bezděkově. Důstojný 
pán Josef Pikora, který se snažil o oživení 
činnosti, byl dne 17. července 1950 zatčen 
STB a deset let vězněn Na Borech a po té i na 
Mírově.
Na významné představitele roudnického Orla 
se nezapomnělo, o čemž svědčí jejich upra-
vené hroby. Před časem byly činěny pokusy 
o obnovu Orla. I když nebyla žádná odezva 
přesto, díky několika článkům v tisku byla 
veřejnosti připomenuta slavná historie a také 
fakt, že orelská organizace stále žije.
 Filip J. K. V. Uzel, Roudnice n. L.
 nyní člen Orla Nové Strašecí

V roce 1893 byla v Roudnici nad Labem za-
ložena „Sv.-josefská jednota pro Roudnici 
a okolí se sídlem v Roudnici“, jejíž hlavním 
úkolem bylo „vzdělávání katolických jinochů 
a dívek, pěstování a rozšiřování zbožnosti 
a mravnosti, oslava služeb Božích, pohošťo-
vání přicestovalých členů tovaryšů a podpo-
rování chudých a nemocných.“ Své 20. výročí 
založení slavila dne 16. listopadu 1913 mší 
svatou a slavnostní valnou hromadou, na níž 
bylo rozhodnuto založit tělocvičný odbor. 
Začalo se cvičit v bývalé kapitulní síni, pře-
budované na tělocvičnu nákladem probošta 
a zakladatele spolku Václava Kotrcha (1860–
1947). Mezi první cvičitele patřili Vít Nezbe-
da, Josef Šenfeld a od velikonoc r. 1914 Josef 
Rula. O tom, že to první orlové neměli jedno-
duché, svědčí zápis v pamětní knize roudnic-
kého proboštství: „Mnoho mladíků chodívalo 
k oknům a někteří jevili nevoli svou nad kato-
lickými orly i tím, že házeli okny kamení na cvi-
čící, posmívali se jim a mazali dveře blátem.“ 
Během 1. světové války odbor utlumil svoji 
činnost, několik cvičitelů a funkcionářů ode-
šlo na frontu, ale odbor žil díky oddílu žáků, 
kteří cvičili po celou dobu válečného konfliktu. 
Vznik Československé republiky přinesl i osa-
mostatnění ORLA. Dne 13. října 1920 schválila 
zemská politická správa stanovy roudnického 
Orla a po první členské schůzi 25. října došlo 
k valné hromadě 24. listopadu 1920. Prvním 
vystoupením na veřejnosti byla akademie dne 

12. března 1922, spojená s ustavující schůzí X. 
okrsku Orelské župy Pospíšilovy, v jejíž čele stál 
mons. Václav Kotrch a další roudničtí orli. V té 
době měla jednota 203 členů. Orelské kroje 
byly poprvé ve větším počtu k vidění 3. červ-
na 1922, kdy roudničtí Orli odjížděli s hudbou 
na župní cvičení do Příbrami. 
Nadšení rostlo a prvního říšského sletu v Brně 
v srpnu 1922 se zúčastnilo již 56 orlů. V roce 
1926 se Roudnice n. L. doslova zamodrala 
orelskými kroji při prvním okrskovém cvičení, 
ke kterému se sjelo několik set Orlů. Z Prahy 
byl vypraven zvláštní vlak, odkud přijela i kro-
jovaná orelská hudba br. Rabana. Zisk cvičení 
byl morální i finanční. Členové jednoty Čs. Orla 
v Roudnici n. L. připravili někdy sami, někdy s ji-
nými katolickými organizacemi řadu pěkných 
vystoupení – akademie, divadla a zábavné ve-
čery. Konalo se mnoho přednášek a vycházek. 
Po útlumu činnosti na začátku 30. let přichází 

oživení, na kterém měli největší podíl staros-
ta jednoty br. Vodička, náčelnice ses. Jirglová 
a vzdělavatel br. Nikodým. Počet členů, kterých 
bylo v roce 1933 celkem 52, vzrostl na 102, 
z nichž 22 mělo vlastní kroj. V jednotě působily 
odbory divadelní, zábavní a branný. 
Ve dnech 15.–17. května 1937 se za boha-
té účasti cvičenců i diváků konalo v Roudni- 
ci n. L. druhé okrskové cvičení, které bylo spo-
jeno se sjezdem katolického lidu. Při té příleži-
tosti byl vydán pamětní spis. 
Ano v době 2. Světové války Orel v Roudnici 
n. L. nebyl ušetřen perzekuce. Kněz a aktivní 
Orel, důstojný pán Josef Pikora (1909–1989) 
byl od května 1943 až do konce války vězněn 
v Dachau.
Na začátku roku 1946 byla jednota obnove-
na, ale pouze formálně. Podle pamětníků byla 
činnost velmi problematická – nebyly peníze 
na nářadí a někteří činovníci se během vál-

Roudnický OREL
V prosinci 2014 zemřela ve věku 91 let poslední členka roud-
nického Orla paní Anna Jenčíková. Pojďme si připomenout  
bohatou historii roudnického Orla.
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Z činnosti žup a jednot

Výstup na Sněžku

Ve dnech 19. až 21. 9. 2014 jednota OREL 
Šonov pro 19 členů a rodinných příslušní-
ků připravila víkendový pobyt v Krkonoších. 
V rámci této akce se účastníci podívali do 
historického dolu Kovárna v Obřím dole, 
v útrobách nejvyšší české hory Sněžky 
a seznámili se s těžkou prací horníků do-

bývajících rudu se vzácnými kovy. I přesto, 
že samotná prohlídka labyrintů a chodeb 
s převýšením více než 50 metrů je slušným 
sportovním výkonem, rozhodla se polovina 
účastníků zdolat ještě nejvyšší vrchol České 
republiky a prodloužit si tak pochod hor-
ským terénem na téměř 20 km. 
 JOSEF KULEK, 
 starosta jednoty Šonov

Ohlédnutí za poutí 
župy Velehradské

V sobotu 6. září 2014 se konala pouť mláde-
že ke kojící Matce Boží na Provodově. Stalo 
se již tradicí, že mládež a děti z jednot župy 
Velehradské jdou prosit o požehnání do no-
vého školního roku. Mši svatou v místním 
kostele Panny Marie Sněžné sloužil vzdě-
lavatel župy, otec František Král. Tentokrát 
přijeli zástupci z jednot Drnovice, Kunovice, 
Staré Město, Uh.Hradiště, Vizovice, Vnoro-
vy a z župy Šilingrovy ze Strážnice. Po mši 
následoval další program nejen pro děti, ale 
i pro dospělé, kteří své ratolesti doprovázeli. 
Počasí se vydařilo, a tak nic nebránilo opé-
kání špekáčků na farní zahradě. Pro děti byla 
připravena hra se soutěžními otázkami a do-
spělí se vydali s otcem Králem na křížovou 
cestu. Všichni jsme se potom sešli na požeh-
nání v kostele. Zde byly jednotlivé skupinky 
dětí vyhodnoceny a odměněny podle bodů, 
které nasbíraly za odpovězené otázky. Spo-
lečnou fotografií s župním starostou br. Jo-
sefem Častulíkem jsme ukončili letošní pouť.

  DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty St. Město
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Pěšky i na kolech

Orel jednota Šonov uspořádala dne  
27. 9. 2014 již 5. ročník pochodu „Šo-
novská 20“. Pro účastníky byly připrave-
ny 4 trasy – nejkratší 5 km pro nejmenší 
účastníky s rodiči a prarodiči, pro pěší 20  
a 30 km a nejdelší 50 km pro cyklisty. Trasy 
byly vedené v krásném okolí obce Provo-
dov-Šonov a vodní nádrže Rozkoš. I když 
počasí nebylo úplně ideální, pochodu se 
zúčastnilo na osmdesát sportovců. Po 
ukončení pochodu obdržel každý účastník 
pamětní list a „buřt“, který si mohl hned 
opéct na připraveném ohni. Děti měly ur-
čitě radost i z drobných pamlsků.

  JOSEF KULEK, 
 starosta jednoty Šonov

Slavnostní otevření 
zrekonstruovaných 
prostor

Dne 1. listopadu 2014 byla za účasti staros-
ty Orla bratra Stanislava Juránka, bratra La-
dislava Šustra, zástupce města Radka Skály 
a dalších hostů a členů jednoty slavnostně 
otevřena nově zrekonstruovaná budova 
Orlovny v Ivančicích. Celá akce se uskuteč-
nila díky finanční podpoře města Ivančice, 
Jihomoravského kraje a ústředí Orla. Velký 
dík patří rovněž členům jednoty i ostatním 
dobrovolníkům, kteří odpracovali na de-
moličních a následných stavebních pracích 
více než 2000 hodin. Výsledkem je nově 
zrekonstruovaný areál kuželny, který se svý-
mi parametry zařadil na špičkovou úroveň. 

Podařilo se tak vytvořit zázemí pro všechny 
příznivce kuželkářského sportu, pro zájem-
ce z řad mládeže a taky pro pořádání regi-
onálních a republikových přeborů i ústřed-
ních orelských akcí. Společenská místnost, 
která úpravami získala větší kapacitu, je 
nyní důstojným místem pro setkávání lidí 
při různých sportovních i společenských 
příležitostech. 
 FRANTIŠEK ZEMEK, 
 Orel Ivančice

U nás ve Strážnici

V prvním prosincovém týdnu 2014, bylo 
na strážnické Orlovně dost živo. Nejenže 
se zde scházely děti z Demižónku a orel-
ské mažoretky k nácviku na Mikulášskou 
besídku, ale byla sem přivezena a instalo-
vána putovní výstava s názvem „Věřím, že 
můj krátký život nebyl nadarmo“. Materiály 
sestavilo Biskupství brněnské v roce 2010 
u příležitosti 90. výročí narození P. Jana 
Buly. Je věnována i P. Václavu Drbolovi. 
Oba kněží byli Orlové a byli v roce 1951 
odsouzeni k trestu smrti ve zinscenovaných 
soudních procesech v případu Babice. Ze-
mřeli i přesto, že se trestných činů nedo-
pustili. Nejen členové Orla, ale i široká veřej-
nost tak měla možnost seznámit se s jejich 
osudy prostřednictvím textových panelů do-
plněných fotografiemi a kopiemi archivních 
dokumentů. V Babicích došlo 2. července 
1951 k trojnásobné vraždě, která měla být 
záminkou k diskriminaci katolické církve  
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a k likvidaci především kněží, ale i rolníků 
a živnostníků, proti kterým vedl komunis-
tický režim třídní boj. V tomto procesu byly 
odsouzeny desítky osob a vyneseno jede-
náct trestů smrti. Mezi popravenými byl 
pak i P. Jan Bula a P. Václav Drbola. Dnes 
jsou kandidáty blahořečení. Ukončení bea-
tifikačního procesu by mělo být v letošním 
roce 2015. Kongregace pro blahořečení 
dala této výstavě název Život Jana Buly 
a Václava Drboly. Výstava, která nás sezná-
mila s jejich životem a se svědectvím pa-
mětníků byla ke zhlédnutí ve Strážnici od 
7. do 18. prosince 2014.

  Orel, jednota Strážnice

Poznámka: Putovní výstava je v současné 
době zapůjčena do župy Šilingrovy. Pokud 

budete mít zájem o výpůjčku do vašich jed-
not, kontaktujte prosím starostu župy br. 
Pavla Vykydala p.vykydal@gmail.com 
nebo zupa.silingrova@orel.cz a dohod-
něte si termín. Soubor panelů neklade příliš 
nároky na prostor, stačí větší místnost.

Mikulášská nadílka 
2014

Ve čtvrtek 4. 12. na večer se svatý Mikuláš 
spustil po zlaté pentle na Trávníku ve Sta-
rém Městě a zavítal i do Orlovny. Zde na 
něho nedočkavě čekaly hodné děti z oddílů 
Cvičení a pohybové hry I a II a Cvičení rodi-
čů s dětmi. Přibližně šedesát dětí předved-
lo svatému Mikuláši, co nového se naučily 
od jeho poslední návštěvy. Nejmenší děti 

s rodiči zacvičily s padákem. Starší děti za-
zpívaly písničky a přednesly básničky, které 
mají připravené na „Vánoční zpívání“. Sva-
tý Mikuláš děti pochválil a začala nadílka. 
Andělé pomohli rozdat bohaté balíčky. Na 
závěr jsme se svatým Mikulášem a anděly 
všichni vyfotili.

Mgr. JANA FERDOVÁ

Tříkrálová sbírka 

V pátek 2. 1. 2015 požehnal v 15.00 hod. 
při mši svaté ve zcela zaplněném novém 
kostele Svatého Ducha ve Starém Měs-
tě otec arcibiskup Jan Graubner všem 
skupinkám koledníkům K+M+B a jejich 
vedoucím. Přijeli, či přišli na mši svatou 
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z celého uherskohradišťského děkaná-
tu, aby si vyprosili sílu Ducha Svatého 
a požehnání pro nastávající koledování. 
Po mši svaté je ještě čekalo malé občer-
stvení v nově otevřeném jezuitském skle-
pě a pak se již mohli vydat na koledu. 
Potěšilo mě, že do této úspěšné charita-
tivní akce se zapojilo více dětí i vedoucích 
než loni a to předevšími z našich orelských 
řad. Všem koledníkům patří velké podě-
kování.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ,

starostka jednoty Staré Město

Turnaj v kuželkách 
Sušilovy župy

Dne 13. prosince 2014 se na ivančické 
Orlovně uskutečnil Vánoční turnaj v ku-
želkách župy Sušilovy. Turnaje se zúčast-
nilo sedm družstev z celé Moravy. Jednalo 
se o první větší zatěžkávací zkoušku na 
nově zrekonstruované kuželně. Na turnaji 

byli přítomni i zástupci celorepublikového 
vedení Orla. Jak oni, tak hráči se vyjád-
řili velmi pochvalně na vylepšené zázemí 
orelské kuželny. Toto sportovní zařízení 
je důstojnou reprezentací nejen Orla, ale 
i města Ivančice. Kuželna tímto turnajem 
potvrdila připravenost na pořádání dalších 
významných akcí. Ta nejbližší proběhla 
24. ledna, kdy se na kuželně uskutečnil 
přebor Jihomoravského kraje v kategorii 
seniorů. 
  FRANTIŠEK ZEMEK, 

Orel Ivančice

Půjdem spolu  
do Betléma...

Touto koledou zahájily své vystoupení v ne-
děli 21. 12. 2014 děti z jednoty Orla Staré 
Město. Pásmo s dětmi nacvičila Mgr.Jana 
Ferdová. Akce se konala ve velkém sále 
Kulturně-společenského centra ve Starém 
Městě. Stalo se již tradicí, že před vánoč-

ními svátky pořádá kulturní komise Města 
Staré Město tuto pěknou akci „Vánoční 
zpívání“, na které zve vybrané spolky. Naše 
jednota Orla přijala milé pozvání a třicet 
dětí z oddílů „Pohybové hry I a Pohybové 
hry II zaplnilo jeviště. Představila se svatá ro-
dina s malým Ježíškem, které děti přinášely 
dary a zpívaly koledy. Na flétnu je dopro-
vázela Esterka Feldvábelová a na elektrické 
piano Liduška Gieslová.
Vystoupení se moc líbilo a diváci nešetřili 
potleskem. Poděkování patří jak vystupují-
cím, tak všem ostatním, kteří tuto skvělou 
akci připravili. Krásné odpoledne tak na-
vodilo vánoční náladu před nastávajícími 
svátky.
 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
 starostka jednoty

O pohár starosty 
Uherského Brodu

Staroměšští Orli byli úspěšní na „Vánoč-
ním florbalovém turnaji o pohár starosty 
Uherského Brodu“. Tento florbalový tur-
naj se pro staroměstské Orly stal již tradicí 
a nenechali si ho ujít ani letos. V neděli  
28. 12. 2014 začal pro nás turnaj velmi 
dobře. Ve skupině jsme si poradili s Orlem 
Uh. Brod „A“ (5:1) a s týmem FBC Slušo-
vice (4:2). Poslední skupinový zápas jsme 
prohráli s Orlem Uh.Brod „B“(2:4), ale 
i přesto jsme ze skupiny postoupili z první 
pozice.
Ve finálové skupině naše družstvo svedlo 
vyčerpávající souboj s 1.AC Uh.Brod a vy-
hráli jsme 2:1. Předposlední zápas turnaje 
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se stal napínavou podívanou pro diváky, 
kdy hráči Nivnice vedli nad námi 40 sekund 
před koncem zápasu 1:0. Sebrali jsme vše, 
co v nás zbylo a pro Nivnici začalo 7 sekund 
hrůzy. Dostali 2 branky a staroměšťané si již 
pohlídali výsledek 2:1. Poslední a zároveň 
finálový zápas turnaje jsme svedli s favori-
zovaným „ikryty.cz“ týmem a po vyrovna-
ném zápase jsme podlehli 2:1. Orel Staré 
Město si tedy na vánočním turnaji vybojoval 
krásné 2. místo.
 TOMÁŠ KUČERA,
  jednota Staré Město

Tříkrálový podvečer

Mezi pravidelné kulturní aktivity župy 
Sedlákovy patří mimo jiné i pořádání 
koncertů. Letos se pořadatelství ujala 
jednota Brno-Židenice a tak se v neděli  
11. 1. 2015 uskutečnil ve spolupráci 
s farností Tříkrálový podvečer. Koncert 
se konal v kostele Sv. Cyrila a Metoděje 
v Brně-Židenicích. Do posledního místeč-
ka zaplněným kostelem zazněly České 
vánoční pastorely v podání Chrámového 
sboru při kostele Sv. Cyrila a Metoděje. 
Sbor doprovázel Komorní orchestr s diri-
gentem Josefem Veselým. Chrámový sbor 
se svými hosty a sólisty připravil velice za-
jímavý program a zakončil tak důstojně 
vánoční dobu. Odměnou jim byl dlouhotr-
vající potlesk a spokojené tváře lidí, kteří si 
koncert opravdu „vychutnali“. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout i perníkový betlém. 
Ten patří k zajímavostem židenického kos-
tela. Jeho výroba vznikla z iniciativy paní 
Šimoníkové v roce 2008. V počtu 1215 
figurek byl v roce 2009 zapsán do Gui-
nessovy knihy rekordů ČR jako největší 
perníkový betlém. 
  IVANA NOVÁČKOVÁ, 
 sekretářka župy Sedlákovy

Krojovaný ples  
v Žatčanech

Druhou lednovou sobotu naše oprave-
ná a pěkně vyzdobená orlovna přivítala 
krojované z širokého okolí. Široké bylo 

doslova: zavítali k nám jak z Moravských 
Knínic, Hostěnic přes Lukovou až po Žďár 
nad Sázavou. Při slavnostním nástupu kro-
jovaných byli průvodcem večera přivítáni 
domácí i hosté z třiadvaceti moravských 
obcí. Více jak sto krojovaných si společně 
zatančilo mazurku. Večerem nás provázela 
dechová kapela Zlaťanka a od 23 hodin si 
v malém horním sále mohli hosté zazpívat 
a zatančit při cimbálové muzice Líšňáci. 
Příjemným zpestřením večera byla Morav-
ská beseda zatančená našimi stárky. Mezi 
přestávkami dechové kapely se sálem nes-
ly pěkné písničky z Brněnska žatčanských 
Mužáků. Protože byl orelský ples tentokrát 
zorganizován ve spolupráci s okresní orga-
nizací KDU-ČSL, během večera byl vedle 
starosty Orla Stanislava Juránka přivítán 
také předseda okresní organizace Václav 
Horák, ministr zemědělství Marian Jureč-
ka, náměstek hejtmana JMK Roman Celý, 
radní JMK Jiří Němec, náměstkyně primá-
tora města Brna Klára Liptáková a posla-
nec Jaroslav Klaška. V kroji na ples zavítal 
i duchovní správce místní farnosti P. Petr 
Hošek. Krojovaný orelský ples se konal již 
po páté. Těší nás, že každým rokem přibývá 
krojovaných i nekrojovaných příznivců fol-
kloru, a to zvláště mezi mladými. V dnešní 
uspěchané době se podařilo vytvořit pěk-
nou folklorní tradici. Je to pro nás povzbu-
zením do dalších ročníků.
 Za Orel jednotu Žatčany, 
 MARIE JUREČKOVÁ
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Domanínský slavíček 
2015

Do Domanína se sjeli soutěžící z Moravské-
ho Písku, Žarošic, Starého Města a Doma-
nína. Všechny účastníky přivítal Ing. An-
tonín Zelina, místostarosta Orla i jednoty 
Domanín. Před samotným vystoupením 
se děti společně rozezpívaly za doprovo-
du kytary, opadla z nich tréma a soutěžní 
přehlídka mohla začít. Dvoučlenná porota 
si vyposlechla zpěv celkem 28 účinkujících 
a neměla lehké rozhodování. Než porota 
vyhodnotila výsledky, děti si zatancovaly 
a zazpívaly.
Po vystoupení na soutěžící čekal sladký de-
zert a dobrý čaj. Všichni účastníci dostali  

diplom a věcnou odměnu. Děkujeme jed-
notě Domanín za organizaci soutěže a také 
všem soutěžícím. Velké poděkování patří 
i jejich rodičům, kteří se podíleli na přípravě 
svých dětí na soutěž. 
   Mgr. JANA FERDOVÁ,

 jednota Staré Město

Orlovna patřila dětem

V neděli 18. ledna 2015 pořádala jednota 
Orla ve Frenštátě pod Radhoštěm již tradič-
ní „Pohádkový dětský karneval“. Pro děti 
jsme si připravili pestrou řadu her a soutě-
ží, včetně vyhodnocení nejlepších masek. 
Samozřejmostí byla na závěr i velmi boha-
tá tombola. V sále Orlovny se nesl dětský 

smích a veselá atmosféra až do pozdních 
odpoledních hodin. Tančilo se a zpívalo za 
živého hudebního doprovodu našich členů. 
Nemohu opomenout také širokou nabídku 
domácího občerstvení – zákusků, dortů, ale 
i domácích preclíků, které připravily členky 
rady jednoty. Mile nás překvapila účast re-
gionální televize Beskyd. Sál Orlovny zůstal 
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ještě týden ve slavnostním hávu a v sobo-
tu 24. ledna 2015 se zde ještě konal „Li-
dový ples“. Po té se sál opět přeměnil ve 
cvičební prostory a hernu stolního tenisu, 
abychom zůstali věrni našemu heslu „sport 
pro všechny“.
  JAROMÍR GRYŽBOŇ, starosta

Maškarní ples  
v Dolní Čermné 

Naše jednota ve spolupráci s farností uspo-
řádala v sobotu 31. ledna 2015 již 6. Maš-
karní ples. Již před osmou hodinou večerní 
se do vyzdobené místní Orlovny (jediný sál 
v městysi) na kopci nad náměstím, scháze-
ly masky. A bylo jich hodně. Z celkového 
počtu 247 účastníků jich přišlo 169. Masky 
byly krásné a vtipné, převážně vyhotove-
né pracně doma. Z nejzajímavějších a ne-
obvyklých uvedu jen několik: vynalézavý 
krysák Eda ze skládky, kat v červené kápy 
s velkou sekerou stále hledající svoji oběť, 
(zdejší kněz, otec Josef), skupina skota-
čivých skotských dudáků nebo egyptský 

faraon s chotí a dvorem. Nebylo možné 
přehlédnout obdivovanou rodinku hub - 
hříbek s nakousnutou hlavou od slimáka, 
sličná jedovatá muchomůrka, liška a kře-
menáč. Zaplesat přišla sešlost všeho mož-
ného hmyzu a zvěře, novodobých postav 
z fantastického světa i z klasických pohá-
dek. Byl by to dlouhý seznam …. Veřejné 
poděkování patří sponzorům za bohatou 
tombolu i místnímu souboru „Jitřenka“, 
který předvedl folklorní tance cizích ná-
rodů. Perličkou bylo vystoupení taneční 
skupiny seniorek „Dolce Baby“, které pa-
rodovaly skotačivé vystoupení moderních 
tanců dnešní mládeže a další skupina včet-
ně dvou dědků ve staromódním oblečení, 
která se nad tanečními kreacemi pohor-
šovala. Po odmaskování proběhla zábava 
až do brzkých ranních hodin. Odměnou 
pořadatelům jednoty Orla v Dolní Čerm-
né byla pochvala mnohých zúčastněných. 
Maškarní ples se líbil a dá-li Pán Bůh, se-
jdeme se opět příští rok.
 V. JANSA, sekretář jednoty 

Karnevalový rej  
v Šonově

OREL jednota Šonov uspořádala dne 8. 2. 
2015 tradiční dětský karneval pro nejmen-
ší děti z obce. Karnevalového reje a při-
pravených soutěží o ceny se zúčastnilo 70 
maskovaných dětí a mnoho dalších dětí 
s téměř stovkou rodičů.

Stejnou akci pro dalších sedmdesát, ten-
tokrát hendikepovaných dětí z organiza-
ce NONA Nové Město nad Metují, zajistili 
členové jednoty následující den. Obě akce 
byly vydařené a rodiči příznivě hodnoce-
né.
  JOSEF KULEK, starosta jednoty

Dětský maškarní 
karneval

Orlovna ve Velkých Opatovicích se promě-
nila díky maškarnímu karnevalu na pohád-
kové místo, které nabídlo zábavu i různé 
soutěže.
Zajímavá akce zažila letos ve Velkých Opa-
tovicích již svůj šestnáctý ročník. Rád bych 
poděkoval všem rodičům a prarodičům, že 
v tak hojném počtu se svými dětmi a vnou-
čaty přišli. Ještě se nestalo, aby Orlovna 
praskala ve švech. Byl to pro nás rekord, 
krásných 45 masek – princezny, broučci, 
čarodějnice, nebo třeba skřítkové. Děti se 
skvěle bavily a s nimi i dospělí, kteří vzpo-
mínali na své dětské časy, na dobu bezsta-
rostnou a hravou.
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Za dlouhé roky se maškarní karneval stal 
pro místní oblíbenou zábavou. S myšlen-
kou pořádání přišel tehdejší pan farář Jo-
sef Pelc. Později ji převzal další pan farář 
Aleš Vrzala a přidal zase své nápady a zku-
šenosti.
Římskokatolická farnost Velké Opatovice 
byla organizátorem až do doby, než byla 
opravena nová Orlovna a k pořadatelství se 
připojil i Orel Velké Opatovice. V Orlovně 
jsme pořádali již šestý karneval. Orlovna je 
svou velikostí a prostorovým řešením dosta-
čujícím prostorem a především prostorem 
vlastním. 
Musím vyzvednout i vzornou spoluprá-
ci s vedením města, v čele s dlouholetým 

starostou Mgr. Jiřím Bělehrádkem. Tímto 
městu i starostovi děkuji, stejně jako všem 
pořadatelům a sponzorům. Už se těšíme na 
sedmnáctý karneval v příštím roce.

JIŘÍ KORBEL
 Orel Velké Opatovice

Turnaj florbalových 
elévu župy Krekovy

V roce 1958 nikdo z amerických dělníků 
továrny na plasty Cosom, ve státě Minnea-
polis nepředpokládal, že z jejich kratochvíle 
vznikne sportovní disciplína, jež zanedlouho 
ovládne svět. Kolektivní hra dostala název 
florbal a v nejbližší budoucnosti by měla být 

zařazena do programu Olympijských her. 
Také v Boskovicích pracuje pod hlavičkou 
Orla jednoty Boskovice několik úspěšných 
oddílů od nejmenších až po muže. V sobo-
tu 14. února 2015 se sportovní hala SOU 
André Citroëna rozezněla mnoha dětskými 
hlasy. Mladší žáci (elévové) zde změřili síly 
v dalším utkání seriálu florbalových turnajů.
Tentokrát se na startu objevila družstva 
Orlů z Blanska, Bořitova, Olešnice a domá-
cích Boskovic.
Sportovní setkání dětí zahájil starosta 
Orla Jednoty Boskovice Ing. Jaroslav Ví-
tek: „Vítám všechny na dalším turna-
ji orelské župy Krekovy. Dnes budeme 
hodnotit nejen kolektivy, ale též nejlep-
šího brankaře a hráče. Zdravím všechny 
rodiče a ty, kdo florbal podporují.“. Zá-
pasy byly bouřlivé, kluci bojovali o každý 
míček a panovala zde atmosféra jako na 
mezinárodním turnaji. Nakonec zvítězilo 
naše domácí družstvo, druhý skončil tým 
z Olešnice, a třetí příčku obsadili kluci  
z Bořitova. 
 Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ, 
 Orel Boskovice

Poděkování

Společenství modliteb matek ze Silůvek 
děkuje touto cestou výboru orelské jed-
noty za možnost setkávání se v silůvské 
Orlovně při modlitbách. Srdečné Pán Bůh 
zaplať a Zdař Bůh!
 ZDEŇKA FIALOVÁ, Silůvky
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24. ročník

Ústřední orelská soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

 sobota 3. října 2015 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 25. 9. 2015.

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. 2015.

✿ 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

^
 

Orel župa Svatováclavská vás zve na Jarní orelskou pouť ke sv. Václavovi do Stocho-
va, sobota 18. dubna 2015. Začátek pouti u Svatováclavského dubu ve Stochově 
v 10.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Václava v 10.00 hod. 

Informace: standa.vejvar@volny.cz, http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm_________________________________________________________________________________________________

Orel župa sv. Zdislavy pořádá 11. 4. 2015 v Loukově u Semil florbal 8–11 hod a malá 
kopaná 13–16 hod 
 Informace: turnov@orel.cz , příp. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. 
_________________________________________________________________________________________________

Orel jednota Turnov pořádá 25. 4. 2015 Jarní šachový turnaj v 9.15 hod v Orlovně, Jiráskově 126. 

Informace: turnov@orel.cz , příp. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. 
_________________________________________________________________________________________________

Orel jednota Nový Bor pořádá dne 2. 5. 2015 turnaj v kuželkách družstev (kvalifikace  
i otevřený turnaj) 8.15 mše sv. v kapli na faře. 

Propozice: web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy. Přihlášky, informace: zupa.sv.zdislavy@orel.cz 
_________________________________________________________________________________________________

Orel župa Sedlákova a jednota Kuřim vás zvou na Mariánskou štafetu v neděli 17. 5. 2015. 
Mše sv. v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi v 9.30 hod. Program pro děti i dospělé. 

 Informace na www.orelzupasedlakova.cz

POZVÁNKA na nejbližší orelské akce



Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2015

•  valná hromada FICEPu v Brně

•  výsledky Orelské florbalové ligy

• informace z ústředního sekretariátu 

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


