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poutníci.



komentář

2 OREL 3–15

Uctění památky  8–9

Zástupci Orla uctili v červnu v Praze na Újezdě památku obětí komunistického reži-
mu, nechyběli ani na 23. Muklovské pouti na Svatém Hostýně a drželi čestnou stráž 
s prapory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde kardinál Duka u příležitosti 
23. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužil requiem.
 
Největší svátek Orlů, to je pouť na Svatý Hostýn  10–12

„Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kříž. Kříž je vyjádřením naší víry v Tebe, našeho Pána. Každý 
z nás neseme svůj kříž a Ty říkáš: „Kdo chceš jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj 
mne.“ Ať je naše víra pevná a my dokážeme nést břemena vlastní i jeden druhého…

Platit dluhy v lásce
Papež František vyhlásil Rok milosrdenství, 
který zahájí 8. prosince. Co od něho čeká? 
Co by mohl přinést Orlům? Co by to od nás 
vyžadovalo?
Milosrdenství je láska, která má soucit, po-
máhá a odpouští, ba dokonce můžeme říct, 
že miluje i za ty druhé. Jestli druzí milovali 
málo, nebo snad jen sebe, můžeme jejich 
nedostatek lásky doplnit a milovat za ně. 
To není ve světě běžné, ale je to cesta k pro-
měně světa.
Papež vidí, že mnoho dnešních problémů 
vychází z nedostatku lásky. Říká se, že po-
vinnost bez lásky dělá mrzutým, odpověd-
nost bez lásky bezohledným, spravedlnost 
bez lásky tvrdým, moudrost bez lásky hroz-
ným, přátelství bez lásky falešným, pořádek 
bez lásky malicherným, čest bez lásky do-
mýšlivým, majetek bez lásky lakomým, víra 
bez lásky fanatickým. Prostě život bez lásky 
je nesmysl, ale život v lásce je štěstí a radost.
Objevení milosrdné lásky může uzdravit 
mnoho lidí i mezilidských vztahů. Papež 
čeká, že se věřící zapojí a pomohou mu 
přispět k uzdravení světa. Orelská rodina 
není nemocná, ale jsme lidé a do ideálu 
nám ještě chybí hodně. V první řadě by Rok 
milosrdenství mohl vyčistit a narovnat vzta-
hy mezi Orly, pokud to někde není podle 
Božích představ. Pak by bylo třeba, aby se 
Orlové zapojili do uzdravování světa kolem 
sebe šířením milosrdenství.
Co to od nás vyžaduje? Reagovat na chyby 
druhých tím, že nebudeme hledat viníky 
a soudit, ale ohodnotíme situaci jako důsle-
dek nedostatku lásky a řekneme si, že není 
podstatné, kdo udělal v lásce dluh. Důležité 
je dluh zaplatit co nejrychleji a je jisté, že 
každý z nás může lásku druhého doplnit, 
milovat za něj. Třeba tím, že udělám s lás-
kou něco, co měl udělat druhý a neudělal. 
Nebo tím, že moje láska bude větší než jeho 
a dokáže mu odpustit. Prostor je k tomu 
doma v rodinách i v Orlovnách, při sportu, 
práci i zábavě. Pokud se to někomu z vás 
podaří, napište o tom do naší redakce.

+JAN GRAUBNER, duchovní rádce Orla
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Cykloputování po Estonsku  22–25

Čím dál větší oblibu si získávají naše cyklovýpravy. V letošním roce se cílem stalo  
Estonsko. Kromě sportu zbylo tentokrát i dost času na prohlídku hlavních měst Litvy,  
Lotyšska i Estonska 

Hokej se dá hrát i na stole 13

Župa Sedlákova pořádá v letošním roce seriál turnajů ve STIGA hokeji. Jeden 
z nich za pomocí ústředí proběhl i na ústředním sekretariátě v Brně. Můžeme jej 
nazvat i jako 1. ústřední turnaj, protože doufáme, že v příštím roce bude zařa-
zen do ústředních sportovních akcí. Nyní jste zváni 7. listopadu do Brna-Obřan,  
28. listopadu do Tvarožné a 12. prosince do Kuřimi.

Informace z ústředního sekretariátu 26–27

Přehled důležitých usnesení, pozvánka na ústřední akce, plánované změny v no-
vém ročníku Orelské florbalové ligy, ale také důležité informace k zápisu statu-
tárních orgánů a žup do veřejného rejstříku.

Aktivní, pasivní  
a ti třetí…
Nemám ráda jakákoliv „škatulkování“. 
Natož ta, která se týkají lidí. Nicméně 
během svého dlouhého působení v Orlu 
jsem se setkala právě s těmito třemi sku-
pinami. Abych byla přesnější – kritéri-
em mi nebylo to, zda dotyčný aktivně 
sportuje nebo hraje divadlo, ale to, zda 
je schopen a ochoten vzít na sebe zod-
povědnost za jednotu, župu, Orla jako 
takového…zkrátka je ochoten udělat 
něco pro druhé na jakékoliv úrovni 
v naší struktuře. Řídit, zorganizovat, 
uspořádat, sehnat, nachystat, odpís-
kat…. Mít nápady a uvést je v život. Asi 
není třeba vysvětlovat rozdíl mezi akti-
vitou a pasivitou. Rozhodně nechci, aby 
pasivita v tomto smyslu vyzněla negativ-
ně. Nikoliv. Jsou to členové, kteří hojně 
využívají toho, co Orel nabízí a nebylo 
by jedněch bez druhých. Obou skupin si 
velice vážím a upřímně jim děkuji. 
Vás, ty třetí, nyní 
vyzývám. Pojďte 
svoje názory, kte-
ré zatím prezen-
tujete pouze v“ 
kuloárech“ nebo 
přes  mikrofon 
mého mobilu, říci 
veřejně! Staňte se 
aktivními! Pojďte 
prosadit  svoje 
myšlenky, nápady a vize! Kritiků je dost, 
ale pracovitých je málo. Na sjezdu byli 
zvoleni místostarostové a starosta, ale 
předsedové i členové odborných rad 
budou voleni 7. listopadu na Ústřední 
radě. Dejte o sobě vědět. Máte příleži-
tost. Stačí málo. Stačí chtít.

MILUŠE MACKOVÁ



sjezd

4 OREL 3–15

Na úvod sjezdového zasedání zazněla Orel-
ská modlitba a Orelská hymna. Předsedají-
cím sjezdu byl zvolen br. Stanislav Juránek 
a členy pracovního předsednictva se stali 
ses. Miluše Macková, Marie Brandejso-
vá, Marie Jurečková, Dana Tománková  
a bratři Pavel Korger, Ladislav Kotík, Stani-
slav Vejvar a Antonín Zelina. Ze 143 dele-
gátů s hlasovacím mandátem se jich sjezdu 
zúčastnilo 114. 
Starosta přivítal hosty – za slovenský Orol 
přijel delegáty pozdravit starosta Jozef 
Gálik, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrá-
dek se omluvil, ale pověřil místopředsedu  
KDU-ČSL a místopředsedu poslanecké sně-

XVII. Ústřední sjezd Orla

movny Jana Bartoška. Bohužel den před 
sjezdem se také omluvil, ale delegátům 
byla přečtena jeho zdravice.

Na XVII. Ústředním sjezdu Orla byli na 
následující čtyřleté období voleni staros-
ta, místostarostové, předseda a členové 
ústřední revizní komise. Místostaros-
tové byli voleni podle oblastí a podle 
počtu členů v dané oblasti. Sjezd také 
stanovil počet odborných rad a počet  
jejich členů. 

Dne 13. června 2015 se konal celostátní sjezd v Orlovně 
v Brně-Bosonohách. Začínal mší svatou, která byla sloužena 
pro delegáty v kostele v Troubsku a hlavním celebrantem 
byl Mons. Jan Graubner, duchovní rádce Orla.

„Vážené sestry, vážení bratři,
je mi ctí vystoupit na setkání členů křesťansko-sportovní organizace, 
která má více než stoletou tradici a přes různá společensko- politická 
omezení a příkoří si po celou dobu své existence dokázala zachovat 
tvář. Orel v lidech podporuje smysl pro týmovou hru, hru podle pravidel, 
hru pro zábavu a posílení ducha. Jsem velmi rád, že KDU-ČSL a spolek 
OREL s podobně dlouhou tradicí nešli pouze vedle sebe, ale ruku v ruce 
cíleně v lidech podporovali stejné vlastnosti, stejné hodnoty, křesťanské 
hodnoty. Oceňuji zapálení vedoucích lidí Orla, díky kterému je Orel pro 
mladé atraktivní a stojí jim za to se členy stát a na dění spolku se podílet. 
Při krásném a inspirujícím vystoupení vašeho starosty a našeho senátora 
Standy Juránka na našem sjezdu, kde mluvil za staršího bratra, tj. za Orla, 
jsem pochopil, že Orel je sice starší, ale rozhodně ne starý bratr. Díky 
víře ve správnou věc mohl spolek Orel také přežít příkoří doby minulého 
režimu. Mohl, ačkoliv zrušen, znovu povstat, znovu vzletět.
Děkuji a přeji si, aby se spolku Orel nadále dařilo šířit křesťanské hodnoty 
ve spojení se sportem do světa, aniž by ještě někdy něco a někdo ohro-
žoval nebo omezoval jeho let. Děkuji starostovi a všem dobrovolníkům 
za to, co pro své členy dělají.
Zdař Bůh!“   Jan Bartošek
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Tato slova je třeba přenést do všedních dnů. 
Převést je do konkrétních skutků. Máme 
před sebou Kristovo: „Co jste udělali pro 
toho nejmenšího, nejstaršího nebo nejpo-
třebnějšího, to jste udělali pro mne.“
Začíná nový školní rok. Pro ty nejodvážnější 
z nás to znamená, že se nezastaví a budou 
v jednom kole. Týden co týden budou vě-
novat kroužkům, sportovním a jiným pra-
videlným aktivitám.
A co všechno Orli dělají nebo mohou dělat? 
Zde jsou tipy:
•  Florbal, stolní tenis, kopaná, atletika, 

cvičení
•  Víkendové poznávací výlety, procházky, 

poutě
•  Kroužky dovedností od modelářství přes 

vyšívání až k pečení
•  Hlídání dětí, setkávání studentů, mateř-

ská centra nebo víkendy pro rodiny
•  Zpěv, hudba, recitace či divadlo nebo 

autorské čtení
•  Stolní hry jako šachy, dáma, go, scrable, 

člověče nezlob se a další stolní hry, kte-
rých je bezpočet

•  Modlitby matek, živý růženec, modlitba 
u kříže, u Boží muky v opuštěné kaplič-
ce…

•  Drobné práce ve farnosti od úklidu po 
hru na varhany a programy při noci kos-
telů

•  Pořádání poutí (o ty obzvláště prosím!) 
a účast na nich. 

Každý Orel a každá Orlice jsou na životní 
pouti k Bohu. A putování nás přibližuje 
k našemu Cíli. Jsme poutníci, kteří se ka-

OREL potřebuje mně, OREL potřebuje Tebe, OREL potřebuje 
nás, potřebuje každého zvlášť i všechny dohromady. Po pade-
sáti letech pronásledování od nacistů a potom od komunistů, 
není za žádného z nás náhrada. Jen pomalu rostou v minulos-
ti odstřižená orlí křídla. Jen pomalu probojováváme, co Orel 
smí a může dělat. Jen pomalu hledáme svoje místo v obci i ve 
farnosti. Přesto máme jednu velkou výhodu: Je nám jasné, že 
člověka stvořil Bůh jako JEDNOTU duše a těla, že člověka stvořil 
jako muže a ženu a manželství jim daroval jako to nejvhodnější 
místo pro jejich spolupráci.
JSME TADY PRO VŠECHNY 3(4) GENERACE – pro širokou ro-
dinu. JSME TADY JAKO OPORA VLASTNÍ OBCE, VLASTNÍHO 
MĚSTA a tím i kraje, státu a třeba i Evropské unie.

ždým krokem dotýkáme země a každou 
myšlenkou klepeme na nebe.
A když budeme putovat letošním rokem, 
nezapomeňme na Mikuláše! Posilujme naši 
tradici a oslavujme Svatého Mikuláše kaž-
doročně. Ať nepřevládne děda Mráz nebo 
čert. Mikuláš je ten, kdo obdarovává, všímá 
si potřebných. Naděluje dětem, potřebným 
i starým lidem. Mikuláš je ten, kterého 
potřebují andělé, aby ukazoval cestu ke 
štědrosti, otevíral naše srdce a učil nás, jak 
nemyslet jen na sebe.
Role Mikuláše je role Orla. Zkusme ji. Učme 
se od Svatého Mikuláše. Tato role se nedá 
naučit zpaměti, nedá se odehrát na jednom 
divadelním představení. Je v každém všed-
ním dni. Je v každém z nás. Zkoušejme ji žít.
Držme si navzájem palce a podělme se 
o svoje příběhy, o to, co se nám podařilo, 
co se nám daří i o to, s čím se potýkáme. 
Stránky příštího časopisu Orel jsou zatím 
prázdné, stejně jako stránky v Knize naše-
ho života. Přeji každému z Vás zdar pro naši 
orelskou práci. Přeji orelské „Zdař Bůh“.

Výpis z přijatých 
usnesení: 
ÚS 9/XVII. Ústřední sjezd ustanovuje 
pro období 2015 – 2019 šest odbor-
ných rad a schvaluje počet jejich členů 
následovně: 

• Duchovní rada (DR) – 5 členů

• Tělovýchovná rada (TVR) – 9 členů

• Kulturní rada (KR) – 5 členů

• Rada mládeže (RM) – 7 členů

• Rada seniorů (RS) – 5 členů

•   Ekonomicko - hospodářská rada 
(EHR) – 5 členů

ÚS 13/XVII. Ústřední sjezd volí br. Stanisla-
va Juránka starostou Orla.

ÚS 18/XVII. Ústřední sjezd volí místosta-
rosty: br. Stanislava Vejvara, Josefa Častu-
líka, Jiřího Sedláčka, ses. Marii Brandejso-
vou, Miluši Mackovou, Danu Tománkovou 
a Ludmilu Kellerovou

ÚS 20/XVII. Ústřední sjezd volí předsedu 
ÚRK br. Bohuslava Čápa.

ÚS 21/XVII. Ústřední sjezd volí místopřed-
sedu ÚRK br. Antonína Gazárka.

ÚS 22/XVII. Ústřední sjezd volí člena ÚRK 
br. Jaroslava Šustra.

Slovo starosty
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V sobotu 6. června se sjely do Luhačovic sbory, které zpěvem 
a hudbou oslavují našeho Pána Ježíše Krista. CANTATE je přá-
telským setkáním křesťanských souborů a schol. Na letošním, 
jubilejním 25. ročníku byla opět rozdávána radost …

Motto: „Zpívejte mu novou píseň!“

V horkém letním dni se na Lázeňském ná-
městí konala přehlídka duchovních písní. 
I tentokrát s mezinárodní účastí. Organiza-
ce ústřední orelské akce se opět zdárně uja-
li zástupci župy Velehradské pod vedením 
ses. Marie Habartíkové. 
Před zahájením samotné přehlídky se účast-
níci sešli v kostele Sv. rodiny na mši svaté, 
jejíž hlavním celebrantem byl P. František 
Král, duchovní rádce Orla župy Velehrad-
ské. Zpěvem mši svatou doprovodila schola 
z Kunovic. Před zahájením samotné pře-
hlídky na lázeňském pódiu na kolonádě 
vyhrávala pro potěšení divákům dechová 
hudba Nivničanka. 
Moderátoři Alžběta Doležalová a Viktor Ko-
vařík přivítali všech čtrnáct souborů a na jevi-
ště pozvali prvního hosta místostarostu Orla 

ČR |ng. Antonína Zelinu. Ten ve svém proje-
vu zhodnotil význam dlouholeté orelské akce 
v oblasti kultury a povzbudil mladé k činnos-
ti. Další zdravici přednesl starosta župy Ve-
lehradské br. Josef Častulík a místostarosta 
župy Velehradské Petr Brhel. Dalším vzácným 
hostem byl P. Petr Dujka, člen duchovní rady 
Orla, který zavzpomínal na začátky Cantate, 
na jeho postupný vývoj až k dnešní podo-
bě. Připomněl důležitost vnímání krás kolem 
sebe. Ještě než zazněly první tóny hudby, 
přednesla vítězka recitační soutěže Zlatá réva 
Linda Drštičková báseň „Paleček“. Přehlídka 
byla zahájena a na pódiu se postupně vystří-
daly následující soubory:
 1. Scholička ze Starého Města
 2. Malá schola Piškotci z Moutnic 
 3. SPS Florián z Domanína 

 4. SPS LAŠAN z Brušperku
 5. Mladší schola z Kunovic
 6.  Towarzystwo Spiewu „Cecylia“ Rudol-

towy Slesko z Polska 
 7. Schola la z Křenovic 
 8.  Ženský pěvecký sbor CANTICORUM 

z Havířova
 9.   CANTATE DOMINO ze Skalice na Slo-

vensku 
10.  Solo Orel Strážnice, zpěv a báseň, Julie 

Kuracová a Magda Lžičařová
11. Sboreček z Vysokého Mýta 
12. Scholka z Veřovic 
13.  Dětská schola Panny Marie Pomocnice 

Křesťanů Zlín 
14.   Dětský folklorní soubor Písečánek 

z Moravského Písku
Všechny soubory se divákům líbily a zaslu-
hují pochvalu. Každý vedoucí souboru po 
svém vystoupení obdržel kytičku z rukou 
členky ústřední kulturní rady Orla ses. Ma-
rie Sochové.
Na závěr br. Zelina poděkoval všem účinkují-
cím, moderátorům a ses. Marii Habartíkové 
za organizaci. Vzpomněl také na zakládající 
osobnost Cantate, paní Věru Haluzovou, 
která nás předešla na věčnost a jistě nás 
s radostí tam někde poslouchá….. 
Velké poděkování patří Zlínskému i Jihomo-
ravskému kraji, bez jejichž finanční pomoci 
by letošní Cantate v takovém rozsahu ne-
mohlo proběhnout. EMILIE ZEMÁNKOVÁ
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Ke hrobu Mons. Jana Šrámka

chodíme děkovat

Zástupci a vedení Orla se na tomto pa-
mátném místě setkávají s představiteli 
KDU-ČSL, aby společně poděkovali své-
mu zakladateli.
První místostarostka Orla ČR Miluše 
Macková položila na hrob bílou kytici  
a br. Antonín Gazárek, místostarosta Ve-

lehradské župy přivítal všechny přítomné. 
Mgr. Zdenka Dřínková přednesla k uctění 
památky báseň a všichni přítomní zazpíva-
li orelskou píseň „Ó zdroji pravdy“. Svoje 
vzpomínkové zdravice přednesli předseda  
KDU-ČSL br. Pavel Bělobrádek, místo-
předseda krajské organizace KDU-ČSL 

Pavel Botek a poslanec Ludvík Hovorka. 
Celé shromáždění v čele s orelskými pra-
pory a několika krojovanými v orelských 
i lidových krojích se odebralo v průvodu 
na nádvoří u katedrály, kde začínala vel-
kolepá poutní mše svatá. 
 E. ZEMÁNKOVÁ

Každoročně se setkáváme v den cyrilometodějské pouti  
u hrobu význačného zakladatele Orla a Lidové strany pana  
Mons. Jana Šrámka. Nejinak tomu bylo i letos. V den národní 
pouti na Velehradě jsme se sešli, abychom uctili jeho památku.
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uskutečnili fakticky nejmohutnější protiko-
munistický protest proti totalitnímu reži-
mu, kde přes 100 tisíc orlů a věřícího lidu –  
navzdory rudé hrozbě – přísahalo věrnost 
Bohu a vlasti. Dalším obdobným shromáž-
děním byla snad jen cyrilometodějská pouť 
na Velehradě r. 1985 (1100 let od smrti 
sv. Metoděje), která se proměnila v mocný 
hlas lidu proti komunistickému režimu –  
s účastí 100–250 tisíc poutníků. Orlové 
před ctihodným vlasteneckým shromáž-
děním za svou organizaci deklarovali, že 
budou hájit slovem i činem základy naší 
národní a státní svobody a pro blaho vlasti 

Orlové na pietním shromáždění k uctění 
památky obětí komunismu v Praze

Vzpomínka na kardinála Tomáška
ní kardinála Berana do exilu se arcibiskup Tomášek jako zástupce 
ujímá vedení diecéze. Byla to nesnadná léta odmítání a ponižová-
ní, ale nerezignoval, neustupoval a prokázal věrnost a vytrvalost. 
Žil svůj liturgický život v této katedrále, matce všech chrámů a sám 
se stal legendou. Stál v čele církve v těžkých dobách a my na něho 
můžeme být právem hrdi.“
Při slavnostní bohoslužbě stáli orlové s prapory čestnou stráž. 
V horkém letním večeru jsme přijali pozvání ke společné besedě 
a občerstvení do zahrady arcibiskupského paláce. Ráda bych podě-
kovala všem orlům za vzornou reprezentaci našeho spolku. 
 MILUŠE MACKOVÁ

  Pražský arcibiskup, kardinál  
Dominik Duka OP, u příležitosti  
23. výročí úmrtí kardinála Františ-
ka Tomáška sloužil v úterý 4. srpna 
2015 v 18.00 hod v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha requiem. 
Kardinál Duka vzpomněl na jeho 
nelehká léta: „Stal se biskupem ne 
při slavnostní liturgii, ale tou nej-

kratší cestou i mimo rámec eucharistie, aby ušel pozornosti 
státu, který se od února 1948 stal režimem diktatury. Po vyhná-

oběti, které přinesli orlové v době komu-
nistické tyranie na oltář církve a vlasti. Za 
umučené a popravené orly hovoří přede-
vším dva mladí katoličtí kněží – orlové: 
pater Jan Bula a pater Václav Drbola, po-
pravení začátkem 50. let. V současnu se 
jedná o jejich blahořečení. Podstatné části 
veřejnosti uniká role, jakou v protikomuni-
stickém hnutí a odboji sehrála naše orelská 
organizace. Je třeba vyjít ze stínu a přihlásit 
se o svůj podíl na odporu proti komunistic-
ké zvůli. Také proto br. St. Vejvar zdůraznil, 
že přes počínající represe orlové ještě v sr-
pnu 1948 na orelské pouti na Sv. Hostýně 

Zástupci Orla se 27. června 2015 v Pra-
ze na Újezdě zúčastnili významného 
pietního shromáždění, při kterém repre-
zentanti státu, církve, armády a spolků 
a političtí vězni uctili památku obětí 
komunistického režimu. Místostarosta 
Orla ČR Stanislav Vejvar a místostarosta 
župy Pospíšilovy František Ševčík položili 
k Zoubkovu pomníku kytici se stuhou 
v národních barvách. Stuha nesla naše 
věnování: Orel ČR – s úctou a vděčností. 
Po kladení kytic a věnců vystoupili or-
ganizátoři a hosté se svými zdravicemi. 
Br. St. Vejvar ve svém projevu připomněl 
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budou pracovat, opřeni o nejpevnější 
skálu, o zděděnou víru otců a o Kristovu 
Církev. Protože Církev byla vždy duchov-
ní domovinou Čechů. Z ní nám vzešlo 
množství národních buditelů, našich 
vzorů, včetně našeho otce zakladatele 
Msgre. Jana Šrámka, který se sám stal 
obětí komunistické totality. 
Skloněni před památkou mučedníků, 
kteří trpěli za komunismu, jsme my, or-
lové, na tomto památném místě slíbili, 
že jejich odkaz nikdy nezradíme. Ať Bůh 
ozdobí v nebesích korunou ty, kteří za 
víru a vlast trpěli od komunistů! Věčná 
čest jejich památce! 
Zdař Bůh!

PhDr. STANISLAV VEJVAR, Ph.D., 
místostarosta Orla ČR

Ing. FRANTIŠEK ŠEVČÍK, 
místostarosta Orelské župy Pospíšilovy

Muklovská pouť
Dne 5. září 2015 se konala 23. Muklov-
ská pouť na Svatém Hostýně. Jménem 
Orla přítomné pozdravil br. Ing. Antonín 
Zelina, doprovázen br. Zhofem z jednoty 
Halenkov a manžely Polákovými z jednoty  
Kobylí.
Konfederace politických vězňů a Orel mají 
mnoho společného. Orel v roce 1930 slavil 
zde na Svatém Hostýně svou 1. Orelskou 
pouť. Významná orelská pouť v roce 1948, 
která se stala velkou a tichou manifestací 
za demokratický vývoj v naší vlasti, měla 
pro naše členy a příznivce nedozírné ná-
sledky.
Již 4. října 1948 byl v Uh. Hradišti vyne-
sen první soudní rozsudek s účastníky této 
Orelské pouti. Po něm následovalo ještě 
dalších 22 orelských procesů, ve kterých 
nejenom ústřední vedení Orla, vedení žup, 
ale i řadoví členové byli vzati do vyšetřova-
cích vazeb. Byli fyzicky a psychicky týráni 
a mučeni a donuceni podepsat předem 
připravený vyšetřovací spis, ve kterém byly 
zapsány trestné činy, kterých se nikdy ne-
dopustili. Byla to jedna ze skupin, jejichž 
členové dali vznik dnešní Konfederaci po-
litických vězňů.

Dnešní Konfederace politických vězňů má 
své důležité místo v naší společnosti. Dosud 
se nepodařilo prosadit takové zákony, kte-
ré by odčinily křivdy napáchané po únoru 
1948 na našich spoluobčanech. Je tomu 
tak proto, že v naší zemi žije mnoho komu-
nistických funkcionářů a členů StB a jejich 
potomků, kteří jsou v různých veřejných 
funkcích a nenápadně brzdí demokratizační 

vývoj. Je potřeba psát, dělat výstavy, besedy, 
přednášky o období po únoru 1948, vysvět-
lovat skutečnosti z tohoto období mládeži, 
tlačit na správnou výuku dějepisu na ško-
lách základních, středních i vysokých, včetně 
období do roku 1990. 
Přeji všem, vedení i členům Konfederace 
politických vězňů dobré zdraví, pohodu, 
hodně elánu pro aktivní práci ve svém 
věku, pomoc Boží a Panny Marie Svato-
hostýnské, naší ochránkyně.
Zdař Bůh!  ANTONÍN ZELINA
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Toto oslovení se stalo součástí naší orel-
ské modlitby. Orelská pouť na Svatý Hos-
týn je vyjádřením naší touhy po spoluprá-
ci s Boží vůlí skrze Pannu Marii. Panna 
Maria nás provázela v době nesvobody. 
V době, kdy komunisté zavírali a mučili 
naše členy, jsme se k ní s nadějí obra-
celi 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.
V letošním roce přijal pozvání jako hlavní 
celebrant Mons. ThLic. Václav Slouk, dě-
kan brněnský. S ústou přijal obětní dary, 
které Orlové přinášeli.

1. dar – VÍRA 
„Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kříž. Kříž je vy-
jádřením naší víry v Tebe, našeho Pána. 
Každý z nás neseme svůj kříž a Ty říkáš: 
„Kdo chceš jít za mnou, vezmi svůj kříž 

a následuj mne.“ Ať je naše víra pevná 
a my dokážeme nést břemena vlastní 
i jeden druhého.

2. dar – SPORT 
„Přinášíme Ti, Pane Ježíši, symbol spor-
tu. Sportem, který je jedním z pilířů Orla, 
chceme, Pane, udržovat nejen chrám 
těla, které jsi stvořil, ale jeho prostřed-

nictvím přijímat dary radosti, pokory, 
soudržnosti a přátelství, které nám do- 
přáváš.

3. dar – KULTURA

„Přinášíme Ti, Pane, symbol kultury. 
Kultura zušlechťuje srdce člověka. Orel 
pěstuje poezii, folklor, zpěv, … a snaží se 
zjevovat krásu druhým. Vylej na nás své-
ho Ducha, abychom poznali dary, které 
jsi do nás vložil, a rádi jimi sloužili.

4. dar – RODINA 

„Přinášíme Ti, Pane, srdce jako symbol 
lásky. Z lásky manželů se rodí děti. Lás-
ka je domovem pro každého člověka. 
Dej, ať se od Tebe naučíme bezpodmí-
nečné lásce vůči všem lidem a doká-
žeme se modlit stejně za přátele i ne- 
přátele.“ 

5. dar – TRADICE 

Slavnostně vyzdobené poutní místo vítalo v předposled-
ní srpnovou neděli poutníky z blízka i z daleka. Jako čle-
nové Orla po léta putujeme pro posilu k Panně Marii na 
Svatý Hostýn. Otec arcibiskup Jan Graubner při naší loň-
ské 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!“

Přinášíme Ti, Pane, chléb a víno. Jako 
otec neopouští své děti, ani Ty jsi nás 
neopustil. Bereš na sebe podobu chleba 
a vína a zůstáváš s námi v Eucharistii. 
Ty všemohoucí Bůh v maličkém kousku 
hmoty. Děkujeme Ti za tento dar, kte-
rým posiluješ a uzdravuješ našeho ducha, 
duši i tělo. Dej, ať často a rádi přijímáme 
Eucharistii. 

Přinášíme Ti, Pane, Písmo svaté. Bible je 
Tvé živé Slovo, ze kterého máme čerpat 
světlo pro své cesty a útěchu pro svou 
duši. Dej, ať si každý z nás zamiluje čte-
ní Bible v soukromí i v rodinách. Ať Tvůj 
Duch svatý nám dá milost Tvému slovu 
správně porozumět. 

6. dar – CHLÉB a VÍNO

Tisíce poutníků a přehlídka praporů… to je Orelská pouť na Sv. Hostýn
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Po orelské modlitbě a písni „Ó zdroji pravdy“ 
starosta br. Juránek spolu se zástupci jednoty 
Šardice představili nový prapor jednoty, které-
mu se dostalo požehnání v závěru mše svaté. 
Po té přivítal na pódiu hosty. Pozvání přijali 
místopředseda poslanecké sněmovny Jan 
Bartošek, senátor Jiří Carbol, poslanci Josef 
Uhlík, Ludvík Hovorka a Jiří Mihola. Také oni 
přednesli krátké zdravice a pozdravy Orlům. 
Již tradičně jsou na tomto shromáždění pře-
dávána nejvyšší orelská vyznamenání. Letos 
udělila ústřední rada bronzovou medaili Za 
zásluhy br. Antonínu Pospíšilovi a Bohumilu 

Orel, jednota Šardice používala svůj původní 
historický prapor, který pocházel z třicátých 
let minulého století. 
V době zákazu činnosti Orla byl prapor 
uschován u šardické orelské rodiny – rodi-
ny Brhelové a Zálešákové. I přes veškerou 
péči o uschovávaný prapor se časem začalo 
projevovat stáří praporu. Vzhledem k tomu, 
že se v současné době prapor často využí-
vá k různým společenským akcím, rozhod-
la se jednota Orla na popud našeho člena 
bratra Františka Nešpora, že pořídí prapor 
nový a to v přesné kopii svého původního  
historického. 

Výšivku hlavního motivu Orla a výšivky ro-
hových znaků státních symbolů – Čech, Mo-
ravy, Slezka a Slovenska na novém praporu 
provedla paní Dagmar Kotková z Vracova. 
Obraz sv. archanděla Michaela na druhé 
straně praporu na plátně namaloval pan Zde-
něk Chludil ze sousedního Mistřína. Prapor 
zkompletovala naše šardická spoluobčanka 
paní Lenka Kršová. 
Orel, jednota Šardice vyjadřuje přání – Kéž by 
tato jednota pod novým praporem nezkla-
mala své předky a dokázala zachovat a roz-
vinout tradice naše českého Orla. 

LUDMILA ŠPÉROVÁ

Zhofovi za dlouholetou aktivní činnost v župě 
Bauerově. Byly uděleny také dvě medaile in 
memoriam – br. Jiřímu Sochovi za celoživotní 
práci v Orlu a za dlouholetou organizaci Sva-
továclavské révy a Zdeňku Svobodovi za pro-
kázanou statečnost, odvahu, trvalou věrnost 

orelským ideálům a příkladnou 
odolnost všestrannému nátlaku 
komunistické moci. Pochodem 
„Vzhůru orle slovanský“ bylo slav-
nostní shromáždění ukončeno. V odpoledních 
hodinách pak ještě poutníci využili modlitbu 
křížové cesty pod vedením P.Pavla Kopeckého 
za doprovodu dechové hudby Vnorovjané.
Závěrem bych ráda poděkovala chrámové-
mu sboru z Frýdku Místku Cantore Domini 
pod vedením Jana Strakoše, který kromě 
nedělní mše svaté a orelského shromáž-
dění doprovázel svým zpěvem i orelské  

Orelské shromáždění

 
aktivity v průběhu soboty. Poděkování 
patří určitě dechové hudbě Vnorovjané, 
moderátorce nedělního programu Iva-
ně Horákové, všem dobrovolníkům, kteří 
pomáhali vyzdobit okolí, zvukovým tech-
nikům, organizačním pracovníkům, zkrát-
ka všem, kdo nějakým způsobem přiložili 
ruku k dílu. Díky i vám všem poutníkům za 
to, že jsme společně mohli prožít krásné  
dva dny. M. MACKOVÁ

Tisíce poutníků a přehlídka praporů… to je Orelská pouť na Sv. Hostýn

V srdci lásku k národu, v duši víry vznět,

s tebou půjdem ku předu, nikdy o krok zpět!

Byť i povstal vrahů val zahřmí v český luh:

Vpřed jen, bratři, směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!
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Říká se, že zvyk je železná košile a změna 
nemusí vést k lepšímu. Trochu s obavami 
jsme letos přesunuli běh k Božímu hrobu 
z večerních hodin tak, aby navazoval na 

časový program hlavního závodu dospělých 
z Bystřice pod Hostýnem. Zatím co probí-
halo vyhodnocování, v dětských kategoriích 
již probíhala registrace. Bylo tak i více času 
pro všechny, kdo si chtěli užít celý nabitý 
program, který byl pro účastníky v sobotu 
připraven. V klidu se tak všichni mohli při-
pravit na světelnou křížovou cestu. To uvítali 
i pořadatelé, protože každoročně „nestíha-
li“ vyhodnocení a ti nejmenší si většinou ne-
mohli ani užít svoji chvilku slávy na stupních 
vítězů, protože už zkrátka museli jít spát. 
Takže i s ohledem na ně pro další léta pře-
souváme běh na odpoledne.

V rámci dvoudenních orelských aktivit je sobota na Svatém  
Hostýně věnována částečně i sportu. Běh do kopce není dlou-
hý a závod si může vyzkoušet každý. 

Běh k Božímu hrobu

Na start běhu k Božímu hrobu se postavilo 
85 závodníků, nejvíce samozřejmě v dět-
ských kategoriích. Bylo potěšitelné sledo-
vat, že se zapojovali i ty děti, které kolem 
jen procházely a běhat vůbec neměly v plá-
nu. Motivaci měl každý jinou. Nahnat body 
do Orelské běžecké ligy, využít jen tak pro 
pohyb jeden z posledních teplých letních 
dnů, nebo pohled do nachystaných igeli-
tek pro vítěze. Myslím, že spokojeni byli 
všichni.

Celkové výsledky na www.orel.cz
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Příjmení a jméno Jednota - bydliště
Benjamínci 20 m – 2010–2015
1 Pausová Tereza Orel Hranice
2 Tomanová Maja Orel Vyškov
3 Kynštová Marie Choceň
1 Zejda Matyáš Orel Obřany
2 Kocůrek Martin Orel Bystřice p. H.
3 Krutílek Antonín Orel Kunovice
Atletická školka 20 m – 2008–2009
1 Zejdová Kateřina Orel Obřany
2 Trojancová Monika Orel Vyškov
3 Jelínková Johana Orel Bystřice p. H.
1 Topor Vilém Orel Vyškov
2 Jakubec Vojtěch Orel Bystřice p. H.
3 Kunčík Michal Orel Domažlice
Minipřípravka 40 m – 2006–2007
1 Bohuslavová Eva Orel Vyškov
2 Kosíková Michaela Orel Domanín
3 Miková Júlie Orel Obřany
1 Topor Čeněk Orel Vyškov
2 Motyčka Jakub Orel Kroměříž
3 Kuchař Adam Orel Domanín
Přípravka 40 m – 2004–2005
1 Pijáková Tereza Orel Obřany
2 Kosíková Markéta Orel Domanín
3 Svobodová Barbora Orel Obřany
1 Hanulík Václav Orel Vyškov
2 Bohuslav Tomáš Orel Vyškov
3 Čech Tibor Orel Domanín
Mladší 60 m – 2002–2003
1 Miková Dominika Orel Obřany
1 Krutílek Ondřej Orel Kunovice u V. M.
Starší 60 m – 2000–2001
1 Miková Eliška Orel Obřany
2 Kuncová Martina Orel Vyškov
3 Tichá Bohdana Orel Semily
1 Limburský Jan Orel Obřany
2 Tichý Miroslav Orel Obřany
3 Kuryluk Jiří Orel Domažlice
Dorostenky 80 m – 1998–1999
1 Tichá Kateřina Orel Obřany
2 Limburská Eliška Orel Obřany
Dorostenci 80 m – 1998–1999
1 Štěpánek Radek Orel Obřany
Juniorky 80 m – 1996–1997
1 Nováková Gabriela Orel Bystřice p. H.
Ženy A 110 m – 1981–1995
1 Kynštová Marie Choceň
2 Pausová Zdenka Orel Hranice
3 Šenkýřová Jana Orel Blučina
Muži A 110 m – 1976–1995
1 Juránek Štěpán Orel Židenice
2 Zejda Jiří Orel Obřany
3 Nehybka Josef Orel Židenice
Ženy B 80 m – 1971–1980
1 Tomanová Lenka Orel Vyškov
2 Křížková Jana Orel Ostrava-Poruba
3 Svobodová Martina Orel Obřany
Muži B 110 m – 1966–1975
1 Kašpařík Pavel Orel Blažovice
Ženy C 80 m – 1915–1970
1 Málková Anna Orel Vyškov
2 Tichá Bohdana Orel Semily
Muži C 110 m – 1956–1965
1 Nováček Vítězslav Orel Kuřim
2 Kunc Josef Orel Vyškov
3 Vítek Jaroslav Orel Boskovice
Muži D 80 m – 1946–1955
1 Brtník Jiří Orel Obřany
2 Hronek Jaroslav Orel Obřany

Dne 7. června se dostavilo 27 hráčů, 
kteří byli rozděleni do kategorií mladší 
žáci, starší žáci, junioři a dospělí. Turnaj 
probíhal velmi svižně, protože v hrací 
místnosti díky počtu hráčů a parnému 
nedělnímu odpoledni rychle narůstala 
pokojová teplota. Pro zpříjemnění akce 
bylo nachystáno občerstvení a podávala 
se ledová káva. Hrálo se systémem ve 
skupině každý s každým po dobu 5 mi-
nut. Po 16. hodině byly vyhlášeny výsledky 
a rozdány věcné ceny, které připravila pro 
první tři vyhodnocené župa Sedlákova. 
Nejen účastníky tohoto turnaje, ale i vás 

všechny zveme na další kola a to: 7. lis-
topadu do Brna Obřan, 28. listopadu do 
Tvarožné a 12.prosince do Kuřimi. Více na  
www.orelzupasedlakova.cz

Blahopřejeme vítězům:
mladší žáci, žákyně – 
 Dan Šebek, Emílie Dokoupilová
starší žáci – Pavel Šebek
junioři, juniorky – 
 Štěpán Kobza, Eliška Limburská
muži, ženy – 
 Štěpán Juránek, Kateřina Škvařilová

KATEŘINA ŠKVAŘILOVÁ, ředitelka turnaje

Župa Sedlákova pořádá v letošním roce seriál turnajů. 
Jeden z nich za pomocí ústředí proběhl i na ústředním 
sekretariátě v Brně. Můžeme jej nazvat i jako 1. ústřední 
turnaj, protože doufáme, že v příštím roce bude zařazen 
do ústředních sportovních akcí.

Seriál turnajů  
ve STIGA hokeji
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Finálovému kolu ve stolním tenise 
v letošním roce předcházely kva-
lifikační kola. Nejlepších 5 týmů 
postoupilo do finále na Velehradě, 
které se i letos odehrálo v místní 
škole. Poděkování patří Kamilu 
Basovníkovi, řediteli finálového 
turnaje za organizaci.
Konečné pořadí týmů:
1. Chmelná 4. Nový Jičín
2. Hovorany 5. Pustkovec
3. Kravaře

Zatím co stolní tenis je pro dospělé, soutěž 
ve fotbalových dovednostech je výhradně pro 
děti. Někteří fotbalisté jezdí na Velehrad pravi-
delně a všech sedm disciplín mají perfektně na-
trénováno. Do posledního postupového kola, 
které proběhlo přímo na Velehradě dopoledne 

se přihlásilo na 60 nadějných fotbalistů a fot-
balistek. Někteří z nich postoupili do odpole-
dního velkého finále a doplnili tak startovní 
pole těch, kteří sem byli nominováni z postu-
pových kol, která probíhala od května v orel-
ských jednotách. Každoročně se soutěž koná 

Tradičně před svátkem 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
pořádá Orel na Velehradě 
finálové kolo turnaje  
ve stolním tenise  
„Propinkejte se na Velehrad“  
a „Soutěž ve fotbalových 
dovednostech.“

Soutěž ve fotbalových dovednostech FINÁLE VELEHRAD 4. 7. 2015

Poř. Prijmeni Jmeno Roč. Místo
Disciplína- výkon BODY Body 

CELKEM1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Dívky 2001 a mladší

1 Jurčová Ivana 2002 Uherský Brod 12,02 23 3,4 5 23 4 3 79,8 230 92,0 100 92 80 60 733,8
2 Illešová Sára 2001 Zlín 11,47 16 3,9 5 24 3 4 85,3 160 82,0 100 96 60 80 663,3
3 Chromečková Nicola 2008 D. Bojanovice 13,69 13 4,4 5 22 5 4 63,1 130 72,0 100 88 100 80 633,1

Mladší žáci 2005 a mladší

1 Urbanec William 2005 Uherský Brod 12,63 15 3,6 5 20 5 4 73,7 150 88,0 100 80 100 80 671,7
2 Šrámek Dominik 2005 Popovice 11,47 19 3,6 5 20 2 4 85,3 190 88,0 100 80 40 80 663,3
3 Šobáň Jakub 2006 Vlčnov 12,57 16 3,4 5 22 4 3 74,3 160 92,0 100 88 80 60 654,3

Starší žáci 2001–2004

1 Měšťánek Erik 2003 Polešovice 10,66 19 3,1 5 27 5 4 93,4 190 98,0 100 108 100 80 769,4
2 Kuchařík Michal 2001 Vnorovy 11,71 21 3,2 5 25 5 3 82,9 210 96,0 100 100 100 60 748,9
3 Horáček Tibor 2003 Uherský Brod 10,80 19 3,0 5 25 4 4 92,0 190 100,0 100 100 80 80 742,0

1 – Člunkový běh; 2 – Tapping; 3 – Vedení míče v prostoru; 4 – Samostatné nájezdy; 5 – Slalom; 6 – Střelba pokutových kopů; 7 – Střelba na branku

Orelské míče a míčky 

 na Velehradě



Střelba pokutových kopů

počet branek
1 gól = 20 bodů

Střelba na branku

počet branek
1 gól = 20 bodů

Vedení míče v prostoru

Hráč má za úkol co nejrychleji s míčem u nohy 
doběhnout do vytyčené zóny, kde musí míč  

zašlápnout (míč se musí ZASTAVIT) –  
tím test končí

čas v sekundách
(8 – dosažený čas v sekundách) × 20

Samostatné nájezdy

počet branek
1 gól = 20 bodů

Vedení míče – slalom

počet oběhnutých kuželů

1 kužel = 4 body

sport
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Dosavadní rekordy
Celkové bodování

Poř. Příjmení, jmeno Roč.
nar. Místo/Bydliště Výkon Rok 

výkonu

1 Kusalík Filip 1998 809,6 2012
2 Zachar Dominik 1995 Vnorovy 799,0 2009
3 Svoboda Jan 1998 789,9 2012

1 Člunkový běh

1 Bobčík Radek 2000 Dolní Němčí 9,84 2014

2 Tapping

1 Tinka Tomáš 1995 Dolní Němčí 27,0 2009

3 Vedení míče v prostoru

1 Hrobař Milan 1994 Domanín 2,37 2008

5 Slalom
1 Jurásek David 2000 Uh. Brod 30,0 2014

Člunkový běh 4x 10 m na čas

čas v sekundách
(20 – dosažený čas v sekundách) × 10

Tapping nohou

Hráč má za úkol kopnout, a poté se dotknout 
terčíku vždy jednou nohou dvakrát po sobě – 

co nejrychleji, pravidelně střídá nohy –  
po dobu 15 sekund 

Jedno- a troj- (a více) – doteky se  
NEZAPOČÍTÁVAJÍ!!!

počet dvoudoteků
10 bodů = za 1 dvoudotek

pod záštitou „fotbalového mistra“ Antoní-
na Panenky a nejinak tomu bylo i letos. 
Ať už se za námi na Velehrad v příštím 
roce vydáte nebo ne, můžete si sou-
těž uspořádat ve vašich jednotách, fot-
balových oddílech, na táborech nebo 
školách a družinách. Nechte se inspirovat 
popisem disciplín. Pro zajímavost uvádíme 
dosavadní rekordy v číslech i jejich držitele. 
Překonáte je? A když k soutěži vybídnete 
i rodiče, určitě budete mít o zábavu po-
staráno.
Podrobné výsledky z letošního roku najdete 
na www.orel

M. MACKOVÁ

Disciplíny soutěže 
ve fotbalových 
dovednostech
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Skupinka devíti dětí (jsme sice středoškoláci, 
cítíme se jako dospělí, ale věkem jsme stá-
le děti...) a dvou vedoucích vyrazila v neděli  
2. srpna z Hlavního nádraží v Brně na šesti 
hodinovou cestu do samého středu Rakous-
ka. Než jsme se stačili pokochat krásnou 
neporušenou přírodou, byli jsme na místě. 
Cesta byla příliš krátká i na seznámení, ale 
to jsme záhy napravili. Ocitli jsme se pod nej-
větší horou široko daleko, kam jsme jen do-
hlédli. Kousek od nádraží byl hotel s letištěm 
- místo našeho týdenního pobytu. Byli jsme 
německým jazykem vřele přivítáni (nikdo jim 

nerozuměl), dostali klíčky od pokojů a šli se 
ubytovat. Večer bylo slavnostní zahájení, na 
kterém se představilo celkem 6 států z Evro-
py. Francouzi a Němci měli s sebou vlaječky, 
mikiny a různé předměty propagující jejich 
zemi a tak i my jsme se rozhodli nezůstat 
pozadu a vylepšili jsme naše oblečení... do-
šli jsme každý s jinou ponožkou v sandálech, 
kalhoty vytažené do pasu a hrdě jsme zpívali 
Kde domov můj. :) Tím jsme zaujali pozor-
nost Francouzek a Rakušanek, které se s námi 
(vlastně spíš jen s klukama.:-)) začaly bavit. 

Tématem campu letos byla historie rocku 
a tak si měl každý stát připravit scénku, kde 
bude rocková hudba s hudebníky. My jsme 
vzali rock tak trochu jinak a začali v rocko-
vém oblečení trsat na Dvořákovu hudbu. 
Zážitek to byl nezapomenutelný... :)
Během týdne jsme si vyzkoušeli hodně netra-
dičních sportů - lezení po 20ti metrové stěně, 
dělání salt a přemetů, něco na způsob ragby 
(osudová hra - 1 vykloubený palec) nebo taky 
tancování na závěrečné diskotéce...Líbila se 
nám také prohlídka malého letiště pro ultra 
lehká letadla, které bylo hned vedle areálu. 
Mohli jsme se dokonce posadit do letadla 
a vyfotit se... Díky ficepcampu jsme pozna-

Od 26. 7. do 1. 8. se v rakouském Niederöblarn konal mezi- 
národní tábor Ficep určený pro děti a mládež od 13–18 let. 
Více než 70 účastníků z České republiky, Rakouska, Německa, 
Francie, Švýcarska a Rumunska strávilo zajímavý týden v pře-
krásném sportovním areálu pod Alpami. 

40. FICEP-Camp 2015

li nové kámoše ze zahraničí, se kterými si 
někteří píší přes FB. Český tým se dokonale 
sehrál, plánujeme setkání, píšeme si a vzpo-
mínáme a doufáme, že příští rok, kdy se má 
Ficepcamp konat u nás, se zase potkáme 
a zažijeme něco nového. Děkujeme a těšíme 
se na příští rok!  ZDISLAVA JUREČKOVÁ
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A tak se 20. června 2015 konaly atletické zá-
vody v Hradci Králové a ve stejném termínu 
i závod Orelské běžecké ligy nedaleko ve Vy-
sokém Mýtě. Ale ukázalo se, že obavy z malé 
účasti atletů byly zbytečné. Někteří (třeba 
starosta) stihli odběhnout závody oba dva. 
V Hradci se sešlo 118 závodníků z patnácti 

jednot jak českých tak moravských. Největ-
ší zastoupení měla jednota Žatčany, Vyškov 
a Domanín.
Organizačně se na akci podílela tělovýchov-
ná rada, rada mládeže a také jednota Hradec 
Králové. Jmenovitě děkuji br. Čápovi, Cibulko-
vi a Častulíkovi. Poděkování si určitě zaslouží 

nejen účastníci, ale i jednoty a župy, které pro 
své členy vypravili do Hradce autobus.
Myslím si, že pro obnovení atletických pře-
borů na ústřední úrovni byl položen dobrý 
základ, tím spíš, že se atletika pravidelně ob-
jevuje ve sportovním kalendáři největších žup. 
Na dětech bylo vidět, že si den, kdy si s nimi 
sluníčko s deštěm neustále hrálo, jistě užily. 
Těšíme se na setkání na dalším ročníku. 

 JOSEF ČASTULÍK, předseda TVR  
 a M. MACKOVÁ

Vrátí se do Orla atletika?
Tělovýchovná rada po dlouhých letech zařadila do programu na 
ústřední úrovni atletiku. Je výborné, že máme v Orlu spoustu 
akcí, ale někdy se bohužel nedá nic dělat a v jednom dni se toho 
zkrátka sejde víc. S jistotou ale můžeme říci, že risk se vyplatil.
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Pro naše město je tradiční sportovní akce 
spojena i s tradičním organizátorem 
Orlem Valašské Klobouky. Za horkého so-
botního odpoledne odstartovaly závody 
nejmladších kategorií dětí předškolního 
věku. Ze všech dětských a mládežnických 
kategorií zde bylo nejvíce závodníků, což 
do budoucna přináší určitě naději. Závo-
dilo se na kolech i odrážedlech a ani ne 
dvouleté děti si poprvé mohly okusit sou-
těživou atmosféru. V kategorii školáků 

již probíhaly „opravdové“ boje o medai-
le a na prvních osmi místech byly rozdíly 
minimální.
V kategorii mužů 1 se na čelní pozici už po 
startu závodu na čtyři okruhy usadil domá-
cí borec Milan Zvonek, který byl vychovaný 
v místní orelské jednotě a kterého dodnes 
cyklistika a sport naplňuje. S náskokem 
téměř dvou minut suverénně zvítězil. Na 
druhé místo se v průběhu první poloviny 
závodu propracoval Tomáš Frýdl a pozici 

uhájil i v cíli před Michalem Láníkem, kte-
rý je úspěšný vícenásobný celorepublikový 
mistr na 24 hodinových závodech MTB. 
Zajímavé boje proběhly i v kategorii mužů 
2 i v kategoriích ženy 1 a 2. Nebyla nouze 
o drobné nepříjemnosti, pády a defekty, 
což ale k takové soutěži patří. Naštěstí nic 
vážného. Drobné oděrky a šrámy ošetřila 
paní Šulcová z ČČK Val. Klobouky. S prů-
během celé akce jsme jako pořadatelé byli 
velice spokojeni. Především s celkovým 
počtem závodníků, kdy byl překonán loň-

KLOBUCKÁ KOLA 2015
Na závod horských kol pod názvem Klobucká kola se v sobo-
tu 15. srpna postavilo 156 závodníků v 17 kategoriích. Závod, 
zařazený do seriálu regionálních závodů pod názvem Valaš-
skokarpatská cyklotour a rovněž do Memoriálu J. Valčíka,  
se jezdí okruhovým způsobem, kdy náročnost okruhů je 
uzpůsobena věku účastníků. 
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Výsledky
Jméno Klub Poř. Čas

PŘEDŠKOLÁCI 1 (chlapci + děvčata do 4 let) ročník 2011 a mladší
Moravčíková Alžběta Sport club K.A.R 1.
Moravčíková Kateřina Sport club K.A.R 2.
Škubalová Sára Zlín 3.

PŘEDŠKOLÁCI 2 (chlapci + děvčata 5 až 6 let) ročník 2009–2010
Maliňák Adam VRV pro Sport 1. 0:01:43
Orsák Pepa Sport club Kopec 2. 0:01:44
Kuběj Radim Bike pro Racing 3. 0:02:06

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 7 až 8 let) ročník 2007–2008
Seidlová Kateřina VRV PRO SPORT Vsetín 1. 0:02:53
Urbanová Nikola Lhota u Vsetína 2. 0:03:01
Slámková Agáta Cykloch team 3. 0:03:06

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 7 až 8 let) ročník 2007 a 2008
Chuchma Patrik Kolo-běžky 1. 0:02:47
Urban Jakub VRV Team 2. 0:02:55
Šichta Michal KPHC Turčianske Teplice 3. 0:02:56

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 9 až 10 let) ročník 2005 a 2006
Orsáková Simona Sport club Kopec 1. 0:05:10
Dytrychová Lucie MXM Hulín 2. 0:05:25
Maliňáková Karolína VRV Pro Sport 3. 0:05:21

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 9 až 10 let) ročník 2006 a 2005
Prchal Jaroslav Holešovští pokalíšci 1. 0:04:15
Hyneček Jan Amenity-extrem sport team 2. 0:04:19
Urban Miroslav VRV Team 3. 0:04:22

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (děvčata 11 až 12 let) ročník 2003 a 2004
Brtníčková Michaela 4Ever Cyklo Bulis 1. 0:10:38
Krutílková Kateřina Forman Kids Nový Jičín 2. 0:10:57
Krpenská Radka Běhatlon Val.Klobouky 3. 0:11:00

MLADŠÍ ŽÁCI (chlapci 11 až 12 let) ročník 2003 a 2004
Chovanec Tomáš MG Bike team 1. 0:08:59
Pustka Tomáš VRV Team 2. 0:09:07
Perutka Daniel 4Ever Cyklo Bulis 3. 0:09:31

Jméno Klub Poř. Čas
STARŠÍ ŽAČKY (děvčata 13 až 14 let) ročník 2001 a 2002
Zouharová Natálie Cykloch team 1. 0:22:32
Šichtová Michaela KPHC Turčianske Teplice 2. 0:26:01
Orsáková Andrea Sport club Kopec 3. 0:28:51

STARŠÍ ŽÁCI (chlapci 13 až 14 let) ročník 2001 a 2002
Masař Jan VRV Team 1. 0:21:37
Ondrejec Vladimír Cyklo MXM Hulín 2. 0:22:44
Pinďák Jiří Horní Lideč 3. 0:24:27

JUNIORKY (ženy 15 až 17 let) ročník 1998–2000
Mikušková Monika Nedašov 1. 0:24:02
Krutílková Petra Forman Kids Nový Jičín 2. 0:27:47
Holíková Lucie Vizovice 3. 0:31:15

JUNIOŘI (muži 15 až 17 let) ročník 1998–2000
Hýbl Radim Štítná nad Vláří 1. 0:29:27
Arsene Ivan JP Bikes 2. 0:33:06
Mikuška Pavel Nedašov DNF

ŽENY 1 (ženy 18 až 39 let) ročník 1976–1997
Šichtová Martina KPHC Turčianske Teplice 1. 0:58:36
Zvonková Silvie Nilfisk ALTO 2. 1:02:28
Javorová Lucie Valachbajk team  3. 1:13:59

ŽENY 2 (ženy 40 let a starší) ročník 1975 a starší
Holznerová Petra Orel Val. Klobouky 1. 1:10:37

MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1997 až 1976
Zvonek Milan Nilfisk ALTO 1. 1:05:38
Frýdl Tomáš Zděchov  2. 1:07:30
Láník Michal Val. Klobouky 3. 1:07:42

MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1975 až 1966
Krejčí Michal Zlín 1. 0:53:22
Šichta Peter KPHC Turčianske Teplice 2. 0:53:29
Slánský René Orel Val. Klobouky 3. 0:54:16

MUŽI 3 (muži 50 let a starší) ročník 1965 a starší
Kašpar Radomír Vsetín 1. 0:40:08
Javora Stanislav Valachbajk team 2. 0:42:08
Jašek Čestmír MTB Otrokovice 3. 0:45:40

ský rekord a je potěšitelné, že více než dvě 
třetiny tvořily děti a mládež. 
Rád bych poděkoval všem pořadatelům, or-
ganizátorům převážně z řad místní jednoty 
Orel Val. Klobouky a sponzorům. Poděko-

vání patří také Městu Valašské Klobouky za 
vstřícnost a ochotu. Děkuji také ústředí Orla 
za poskytnutí odměn pro první tři vyhod-
nocená místa v každé kategorii. V mnoha 
případech si k nám do Valašských Klobouk 

přijely zazávodit celé rodiny a je vidět, že ro-
diče tak vedou k pohybu i svoje děti. Za to 
jim patří obdiv a dík.
 RADOMÍR BAČO,

starosta jednoty Orel Valašské Klobouky
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Když jsme společně domlouvali formu 
a výši finanční pomoci k předložení do 
jednání výkonného předsednictva Orla ke 
schválení, dohodli jsme se také na krát-
kém rozhovoru pro tento časopis. Karel 
možná tušil, my vůbec, že se bude moci 
pochlubit i medailemi. 

s První otázka se nabízí sama. Jsi se 
svým výsledkem spokojen?

Určitě ano. První stříbrnou medaili jsem 
získal v závodě deblů C2 muži společně 
s Michalem Šmoldasem na trati dlouhé  
4 km, druhou stříbrnou pak v závodě hlídek 
C1 muži sprint společně s Michalem Šmol-

dasem a Janem Klímou. Troufám si říci, že 
výborných výsledků jsem dosáhl i v indivi-
duálním závodě C1 muži na dlouhé trati, 
kde jsem se umístil na sedmém místě a ve 
sprintu C1 se probojoval dokonce na páté 
místo se ztrátou 5 sekund na vítěze. Celko-
vě jsem přispěl k vynikajícímu výsledku celé 
české reprezentace, která se stala nejúspěš-
nější výpravou na Mistrovství světa. 

s Jak ti pomohl ve tvé sportovní  
kariéře Orel?

Určitě hodně. Do Orla mě přivedl dědeček 
a od 8 let jsem hrál florbal. Všeobecná 
sportovní průprava se mi hodila a dodnes 
využívám orlovnu k doplňkovým sportům. 
Již od útlého dětství jsem se s rodiči účast-
nil různých orelských podniků. Chystám se 
na orelské závody na běžkách, protože běh 
na lyžích patří neodmyslitelně k naší zimní 
přípravě.

Karel Šotola (1997)
Pochází z Uničova-Renot, 11 let je členem Orla jednoty 
Troubelice. Ve dnech 4.–7. srpna 2015 se zúčastnil Mist-
rovství světa ve sjezdu na divoké vodě na řece Nantahala 
v americkém Bryson City v Severní Karolíně.

ICF Junior & U23
Wildwater Canoeing

World Championships
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s Jaká byla cesta k mistrovství a vo-
dáctví vůbec?

Na vodu mě vzal tatínek poprvé ve dvou 
letech, ve čtyřech jsem se poprvé na řece 
topil a v sedmi sjel slovinskou Soču. Ale 
teprve ve 12 letech jsem začal chodit do 
vodáckého oddílu v Litovli, kde jsme se pod 
vedením skvělých trenérů dostali ke sportu 
na vrcholové úrovni. Normálně trénujeme 
3x týdně, ale před mistrovstvím to byl kaž-
dodenní dvoufázový trénink.

s Co bylo na závodech nejtěžší?

Byl to závod jako jiné závody, na které 
jezdíme po Evropě. Řeka a trať byla cha-
rakterem dost podobná českým řekám, 

jako například Čeňkova pila a Kamenice, 
takže si myslím, že se nám i proto tak da-
řilo. Náročný byl časový posun, kdy jsme 
letem ztratili jednu noc, také velké horko 
a především nezvyklá vzdušná vlhkost. Bylo 
tam jak v prádelně, takže nám aklimatizace 
chvilku trvala.

s K účasti byl třeba nejen tvrdý  
trénink, ale také materiální a finanční 
prostředky. Komu poděkuješ? 

Moji účast kromě Orla podpořilo také 
významně město Uničov, Olomoucký 
kraj, firma Tern a město Litovel, kde má 
vodácký oddíl, ve kterém trénuji, svo-
ji základnu. Těm všem patří dík, neboť 

bez nich by účast na Mistrovství nebyla  
možná. 

s Jaké máš plány do budoucna?

Tak především asi odmaturovat – to je tak 
střednědobý plán. Koncem prázdnin nás 
čeká Mistrovství České republiky ve sprin-
tu a podzimní závody českého poháru. 
Na jaře pak přejdu z juniorů do kategorie 
U23, kde budu začínat od píky a kluci mi 
určitě účast v reprezentačním týmu nedají 
zadarmo. Každopádně se budu snažit za-
bojovat.

Děkuji za rozhovor a přeji zdraví, úspěchy, 
ale hlavně radost ze sportu. 

Ptala se MILUŠE MACKOVÁ
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Naším cílem bylo Čudské jezero (estonsky 
Peipsi järv), kde jsme byli ubytováni v kem-
pu v Kauksi. Z místa jsme vyjížděli na výlety. 
Šlo o severovýchod Estonska, odkud není 
daleko významná historická pevnost Narva 
a také Ruská federace. 

Náš autobus s přívěsem na kola se vydal 
ve 3 hod. ráno z Brna do Olomouce a dál 
k polským hranicím. Krátký tranzitní po-
byt v litevském historickém městě Kaunas 
jsme využili k prohlídce této bývalé litevské 
metropole. Přes Lotyšsko jsme dorazili do 

Estonska a nakonec jsme stanuli u břehů 
Čudského jezera. Personál kempu nám 
vycházel vstříc, hlavně co se týče sladění 
cyklistiky s termíny stravování. V Kauksi 
jsme využívali mj. společenskou místnost 
a volejbalové hřiště.
Návštěva Národního parku Laahemaa 
u Baltského moře byla nejlépe hodnoce-
nou cyklistickou výpravou pobytu. Ve zdej-

Orlové na Baltu 
Ve dnech 23. 7. – 1. 8. 2015 jsme uskutečnili cykloturistickou 
výpravu do Estonska. V historii našich dosavadních čtyř za-
hraničních výprav šlo o dosud nejvzdálenější zemi. Autobus  
se 42 cyklisty urazil z ČR do Estonska 1500 km za 18 hodin. 

ších přímořských vesnicích byly k vidění 
původní historické dřevěné domy. Někteří 
z nás využili blízkost moře a vykoupali se 
v chladných vlnách Baltu. Z lesních stezek 
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se naskýtal romantický pohled na zálivy 
s písečnými břehy. Příležitost k občerstvení 
byla ve městě Loksa, kde žije početná rusky 
hovořící menšina. Dobře zásobené obchody 
s potravinami nám nejednou byly účinnou 
náhradou za chybějící hostince. 
Vnitrozemských hlubokých jehličnatých 
lesů jsme si užili během výletu ze severně 
položeného města Jöhvi do Kauksi. V této 

spíše skandinávské zemi převažují pro-
testanti luteránského vyznání. Ve městě 
Avinurme jsme o zdejších náboženských 
a společenských poměrech hovořili s míst-
ním pastorem. Historicky silný vliv Ruska se 
otiskl ve výrazném zastoupení pravoslavné 
církve, jejíž poutní místo a klášter v Ku-
remäe jsme navštívili. Sakrální stavby obou 
církví nás provázely po celý čas pobytu. 

Výlety jsme podnikali také podél krásného 
pobřeží Čudského jezera, které jsme hojně 
využívali ke koupání. 
Zvláště cyklisté, kteří upřednostňují roviny 
před kopci, si zdejší rovinatý terén pochva-
lovali. Lehce zvládnutelný terén umožnil 
pohodlně najet denně velké množství ki-
lometrů. Běžně naši cyklisté měli denně na 
kontě 70, ale třeba i 120 km. Rozdílnost 
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ujetých vzdáleností plyne z toho, že jsme 
se často rozdělili na více skupin podle chuti 
a trénovanosti. Po společném startu jsme 
podle přání stanovili několik tras různými 
terény a účastníci si vybrali tu, která jim 
lépe vyhovovala. Bylo zajímavé, jak jsme se 
během výpravy rozptýlili po terénu, mnoh-
dy na hodně skupin, ba i jednotlivců, a za 
nějakou dobu jsme se opět pospojovali. 
Jako bychom se ani nemohli navzájem po-
ztrácet. Mnohdy nám připadalo, že jsme 
jediní cyklisté v Estonsku. Malá země s níz-
kou hustotou zalidnění jsou dvě významné 
charakteristiky tohoto státu. 
Odpočinkový program tvořily návštěvy his-
torických měst: univerzitního Tartu a pří-
stavního středověkého hlavního města 
Tallinnu. Během zpáteční cesty jsme stihli 
prohlídku centra lotyšské metropole Rigy 
a více času jsme strávili v hlavním měs-

tě Litvy Vilniusu. Zde jsme vykonali pouť 
k Panně Marii Ostrobranské, patronce Litvy 
a Pobaltí. 
Tradičně se o organizaci ubytování, dopra-
vy a plánu výletů dělili bratři Josef Častulík 
a Stanislav Vejvar. Ekonomickou část výbor-

ně zadministrovali sestry a bratři na ústředí, 
v první řadě ses. Míla Macková. Dva naši 
orelští kněží a aktivní cyklisté, P. Petr Dujka 
a P. František Král, nás již podruhé na naší 
zahraniční výpravě doprovázeli a vykonávali 
duchovní službu. Díky nim bylo možné ka-
ždý den přistoupit ke stolu Páně. Oba du-
chovní byli významnou oporou cyklistického 
kolektivu. Zásluhu nesmíme upřít ani br. Kar-
lu Čížkovi z Prahy, který významnou měrou 
přispěl k organizaci výletů. Opět se sešli ve-
teráni z předchozích výprav s nováčky, kteří 
do naší party výborně zapadli. Tiché podě-
kování patří také estonskému lidu, který nás 
vlídně přijímal a byl nám v našich záludných 
cyklistických potřebách nápomocen. 
Zdař Bůh! Milé Estonsko, třeba někdy  
NA SHLEDANOU – NÄGEMISENI! 

Br. STANISLAV VEJVAR 
a br. JOSEF ČASTULÍK
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n  VP jmenuje ses. Miluši Mackovou 1. místostarostkou  
Orla.

n  VP ukládá ústřednímu sekretariátu připravit na příští za-
sedání podklady k vyjasnění majetkových poměrů jednoty 
Hronov-Zbečník.

n  VP děkuje br. Častulíkovi, Čápovi a Cibulkovi za organizaci 
Atletického přeboru Orla v Hradci Králové.

n  VP bereme na vědomí návrh kalendáře sportovních akcí na 
rok 2016.

n  VP schvaluje prodej parcely č. 548 o výměře 1919 m2  
v k. ú. Zbečník, zapsané na LV 2680 v majetku Orla jednoty 
Hronov-Zbečník, IČ 62288606. 

n  VP schvaluje rozdělení finančních prostředků na pod-
poru podvojného účetnictví v župách v celkové částce  
207 957,- Kč.

n  VP schvaluje závazek v hodnotě vyšší než 1 milion korun, 
plynoucí ze Smlouvy o dílo mezi Orel jednota Nové Město 
na Moravě (IČ 48895920) a STAREDO s. r. o. (IČ 28270495), 
dle stanov § 38, bod 10.

n  VP neschvaluje bezplatný převod budovy č. p. 150 
na parcele č. 646 o výměře 476 m2 včetně pozemku  
par. č. 647 o výměře 2167 m2 v k. ú Komárov u Opavy, 
zapsané na LV 580 v majetku Orla jednoty Opava Komárov  
IČ 47814896 a pověřuje ses. Mackovou k dalšímu jednání 
s jednotou Opava-Komárov.

n  VP pověřuje zastupováním Orla v Občanském sdružení  
ZELENÝ OSTROV Ing. Miluši Mackovou 1. místostarostku 
Orla. 

n  VP schvaluje vyčlenit částku ve výši 22 500,- Kč a zaslat ji 
na účet č.: 670100-2212740771/6210, jako příspěvek pro 
dárce kostní dřeně. 

n  VP schvaluje dlouhodobý pronájem objektu Husova 41, Hlin-
sko tak, aby byly návratné investice spojené s tímto objektem, 
a pověřuje ses. Mackovou dalším jednáním. 

n  VP schvaluje jednotě Kněžice odprodej pozemku  
p. č. 3065/4 v k. ú. Kněžice na LV 1036 o výměře 1 m2, 
který je ve výlučném vlastnictví Orla jednoty Kněžice  
(IČ 64270874).

n  VP nesouhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného práva 
stavby k pozemku p. č. 1128/1 v k. ú. Paskov, zapsaném 
na LV 1362 ve vlastnictví jednoty Paskov a doporučuje 
vedení jednoty dále jednat s M. Petrošem dle připomínek  
právníka. 

n  VP bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu k 30. 6. 
2015.

n  VP schvaluje následující rozpočtová opatření:
 –  navýšení v položce P4 Příjem dotace JMK  

na 1,500.000,- Kč 
 –  navýšení v položce výdej F Osobní náklady,  

dohody o 150.000,- Kč
 –  navýšení v položce výdej J2 Příspěvek dárcům kostní  

dřeně o 7.500,- Kč
 –  navýšení v položce výdej I2 Propagační předměty  

o 150.000,- Kč

n  VP schvaluje půjčku jednotě Moravské Budějovice na opra-
vu soc. zařízení a provozní náklady v MŠ Jabula, ve výši  
200 tis. Kč a pověřuje ses. Mackovou sepsáním smlouvy  
o půjčce. 

n  VP schvaluje program jednání Ústřední rady s termínem 
konání dne 7. 11. 2015.

n  VP pověřuje ústřední sekretariát vypracováním směrnice  
a návrhu úpravy stanov pro lepší ochranu spolkového  
majetku.

n  VP schvaluje delegaci Orla na jednání FICEP dne  
16.–17. 10. 2015 ve složení br. a ses. – Juránek, Mac-
ková, Dujka, Možný, Macek, Tománková, překladatel  
a řidič 

n  VP schvaluje spolupořadatelství Běhu na Petřín

Výpis z usnesení z 1. až 3. zasedání Výkonného předsednictva Orla

 
26. 9.     Cross po lyžařských tratích, OBL, – 

Česká Třebová, ski areál, 8.30 prezence 

26. 9.   Horská kola – Dobříš, areál Vlaška,  
9.30 prezence

3. 10.   Horská kola – Drnovice, osada Ploština, 
9.00 prezence

3. 10.   Recitační soutěž Svatováclavská réva –  
Lubina, Katolický dům, 8.45 mše sv.

24. 10.  Plavání – Blansko, krytý bazén,  
8.30 prezence

21. 11. Badminton jednotlivci – Polná

28. 11. Šachy – Moutnice

Podrobné informace na www.orel.cz

Zveme Vás na následující ústřední akce
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Do IX. ročníku 
OFL je přihláše-
no 103 družstev 
v 8 kategoriích 
- předpřípravka, 
elévové, mladší 
žáci, starší žáci, 

dorostenci, junioři, muži a ženy. Kromě 
nového sponzora připravujeme pro hrací 
sezónu 2015/2016 i několik změn, které 
se pozitivně dotknou všech týmů z orel-
ských jednot.
•  Na následující tři ročníky byla uzavřena 

Smlouva o spolupráci s Necy s.r.o., která 

provozuje florbalový e-shop eflorbal.cz. 
Pro účastníky OFL budou připraveny sle-
vy v e-shopu, pro nejlepší hráče sezóny, 
vítěze kanadského bodování v jednotli-
vých divizích věcné ceny.

•  Dotační program rozhodčí – po skonče-
ní sezóny budou jednotám proplaceny 
náklady ve 100 % výši na odměny roz-
hodčím za domácí turnaje podle soupi-
su odpískaných utkání pro rok 2015/16. 
V minulém roce bylo propláceno pouze  
50 % nákladů.

•  Dotační program cestovné – příspě-
vek ve výši 6 Kč/km nad celkový úhrn  

Setry a bratři, 
rada seniorů se kromě jiného zabývá i archivací časopisu Orel. V součas-
né době necháváme postupně vyvázat jednotlivé ročníky do ucelených knih. 
Potřebujeme nyní vaši pomoc. Některá čísla v archivu chybí a byli bychom 
rádi, kdyby se mezi vámi našel někdo, kdo je má doma a mohl by je poskyt-
nout pro orelský archiv. Konkrétně se jedná o číslo 3 a 4 z roku 2006 a čís-
lo 1 a 4 z roku 2007. Pokud časopis máte a jste ochotni jej poskytnout, zašle-
te jej přímo na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, nebo se ozvěte na  
mackova@orel.cz, mob. 775 307 292.  Děkujeme za spolupráci.

Veškeré zápisy do veřejného rejstříku pro-
vádí za všechny pobočné spolky (župy 
a jednoty) hlavní spolek. Ať už se jedná 
o zápis nových jednot, nebo zápis změn. 
Je nutné také provést doplnění zápisů ve 
veřejném rejstříku ve všech stávajících jed-
notách a župách, kdy musí být jmenovitě 
doplněni statutáři. Již loni na ústřední radě 
byli zástupci žup informováni a byly jim 
poskytnuty srovnávací údaje z evidence 
na ústředí a z evidence veřejného rejstříku. 
Rádi bychom vás vyzvali k vyřízení této ad-
ministrativy. Podle platné legislativy je do 
konce června 2016 takové podání k soudu 
osvobozeno od poplatku. 
K zápisu nové jednoty je třeba doložit 
– zápis z jednání přípravného výboru nové 
jednoty, zápis z jednání župního předsed-

nictva o ustavení nové jednoty, zápis z usta-
vující a současně volební členské schůze 
nové jednoty, v němž bude statutární or-
gán označen funkcí a bude u něho uve-
deno jméno, příjmení, bydliště a případně 
i datum narození – viz formulář „Doložení 
funkcionářů jednoty“, čestné prohlášení 
a podpisový vzor každého statutárního 
zástupce jednoty, u předsedy a členů RK 
postačí pouze čestné prohlášení, podpisový 
vzor není nutný, prohlášení vlastníka (pří-
padně spoluvlastníků) objektu, v němž sou-
hlasí s umístěním sídla jednoty (u jednot, 
které nemají vlastní orlovnu), výpis z ka-
tastru nemovitostí (u jednot, které vlastní 
orlovnu).
K změně sídla jednoty je třeba doložit – 
zápis z členské schůze nebo zasedání rady 

jednoty o změně sídla jednoty, prohlášení 
– souhlas vlastníka (případně spoluvlast-
níků) objektu o umístění sídla jednoty 
a výpis z listu vlastnictví. U jednot, které 
budou mít sídlo v orlovně, není nutný 
souhlas vlastníka a stačí doložit jen výpis 
z listu vlastnictví.
K zápisu nebo změně statutárních zá-
stupců jednoty je třeba doložit – zápis 
z volební členské schůze, doložení funkci-
onářů jednoty, čestné prohlášení a podpi-
sový vzor každého statutárního zástupce 
jednoty, čestné prohlášení předsedy a členů 
RK jednoty (není povinné).

Vše, co bylo nyní popsáno, platí přene-
seně i pro župy.

Co je důležité?

Veškeré zápisy z jednání musí vždy obsa-
hovat prezenční listiny. Zápisy z jednání 
stačí doložit v kopiích. Čestná prohlášení 
musí být naopak v originále a s úředně 
ověřenými podpisy. Také výpis z katastru 
nemovitostí musí být doložen jako originál.
Potřebné formuláře naleznete na webu 
Orla v sekci „ke stažení“, v oddíle „Nová 
jednota“.
Případné další dotazy: 

Ing. Mgr. HANA KOMARIKOVÁ, 
tel.: 724 076 476, 

e-mail: komarikova@orel.cz

Veřejný rejstřík spolků v návaznosti na Nový občanský zákoník

Výzva

Změny v Orelské florbalové lize 2015/2016

120 km za turnaj. Oproti minulé sezó-
ně, kdy se příspěvek vyplácel jen pro 
kategorie elévové až starší žáci, se do-
tační program rozšiřuje na kategorie 
předpřípravka až junioři a snižuje se 
celkový počet kilometrů pro uplatnění 
programu ze 150 km na 120 km. Pro-
gram podpory je nutné uplatnit pro ka-
lendářní rok, tedy zvlášť pro podzimní 
(říjen - prosinec) a jarní (leden – duben) 
část OFL. 

•  Startovné bylo zachováno na stejné výši 
jako v minulém ročníku.

 Ing. MICHAL MOŽNÝ, ředitel OFL
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Z činnosti žup a jednot

o dalších památných budovách, ale umožnil 
nám i vyhlídku z kostelní věže. Vždy je vel-
mi příjemné, když neznámým městem pro-
vází někdo, kdo umí vysvětlit, nač se právě 
díváme a nemusíme sami nic hledat. Přístup 
a ochotu mladého pana starosty účastní-
ci zájezdu velmi ocenili. Ještě jednou moc  
děkujeme. 

 SYLVA BERNARDOVÁ, 
Jihlava 

Den sportu  
pro všechny v jednotě 
Orla Kunovice

Dne 22.6.2015 Orel jednota Kunovice 
společně se Základní školou uspořádaly 
sportovní dopoledne plné soutěží převáž-
ně v lehkoatletických disciplínách. Celkem 
350 dětí změřilo síly v překážkovém běhu, 
skoku dalekém, štafetě a hodu medicin-
balem. Zajímavé bylo i prolézání obručí 
nebo přetahování lana. Velký zájem i o 
kolektivní sporty jako je florbal a volejbal.
Základní škola pořádá tuto sportovní akci 
se staršími dětmi každoročně pod názvem 
Olympiáda. Letos se ke sportovnímu zápo-
lení přidala i jednota Orla, proto se účast-
nily i děti předškolního věku. 
Na zahájení sportovního klání vytvořily děti 
na nádvoří školy živý obraz „SPORT“ – kaž-
dé písmeno jiná barva triček, což bylo velmi 
působivé.
A už se jednotlivé skupinky přesouvaly 
od jedné disciplíny ke druhé. Bylo krásné 
sledovat děti, jak se usilovně snažily pře-
konávat překážky a napínaly své síly k co 
nejlepším výsledkům. 
Ti nejlepší byli odměněni medailemi, předá-
vanými zástupci Orla ses. Marií Habartíko-
vou a br. Jindřichem Červenákem. I ostatní 
děti obdržely malou sladkou odměnu.
Pro velký počet zúčastněných se dopolední 
program protáhl až do odpoledních hodin, 
ale nikomu to nevadilo. 

Tato společná akce prospěla oběma po-
řádajícím organizacím – zvláště pak Orlu, 
k jeho dalšímu zviditelnění a propagaci na 
veřejnosti i v médiích.  
 E. ZEMÁNKOVÁ

Poděkování…

„Ve dnech 5. a 6. července jsme pořádali 
Orelský zájezd do severozápadních Čech. 
Do programu byla zařazena mimo jiné 

i prohlídka některých pamětihodností města 
Chomutova. Velmi ochotně se nás ujal sta-
rosta místní orelské jednoty pan Lukáš Tom-
ko. Nejen že nám umožnil komentovanou 
prohlídku děkanského chrámu, pověděl 

Andělský trojboj
Každý, kdo pořádá sportovní soutěž, 
si přeje, aby se vydařilo počasí. První 
ročník Andělského trojboje se opravdu 
vydařil. Myšlenka uspořádat právě tako-
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pomýlili závod s procházkou. Sportovci 
z Orlíku Vyškov, kteří se věnují této disci-
plíně, předvedli, že se s nimi v budoucnu 
musí počítat i na opravdových velkých 
soutěžích.

2.  Běh to byla disciplína pro každého nej-

jednodušší. Soutěžící se vydali ze všech 

sil a za doprovodu a hlasitého povzbu-

zování zvládly běh i nejmladší kategorie, 

kde byly i tříleté děti.

3.  Překážky to byla ta nejdůležitější disci-

plína soutěže. Překonat je, to byl důkaz 

toho, že se překonat dají. Všichni se 

snažili. Navíc měli velkého pomocníka 

klauna a s jeho pomocí zdolávali pře-

kážky s úsměvem.Ondřeji, máme závo-

dy za sebou. Výkony jsou vyhodnoceny, 

vítězové jsou odměněni.A tobě držíme 

palce v dalším boji s nemocí!

  JAROMÍR ZBOŘIL

R. I. P. bratr Josef Vlček 
28. července 2015 zemřel v Hospicu na 
Svatém Kopečku u Olomouce zakladatel 
Matice cyrilometodějské a člen Orla br. Jo-
sef Vlček. Zesnul v kruhu svých nejbližších, 
zaopatřen sv. svátostmi, ve vědomí doko-
naného spravedlivého boje pro Kristovo 
království na zemi. 
Josef Vlček se narodil 6. června 1920 
v Kaňovicích u Frýdku. Pro nás orly je vý-
znamnou skutečností, že br. J. Vlček půso-
bil již za první republiky aktivně v Česko-
slovenském Orlu. V druhé polovině 30. let 

20. století pracoval jako vzdělavatel Orel-
ské župy Kadlčákovy v Ostravě. Byl rov-
něž členem Československé strany lidové 
(ČSL). V Orlu šířil myšlenku všestranného 
katolického spolkového života. V řadách 
ČSL pak sociální království Krista Krále 
prosazoval v reálném politickém životě. 
Českoslovenští orlové se r. 1938, na po-
zvání jihoslovanských orlů, zúčastnili po-
sledního historického orelského sletu, kte-
rý se konal ve slovinské Lublani. Orelské 
jugoslávské organizace, slovinská Zveza 
fantovskih odsekov a chorvatští Križari, 
uvítaly mezi 26.– 29. červnem 1938 na 
2 tisíce orlů z Československa. Sletu se 
zúčastnil i tehdejší starosta Orla Msgre. 
Jan Šrámek, starosta slovinské Zvezy fan-
tovskih odsekov dr. Stanislav Žitko a řada 

vý závod vzešla od trenérky atletického 
oddílu Orlík Anny Málkové. Závod se 
konal na podporu Ondřeje Dudy, který 
se léčí s leukemií. Současně se závodem 
probíhala i výstava výtvarné soutěže na 
téma „Pomáháme sportem“, na které 
se podíleli žáci ze základních škol Ná-
dražní 5, Pustiměře a Habrovan. Hned 
od osmi hodin se začaly shromažďovat 
davy rodičů s dětmi a skupiny sportovců, 
aby podpořili tento charitativní závod. 
I sportem se dá pomáhat, nejen finanč-
ně, ale i morálně. Krásným příkladem 
byl tým Rugby Jimi Vyškov, který štafe-
tovým během a předáním míče Ondrovi 
podpořil jeho boj s nemocí. Další sku-
pina děvčat z týmu Volejbal Vyškov se 
rovněž nebála zkusit pro ně nezvyklé 
disciplíny. Přišly, aby podpořily svého ka-
maráda z týmu. Ondřej se před nemocí 
věnoval volejbalu a jejich přání je, aby 
se uzdravil a vrátil ke sportu. Co dodat? 
Všichni přišli, aby závodili, ale především 
podpořili Ondřeje. Původně jsme mysle-
li, že přijdou jen členové Orlíku s rodiči 
a známí. Velkou účastí jsme byli velmi 
potěšeni. 
 Myšlenka se vydařila: „Nejdříve se naučíš 
chodit, pak běhat. Potom přijdou překáž-
ky ve sportu i v životě. Pojďme je překo-
návat.
1.  Jak jsme si poradili s chůzí? Závodní chů-

ze je něco jiného. Ne všichni šli podle 
pravidel. Někteří popoběhli, někteří si 
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dalších československých a jugoslávských 
osobností. Br. J. Vlček se tohoto památné-
ho sletu také zúčastnil. Vedl sletová cviče-
ní mužů. Na vřelou atmosféru a bratrské 
přijetí od katolických Jihoslovanů vzpomí-
nal br. J. Vlček rád i po létech. Solidarita 
s ohroženým Československem a duchov-
ní i slovanské bratrství se tenkrát snoubily. 
Po roce 1945 ve funkci tajemníka Matice 
cyrilometodějské hájil svobodné katolic-
ké školství. V roce 1950 při nezdařeném 
pokusu o útěk na Západ byl zatčen a ve 
vykonstruovaném politickém procesu 
komunisty odsouzen k trestu smrti. Trest 
mu byl posléze změněn na 21 let vězení. 
Byl 10 let vězněn v Praze-Ruzyni, Leopol-
dově a Jáchymově. Po amnestii se vrátil 
do Příbora. Koncem 60. let pracoval při 
Arcibiskupství olomouckém. Poté, co byl 
na nátlak komunistického režimu propuš-
těn, vykonával dělnickou profesi. Přitom 
ilegálně vydával náboženskou literaturu. 
V 80. letech byl za to odsouzen na 20 
měsíců do věznice Bory. Po pádu ko-
munismu v listopadu 1989 za čestného 
předsednictví Františka kardinála Tomáš-
ka obnovil spolek Matice cyrilometoděj-
ská, jehož předsedou byl až do své smrti. 
V roce 1993 se stal šéfredaktorem vzni-
kajícího náboženského týdeníku Světlo. 
V 90. letech uvedl do naší vlasti z Itálie 
Mariánské kněžské hnutí. Br. J. Vlček byl 
rytířem Řádu sv. papeže Silvestra a členem 
Konfederace politických vězňů. Prezident 
republiky V. Klaus mu r. 2010 udělil Řád 
T. G. Masaryka. 
Tělo br. J. Vlčka očekává slavné vzkříšení 
v rodinném hrobě na Ústředním hřbitově 
v Olomouci. Vejdi, bratře Josefe, v radost 
svého Pána! Tvoji orlové .

 STANISLAV VEJVAR

Orelská pouť 
v Horákově kapli
V neděli 9. srpna byla v Horákově kapli 
u Dolní Dobrouče Orelská pouť, zařazená 
do letošní „Poutní knížky.“ Mši sv. celeb-
roval duchovní rádce a místní kněz P. Ján 
Kubis. Poutníci přicházeli po označené pol-
ní cestě asi 2 km od parkoviště u kostela, 
někteří využili možnost dojet autem až na 

okraj lesa, ve kterém se kaple nachází. Tuto 
kapli slíbil vystavět P. Marii těžce nemocný 
zdejší hospodář, pokud se uzdraví. Po uzdra-
vení však svůj slib nedodržel. Postavil pouze 
sloupek se soškou P. Marie u vydatného pra-
mene, který je pro svoji nezávadnost hojně 
využíván. Když znovu onemocněl, obnovil 
svůj slib a po opětovném uzdravení kapli 
s přáteli vystavěl a v r. 1866 byla vysvěcena. 
Tak vzniklo krásné poutní místo, o které se 
vzorně stará Jan Dušek nynější majitel a kde 
je v letních měsících každou druhou neděli 
sloužena mše svatá. Tam chodí mnoho ne-
jen místních poutníků si vyprosit milosti u P. 
Marie a prosit jejího syna o požehnání.
Řečeno slovy zdejšího básníka Františka 
Kristla:
 Ta Horákova kaplička
 v lesích je skrytá maličká, 
 u ní se sbíhá směr těch cest,
 utišit kdo chtějí bolest, 
 načerpat víru ztracenou, 
 osvěžit duši znavenou...
Celou tuto báseň jsme si vyslechli při závě-
ru bohoslužby a také si zazpívali Orelskou 
modlitbu „Ó zdroji pravdy“ za doprovodu 
el. varhan Jaroslavy Maříkové.
Po obřadu jsme rozdávali pouťové koláč-
ky, které naše ženy napekly a při kávě jsme 
dávali razítka do poutních knížek. Dvě 
Orlice si pro toto razítko přijely až z Pra-
hy. Škoda jen, že příliš horké počasí poně-

kud ovlivnilo účast na této pouti, ale i tak 
se celá akce vydařila a umožnila někte-
rým poutníkům třeba i poprvé navštívit 
toto krásné místo. Všem, kdo se pouti zú-
častnili a těm, kdo pomáhali děkujeme.

JAN MAŘÍK starosta Orla Dolní Dobrouč

Moravské Budějovice – 
Babice

V neděli 9. srpna 2015 se pěší, běžci a cyk-
listé vydali z Moravských Budějovic na již 
II. pouť do Babic k poctě P. Václava Drbo-
ly. Na všechny čekala trasa 10 km pěknou 
kopcovitou krajinou vysočiny. V letošním 
roce byla navíc připravena trať dlouhá  
30 km. 
V Babicích na všechny čekalo občerstvení.
Každý účastník dostal diplom a hlavní cíl 
poutě mše svatá na památku kněze, mu-
čedníka P. Václava Drboly.

Kdo to byl Václav Drbola?
Václav Drbola 
(1912–1951),  
katolický kněz
Narodil se 16. 10. 
1912 ve  Staro-
vičkách. Kněžské 
svěcení přijal 5. 7. 
1938. Od září 1938 

působil v duchovní správě, a to postupně 
jako kooperátor ve Slavkově u Brna, Čuči-
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cích a jako kaplan v Bučovicích. Aktivně se 
zapojoval do činnosti Orla a Spolku katolic-
kých tovaryšů. K 1. 3. 1951 byl ustanoven 
správcem fary v Babicích, kde došlo 2.čer-
vence 1951 k vraždě tří funkcionářů MNV. 
Drbola byl zatčen už 17. června 1951, ještě 
před tzv. babickými událostmi a přesto byl 
v zinscenovaném soudním procesu v čer-
venci 1951 v Jihlavě odsouzen k trestu smr-
ti a dne 3. 8. 1951 popraven. Po pádu ko-
munistického režimu byl plně rehabilitován. 
V r. 2011 bylo rozhodnuto o zahájení bea-
tifikačního procesu Václava Drboly a o jeho 
připojení k procesu Jana Buly. Oba kněží 
byli k trestu smrti odsouzeni za svůj údajný 
podíl na tzv. případu Babice, kdy byli dne  
2. 7. 1951 v obci Babice zastřeleni tři funk-

cionáři místního národního výboru. V něko-
lika soudních procesech bylo k trestu smrti 
odsouzeno celkem 11 lidí a desítky dalších 
k mnohaletým trestům vězení. Jednalo se 
vesměs o lidi nepohodlné komunistickému 
režimu. 
Děkujeme moc všem za účast.

Příští rok se pouť uskuteční 7. 8. 2016 ve 
stejném rozsahu jako letos, tak jste všichni 
zváni, můžete si zaběhnout závod, jít pěš-
ky, nebo trasu absolvovat na kole a pak se 
všichni sejdeme v Babicích na mši svaté. 
Výsledky na www.orelmb.cz  

 PETR ŽÁK

 
3. 10. 2015   Orel župa sv. Zdislavy zve na závody v lehké 

atletice nejen pro děti a mládež, hřiště Gymnázia 
v Semilech, začátek v 8.30 hod.,  
kontakt: Bohdana Tichá, tel. 739 911 157,  
e-mail orel.semily@seznam.cz 

26. 9. 2015  Přebor župy Sedlákovy ve florbalu starších žáků, 
tělocvična ZŠ Těšany, začátek 8.30 hod., kontakt 
alespribyl193@email.cz, mob. 607 733 555

26. 9. 2015  Turisticko běžecký závod, hřiště Syrovín,  
start v 9.00 hod.

27. 9. 2015   Florbalový turnaj elévů, tělocvična ZŠ Těšany, 
začátek 13.30 hod., kontakt Mgr. Martin Turek, 
608 432 569, m.turek@volny.cz

3. 10. 2015  Přebor župy Sedlákovy ve florbalu juniorů, 
tělocvična ZŠ Těšany, začátek 8.30 hod., kontakt  
Mgr. Martin Turek, 608 432 569, m.turek@volny.cz

7. 11. 2015   Podzimní šachový turnaj, orlovna  
ul. Jiráskova 126, Turnov, začátek 9.15 hod 

Podrobnosti na www.orel.cz

POZVÁNKY NA AKCE ŽUP A JEDNOT



Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 2015

•  vyhodnocení výtvarné soutěže  
„Vyrábíme růženec“

•  pouť Orlů do Staré Boleslavi

•   Ústřední rada a volby předsedů  
odborných rad

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


