
n  ORLI VE  
STARÉ BOLESLAVI

n  Z CINNOSTI  
ZUP A JEDNOT

BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Betlémská hvězda
nabrala směr Země

sláma je ještě na poli
dřevo jeslí roste v lese

jeskyně ve mně
teprve otvírá se

mudrci zatím nenašli
zprávu o Kristu

ještě malinkou chvilku
než se Josef zeptá po místu

rychle vymetám pavučiny
najednou chci být jiný

stloukám jesle
cpu je slámou

stojí za vraty

slyším ťukání

dokud neotevřu
nepřestanou
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Vyhodnocení výtvarné soutěže 14

V letošním roce byla ústředím Orla vyhlášena výtvarná soutěž „Vyrábíme růže-
nec“. Dozvíte se, kolik růženců bylo do soutěže přihlášeno, jak porota soutěž 
vyhodnotila a podívat se můžete na některé z nich.

Ústřední rada Orla  4–7

V sobotu 7. listopadu byla svolána ústřední rada. Zúčastnilo se jí 35 delegátů s hla-
sovacím právem z možných 41. Kromě rozpočtu na příští rok a plánu akcí byli 
voleni i zástupci do odborných rad. Po úvodním slovu starosty dáváme prostor 
všem předsedům.
 

Orli ve Staré Boleslavi  10–11

Byla to krásná slavnost a jsme rádi, že my Orli jsme byli její součástí. Stovky orelských 
poutníků s prapory z Moravy se v několika plně obsazených autobusech vydalo na 
výzvu pana kardinála Dominika Duky dne 28. září do Staré Boleslavi, našeho nejvý-
znamnějšího svatováclavského poutního místa.

Orel a integrace
Česká vláda podpořila integrační plán pro za-
čleňování uprchlíků. Program zahrnuje výuku 
češtiny, seznamování s kulturou a demokracií 
nebo pomoc s bydlením. Mají se na tom podí-
let i neziskové subjekty a církve.
Může přispět i Orel? 
Chceme-li, aby cizinci přijali Evropu za svou 
vlast, či některou z obcí, kde dostanou byt, za 
svou, musí tu najít přátele. Znalost jazyka a kul-
tury je potřebná, ale k pocitu domova nestačí. 
Zatím nejsme asi dost připraveni, protože kolem 
nás přibývá osamělých lidí všeho věku, sirotků či 
dětí žijících jen s jedním rodičem, šikanovaných 
žáků, bezdomovců, či dokonce opuštěných star-
ců, kteří ve svých bytech umírají hladem pro ne-
dostatek pomoci a zájmu.
Máme-li pomáhat s cizinci, zkusme to napřed 
s domácími. Přijměme mezi své přátele naše pří-
buzné a sousedy, s kterými jsme přerušili vztahy, 
dívejme se kolem sebe očima lásky a nebuďme 
k nikomu lhostejní, všimněme si spolužáků, kte-
ří nemají kamarády, a zastaňme se těch, kteří 
jsou posmívaní, vezměme mezi sebe při hře či 
sportu i toho, kdo není dost šikovný, pozdravme 
i cizí lidi a zajímejme se o osamělé v našich sídli-
štích, nabídněme pomoc, seznamme se, pozvě-
me a něco hezkého spolu prožijme. Možná tak 
přitáhneme i nové členy Orla a připravíme se na 
to, abychom mohli přijmout i cizince.
Zůstanou-li přistěhovalci nepřijatí, naši spo-
lečnost ještě více oslabí. Najdou-li mezi námi 
přátele, budou jedni z nás. Jestli je osloví krása 
našeho křesťanského života, přijmou snad i naši 
kulturu. 
Vánoce nejsou jen o narození Ježíška a dár-
cích. Ty jsou i o Josefovi a Marii, kteří hledali 
v Betlémě nocleh. Vánoce připomínají mudrce 
z východu i krutého krále Heroda, před nímž 
musí rodiče s malým Dítětem utíkat do Egypta. 
Vánoce jsou i o našem pohledu, který dokáže 
poznat Boha v potřebných, a o našem srdci, 
které umí nezištně milovat, o našich rukou, 
které umějí rozdávat a pomáhat. Vánoce jsou 
o vítězství Boží lásky.
Krásné Vánoce!   +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,  
informujete 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.

Ples Orla 35

Rádi bychom Vás pozvali na ústřední ples Orla do Blanska. Tentokráte v samém 
začátku ledna.

Přání Vám všem
S příchodem nového roku si mnozí dáváme 
různá předsevzetí, někdo toho chce hodně 
dokázat, jiný myslí na to, jak vůbec rok přežít. 
Bilancujeme, vyrovnáváme se se ztrátou ně-
koho blízkého, nebo naopak záříme štěstím 
a plánujeme budoucnost nově narozenému 
dítěti. Všechny nás ale spojuje naděje a oče-
kávání. 
S přibývajícími léty mám čím dál silnější pocit, 
že si nemůžu až tak dovolit marnit čas. Stej-
ně jako zdraví, tak i čas se stává nedostatko-
vým zbožím. A tak nám všem přeji, abychom 
dokázali každého dne dobře a zodpovědně 
využít k naplňování toho, co pokládáme za 
důležité, abychom pro svoje okolí uměli vy-
tvářet příjemnou atmosféru, kdy lidé kolem 
budou cítit úsměv i v našem srdci. Abychom 
si uvědomili, že umíme postavit domy, ale 
často neumíme vytvořit domov, že jezdíme 
na zahraniční dovolené a je nám zatěžko 
přejít ulici a navštívit známé. Takto strávené 
chvíle jsou velkým bohatstvím a žádný zloděj 
nám je nevezme…
Přeji Vám všem do nadcházejícího roku pev-
né zdraví, opravdové štěstí, radost a vnitřní 
pokoj, vytrvalost v tom dobrém, spoustu 
blízkých, kteří potěší a podrží člověka, když 
mu není zrovna hej, dobrý pocit z odvede-
né práce. Také Vám přeji, abyste dokázali 
zvládnout, co život přináší. Často to není jen 
úsměv a úspěch, ale 
i určitá starost, ne-
moc a bolest.
Nenaříkejme, že to 
lepší už bylo. Při-
spějme všichni svým 
čistým svědomím, 
svými silami, schop-
nostmi, nasazením 
a nadšením, aby to 
lepší teprve přišlo.

MILUŠE MACKOVÁ
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Na ústřední radě byli zvoleni noví před-
sedové, místopředsedové i členové 
našich rad. Duchovní, tělovýchovné, 
kulturní, seniorů, mládeže i ekono-
mické. Začíná tím další kapitola mo-
derního Orla a toto číslo časopisu je 
prvním místem pro představení těch, 
kteří chtějí nalévat „nové víno do nových  
sudů“.
Mám na vás prosbu: podělte se s celou 
orelskou rodinou o nápady, třeba i malič-
kými, které se vám podařilo uskutečnit. 
Příštím číslem ORLA otevíráme kolonku 
s názvem NÁPADNÍČEK. Nenechte ji 
prázdnou. Mám 3 nápady k uskutečnění 
v příštím roce. K jejich provedení potře-
bujeme vaši spolupráci.

V Brně zasedala Ústřední rada

První souvisí s naším poutním místem 
číslo jedna HOSTÝNEM. Na 8. zastave-
ní křížové cesty spadl strom a zničil ho. 
Usnesli jsme se, že na obnovu přispěje-
me částkou 50 tis. korun. Bude vydáno 
1000 cihliček po 50,- Kč pro každého, 
kdo bude chtít přispět. Cihličky se bu-
dou vydávat na ústředí a na ústředních 
akcích a poutích do letošního setkání 
na sv. Hostýně. Koupě bude spojena se 
zápisem dárce do POUTNÍ KNIHY.
Druhý nápad zároveň spojuje dva 
cíle. Chceme se zapojit do her FICEPu  
(mezinárodní katolická organizace), které 
se uskuteční v červenci 2016 pod heslem 
„Evropa bude křesťanská nebo vůbec  
nebude“.

Budeme se připravovat na tři sportovní 
odvětví: atletiku, kopanou a stolní tenis. 
První setkání zájemců o nominaci pro-
běhne při běhu v Moutnicích. Kvalifiko-
vat se mohou děti a mládež od 14–17 
let. Pro atletiku připravujeme dva další 
kvalifikační závody, pro kopanou dva 

V sobotu 7. listopadu byla svolána ústřední rada. Zúčastnilo 
se jí 35 delegátů s hlasovacím právem z možných 41. Svého 
práva vyslat zástupce nevyužily župy Jirsíkova, Svaté Zdislavy 
a Svatováclavská. Kromě rozpočtu na příští rok a plánu akcí 
byli voleni i zástupci do odborných rad. Po úvodním slovu sta-
rosty dáváme prostor všem předsedům. 
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V Brně zasedala Ústřední rada
turnaje a pro stolní tenis jedno víkendo-
vé soustředění. Tedy naším prvním cílem 
je reprezentovat na katolických hrách ve 
Francii ČR. Součástí týmu budou nejen 
trenéři, ale i duchovní doprovod. Hledá-
me kněze, který umí francouzsky. Spo-
lu s prvním cílem sledujeme i cíl druhý 
a tím je spolupráce s katolickými školami. 
Všechny dostanou pozvánku již na závod 
v Moutnicích a potom na kvalifikační zá-
vody a turnaje. Vytvoříme jedno společné 
družstvo.
Do třetice se chceme přihlásit ke svým 
hrdinům a mučedníkům. Využijeme 
k tomu 2. ročník běhu na Petřín, který 
se běží hromadně od pomníku obětí 
komunismu až na rozhlednu. Cíl je na 
vrcholu rozhledny. Je to nenapodobitelný 
závod. Neznám totiž žádnou rozhlednu 
na světě, která má dvě nezávislá schodi-
ště, která jsou navíc postavena tak, aby 
se vrcholem dalo proběhnout. Taková 
rozhledna je jenom v Praze. Navíc je pro 
nás na symbolickém místě. U památníku 

protikomunistického odboje, ve kterém 
jsme stáli jako Orli v první linii a nedale-
ko od kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde 
svůj život v boji proti nacismu položili pa-
rašutisté, kteří byli členy Orla. Dubnová 
slavnost se může stát naší tradicí. Kromě 
běhu bude součástí i mše sv. a položení 
květin u obou památníků.
Bratři a sestry. Tyto nápady i nápady 
ostatní, které si můžete přečíst u před-
sedů orelských rad se mohou uskutečnit 
jen společně. Pokusme se o to!
Zdař Bůh!

STANISLAV JURÁNEK, starosta Orla

Duchovní rada
předseda: P. Alvarez Kodeda

DR bude nadále usilovat o to, aby tref-
né heslo, které si Orel dal do štítu: „Dá-
váme sportu smysl“, bylo v Orlu stále 
více chápáno, vyjadřováno a prožíváno 
v křesťanském duchu. Jak život člověka, 
tak i veškerá činnost Orla je jen cestou, 
prostředkem k cíli, kterým je Bůh sám. 
Jen On je tím konečným smyslem našeho 
snažení. Tomu, co děláme s tímto zřete-
lem dává smysl a požehnání. A právě to 
především je úkolem DR. Vyprosit Orlu 

požehnání, aby Bůh nejen sportu, ale 
i ostatním odvětvím jeho činnosti, dával 
smysl s velkým „S“. A proto lze program 
DR velmi dobře vyjádřit orelským mírně 
upraveným heslem: „Dáváme sportu 
Smysl“.
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Tělovýchovná rada
předseda: br. Jiří Třináctý

Zdař Bůh!
Nejprve bych chtěl poděkovat delegátům 
Ústřední rady Orla za to, že mi dali důvě-
ru a byl jsem zvolen do funkce předsedy 

Kulturní rada
předseda: br. Petr Brhel

Bratři a sestry,
na návrh župy velehradské mne ústřední 
rada Orla zvolila předsedou KR Orla. Jsem 
člověk, který dokáže vnímat, naslouchat 
a porozumět. Věřím v dobrou spolupráci 
mezi jednotlivými členy nové KR a nejen 
mezi nimi, ale i ostatními odbornými ra-
dami Orla. Také bych rád oslovil jednotlivé 
předsedy kulturních rad všech žup a na-
vázal s nimi komunikaci. Taktéž doufám 
ve spolupráci těch členů, kteří neuspěli 
při volbě do KR, neboť každý, kdo chce 
něco dělat pro Orla, má svůj osobitý po-
zitivní potenciál. Kéž by nezanevřeli nad 
samotnou volbou a spíš hledali to pěkné 
co nás spojuje, a to je úspěšnost kultury 
v našem Orlu. Kvalitních lidí, kteří chtě-
jí něco opravdu dělat a zlepšovat, není 
nikdy dost. Za každý nápad a spolupráci 
budu rád, jak se říká více hlav, více ro-
zumu. Mým snem je vytvořit dobrý tým 
spolupracovníků a pokud to čas dovolí 
účastnit se jednotlivých akcí v jednotách 
a župách, v případě v nich prezentovat 

konalit, osvěžit. Musí se přijít s něčím no-
vým, neboť to, co je dělané na silu a bez 
zájmu, nadšení a lásky nemá smysl. Ať 
děláme opravdu to, co nás baví a přinese 
nám úsměv na tváři. Samotný Orel musí 
odpovídat dnešní době moderním jazy-
kem, aby oslovil. Neboli, tak jak říká sv. 
Otec František v pohledu na evangelizaci 
a zachování tradice.....To, co bylo dobré 
včera, to už nemusí být dobré dnes.
Jsme organizace složená z lidí, kteří děla-
jí pro dobro lidstva, společnosti a církve. 
A tak úspěšná práce nemůže být záležitos-
tí jednoho člověka, proto i očekávám, že 
členové KR budou fungovat jako tým, kde 
se jednotlivci podílejí svou prací na celku. 
Důležité jsou nápady, které je možné 
zrealizovat, zapojit do akcí i lidi kulturně 
společenského života, kteří možná nejsou 
věřící, ale najít způsob dialogu ze světem 
a společností, a tak právě přes kulturní 
akce vidět krásu Božích darů.
V neposlední řadě zapojovat děti a mlá-
dež, vytvářet jim podvědomí, že jednoho 
dne budou pokračovat v tradici svých ro-
dičů a prarodičů, přeberou po nich štafetu 
a stanou se pokračovateli v jejich započa-
tém díle.
Důležité je navázání spolupráce s kněžími 
ve farnostech, tak aby se Orel podílel na 
jednotlivých akcích farnosti, neboť je to 
jeho úloha napomáhat životu a organizaci 
místní církve.
Tak nějak si to představuji, úspěchy i neú-
spěchy záleží jen na nás všech, slova mů-
žou zůstat napsaná na papíře, tak raději 
překvapovat a nechat se vést Duchem sva-
tým. Dělat věci dle momentální inspirace 
a přinést světlo radosti a úsměv tam, kde 
je smutek a tma.

Ekonomicko-hospodářská  
rada

předseda: br. Stanislav Kamba

Naše činnost se odvíjí od potřeb finanční-
ho zajištění činnosti Orla na všech úrov-
ních. Spolupracujeme na tvorbě rozpočtu 
a kontrole jeho plnění. V následujícím vo-
lebním období se budeme snažit v rámci 
EHR vedle informovanosti o možnostech 
získávání finančních prostředků pro župy 

ústřední TVR. K této funkci chci přistu-
povat jako ke službě pro členy Orla v ob-
lasti sportovní. V uplynulých obdobích 
jsem měl v TVR na starosti jako garant 
atletiku a fotbal. Ale jsem si vědom, že 
nejen tyto sporty se v Orlu provozují a je 
nutné podpořit všechny. Také bude nut-
né vyhodnotit pořádání sportovních akcí 
na ústřední úrovni a velice citlivě zvážit 
do budoucna jejich rozsah. Nesmíme se 
bát podpořit na úrovni celostátní i sporty 
netradiční, mladé, o které je v Orlu čím 
dál větší zájem.
Křesťanské hodnoty ve spojení se spor-
tem nejsou jen výsadou Orla, tuto vazbu 
najdeme i na křesťanských školách. Naše 
vzájemná spolupráce bude jistě příno-
sem pro obě strany. To, že se Orel bude 
stejně jako v minulých obdobích účastnit 
mezinárodních her Ficep beru jako samo-
zřejmost. Jsme organizací, jejíž prioritou 
je sport pro všechny, přesto ale výběru 
reprezentantů věnujeme náležitou po-
zornost. Dorůstají nám v Orlu talenti a je 
třeba je na mezinárodní podniky posílat. 
Složení TVR se proti předcházející radě 
zásadně nezměnilo. Nově zvolení členové 
pracovali v ústřední TVR již dříve a zajis-
té budou přínosem pro sportovní dění 
v Orlu i v tomto období.

kulturu v Orlu. Jednotlivé akce by měly 
být dobře připravené, ale raději dělat 
méně a s úrovní, zapojit mladé a dát ná-
dech hlásání evangelia moderním způso-
bem, takovým, aby to chápali dnešní lidé, 
aby je akce přitahovala, zaujala a nebyla 
jen prázdným mlácením slámy. Prostě 
budu upřímný, nedělejme něco proto, 
abychom měli čárku a abychom měli udě-
láno. Vše se musí přehodnotit, více zdo-
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a jednoty Orla zprostředkovávat informa-
ce. Uspořádáme setkání s těmi úspěšnými, 
kteří mohou svými příklady vhodných eko-
nomických činností a projektů, inspirovat 
ostatní. 

Rada mládeže

předsedkyně:  
ses. Kateřina Škvařilová

Zdravím Vás všechny a dovolte mi, abych 
se krátce představila. Je mi 36 let, pracu-
ji na ústředí Orla jako účetní, žiji v Brně 
a s manželem Česlavem máme 4 děti. 
Jsem členkou Orla od roku 1995 v jed-
notě Lomnice u Tišnova, patřící do župy 
Metodějovy.
Ráda bych chtěla poděkovat dosavadní 
předsedkyni Mgr. Daně Tománkové i všem 

členům Rady mládeže za jejich práci, na 
kterou bychom rádi navázali. Doufám, že 
nám budou i nadále nápomocni v případě, 
že se na ně s důvěrou budeme obracet. 
Rada mládeže pořádá každoročně ústřední 
akce, které již mají svoje pořadatele a také 
své příznivce - jsou spjaty s konkrétním 
místem a ročním obdobím. Ráda bych 
v pořádání těchto akcí pokračovala, ale 
zároveň bych chtěla přidat i další. Dovolím 
si oslovit Vás, členy Orla – máte-li podnět 
na aktivitu pro děti a mládež, budu ráda 
za každý nápad. 
V červenci 2016 pořádá Orel mezinárodní 
tábor FICEP v České republice. Bude na 
Velehradě a jako Rada mládeže přivítáme 
každou zkušenost a pomocnou ruku. 
Podstatné je trávit čas společně a cílem 
není pouze dosahovat nejlepších úspěchů, 
ale zapojit pohyb do každodenního života 
a stejně tak rozvíjet i duchovní stránku člo-
věka. Co říkáte na nápad uspořádat v roce 
2016 Pouť orelských rodin? Nezahálíme, 
místo již víme a hledáme vhodný termín. 
Jistě všechny podstatné informace najdete 
i v naší Poutní knížce.

Rada seniorů
předsedkyně:  
ses. Marie Brandejsová

Na ústřední radě byla zvolena na další 
4 roky nová Rada seniorů. Chtěla bych se 
vrátit alespoň poděkováním k práci rady 
minulé. Moje poděkování patří hlavně 
sestře Hedvice Kusákové z jednoty Os-
trožská Nová Ves ze župy Velehradské. 
Rozhodla se již dále nekandidovat a já jí 
moc děkuji za odvedenou práci. Děkuji 
samozřejmě také bratrům Jaroslavu Kočí-
mu (jednota Koryčany), Božetěchu Kostel-
kovi (jednota Vyškov), Jaroslavu Šustrovi 
(jednota Suchdol u Prostějova) a Fran-
tišku Ševčíkovi (jednota Praha 4-Nusle). 
Ti všichni pracovali v radě minulé a byli 
zvoleni i do rady nové. Chtěli bychom na-
vázat na práci, kterou jsme odvedli v mi-
nulých 4 letech. Budeme se i nadále ve 
spolupráci s KR a DR podílet na přípravě 
a konání jarního setkání seniorů. V roce 
2016 by mělo proběhnout v dubnu na 
Hostýně. Jelikož jsme přesvědčeni, že se-

nioři dělali a mnohdy ještě dělají prospěš-
nou práci v jednotách, budeme i nadále 
pořádat, pokud možno každý rok setká-
ní jubilantů, na kterém chceme alespoň 
symbolicky poděkovat za práci pro Orla 
těm, kteří se v tom roce dožívají kulaté-
ho jubilea. Tady bych chtěla moc poprosit 
vedení žup a jednot za spolupráci při vý-
běru členů. Když vás oslovíme, poskytněte 
nám prosím informace. Vy víte o členech 
více a mnohdy se dá předejít i netaktnímu 
a necitlivému jednání. Své místo si v plá-
nu akcí RS našlo i pravidelné podzimní 
setkání seniorů v Brně. Rada seniorů ne-
řeší malou účast na svých akcích jako jiné 
odborné rady, my máme problém opačný, 
kapacitně akce zvládnout.

Budeme se i nadále věnovat digitaliza-
ci historických záznamů z činnosti Orla  
(br. Šustr, Kočí). Bude pokračovat podpora 
výstavy o blahořečení členů Orla kněží Jana 
Buly a Václava Drboly. Chceme spolupra-
covat se všemi odbornými radami v Orlu. 
To je pár vět o dalším fungování RS. Na 
závěr bych chtěla připomenout všem sku-
tečnost, že Orel je svým zaměřením spolek 
pro celou rodinu. Své místo zde určitě mají 
děti, rodiče i prarodiče. Myslím, že si máme 
vzájemně co dát. My starší předáváme zku-
šenosti a mladší nám zase mohou pomoci 
s tím, co nám nejde a nebo jde trochu po-
maleji. Když se budeme vzájemně poslou-
chat a vycházet si vstříc, bude nám v Orlu 
spolu dobře. A možná tím dáme příklad 
i někomu z našeho okolí. 
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I v roce 2016 budeme vydávat orelskou  
Poutní knížku. Pokud pořádáte pouť jako 
župa nebo jednota a chcete, aby byla zařa-
zena do poutní knížky, ozvěte se prosím. Za-
šlete údaje ve struktuře: název pouti (místo), 
datum, čas mše sv., pořadatel, kontakt na 
pořadatele a kde lze získat razítko do knížky.

Výzvy ústředního sekretariátu

Zasedání komisí a valné hromady FICEP 
v Paříži ve dnech 16.–17. 10. 2015

Každoročně jsou na pouti 
na Svatém Hostýně pře-
dávány pamětní stuhy 
jednotám, které oslavily  
100 let od svého vzniku. 
Bohužel nejsme schopni 
bez vaší pomoci zjistit, 
které jednoty byly založe-
ny v roce 1916. Neexistuje 
ucelený archivní přehled. 
Dejte o sobě prosím vědět 
na ústřední sekretariát. 

Děkuji za spolupráci. 
MILUŠE MACKOVÁ

 mackova@orel.cz, 
mob. 775 307 292

 
9. 1.   Memoriál účastníků II. Odboje,  

Moutnice,  
běh v rámci OBL

9. 1.  Ústřední ples, Blansko

6. 2.  Běžecké lyžování, Ploština

13. 2.  Malá cena Zlobice, Kuřim,  
běh v rámci OBL

20. 2.  Maraton Jana Buly, Moravské  
Budějovice, běh v rámci OBL

19. 3.  Sjezdové lyžování, Stupava

19. 3.  Volejbalové hry, Křenovice

2. 4.  Obřanský kros, Brno-Obřany,  
běh v rámci OBL

Více na www.orel.cz

Zveme Vás na následující ústřední akce

Na jednáních Orla zastupovali ve spor-
tovní komisi br. Petr Macek a br. Petr 
Dujka, v komisi mládeže br. Michal 
Možný a ses. Kateřina Škvařilová, kte-
rá byla současně pověřena zastupová-
ním v předsednictvu. Sportovní komi-
se se zabývala přípravou Sportovních 

her v Beauvais ve Francii ve dnech 8.–14. 7. 2016 a Zimními 
hrami v Německu, které se budou konat v Bad Hindelangu (ob-
last Obersdorfu) ve dnech 9.–12. 3. 2017.

V komisi mládeže byl definitivně potvrzen termín konání tábora 
v ČR na Velehradě ve dnech 23.–29. 7. 2016. Došlo k dohodě na 
rozpočtu tábora a ze strany Orla je očekáváno programové na-
plnění a motto. Dalším bodem jednání byla prezentace s výzvou 
k zapojení se do projektu ERASMU, dle možností a podmínek 
v jednotlivých státech.

Další valná hromada se uskuteční ve dnech 1.–3. dubna 2016  
v Kolíně nad Rýnem v Německu.
  MICHAL MOŽNÝ

Poutník 
  roku
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n  VP/39/4 VP ukládá členům delegace na jednání FICEP v Paříži 
projednat jiný termín kempu

n  VP/47/4 VP doporučuje ÚR schválit prominutí splátek jednotě 
Moravské Budějovice

n  VP/48/4 VP souhlasí s poskytnutím částky ve výši 200.000,- Kč 
jednotě Telč z programu IV z částky, schválené ústřední radou 
pro ústředí

n  VP/49/4 VP schvaluje příspěvek do výše 50.000,- Kč Matici 
Svatohostýnské na obnovu 8. zastavení Křížové cesty. 

n  VP/50/4 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení ka-
pitoly I2 Reklamní předměty o 250.000,- Kč 

n  VP/53/5 VP souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věc-
ného práva stavby mezi vlastníkem – Orel jednota Paskov,  
IČO 654 94 300, Místecká 381, Paskov, zastoupený Jarmi-
lou Liškovou, starostkou a Petrem Michnou, místostarostou,  
a stavebníkem – Martinem Petrošem, nar. 8. 6. 1977, bytem 
RA 877, Paskov, ve znění – viz příloha tohoto zápisu 

n  VP/54/5 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní me-
daili bratrům Vítu Buršíkovi, Petru Dohnálkovi, Karlu Žáčkovi 
ml., Ladislavu Rohrerovi, Janu Růžičkovi, Ladislavu Frankovi, 
Jaromíru Křížovi, Janu Kosinovi a Miloši Šabatovi z jednoty Vel-
ké Němčice 

n  VP/55/5 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní me-
daili paní Haně Kratochvílové z Blučiny 

n  ÚR/1/17 Ústřední rada ukládá VP svolat společné zasedání 
VP a odborných rad na jaře 2016 před zasedáním ÚR.

n  ÚR/1/20 Ústřední rada pověřuje EHR vypracování systémo-
vých pravidel k čerpání dotací z EU v roce 2016. 

n  ÚR/1/21 Ústřední rada schvaluje kalendář sportovních akcí 
na rok 2016. 

n  ÚR/1/22 Ústřední rada schvaluje kalendář akcí DR na rok 
2016. 

n  ÚR/1/23 Ústřední rada schvaluje kalendář akcí KR na rok 
2016. 

n  ÚR/1/24 Ústřední rada ukládá VP zařadit do kalendáře roz-
šířené zasedání EHR o zástupce žup a jednot, kteří se zabývají 
ekonomikou. 

n  ÚR/1/25 Ústřední rada schvaluje kalendář akcí EHR na rok 
2016. 

n  ÚR/1/26 Ústřední rada schvaluje kalendář akcí RM na rok 
2016. 

n  ÚR/1/27 Ústřední rada schvaluje kalendář akcí RS na rok 
2016. 

n  ÚR/1/28 Ústřední rada schvaluje opravený rozpočet Orla na 
rok 2016. 

n  ÚR/1/29 Ústřední rada schvaluje změnu stanov ve znění dle 
přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást zápisu.

n  VP/56/5 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla bratru Josefu 
Kuldovi z jednoty Praha 6 

n  VP/57/5 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla bratru Karlu 
Žáčkovi st. z jednoty Velké Němčice 

n  VP/58/5 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné me-
daile „Za zásluhy“ ses. Marii Maňasové a br. Josefu Kuldovi 

n  VP/59/5 VP souhlasí s pokračováním příprav a realizací FI-
CEP kempu v roce 2016 v ČR na Velehradě 

n  VP/60/5 VP schvaluje dva zástupce na 21. konferenci o mlá-
deži a pověřuje RM výběrem dvou zástupců Orla

n  VP/63/6 VP ukládá všem odborným radám pro plnění usnesení 
ÚR/1/17, aby projednaly a zaslaly na ústředí náměty k jednání 

n  VP/66/6 VP ukládá TVR předložit kalendář OBL na rok 2016, 
a termín a místo Atletického mistrovství Orla do 15. 12. 2015 

n  VP/74/6 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – z rezervy 
vyčlenit částku 50 tis. Kč pro Matici Svatohostýnskou na ob-
novu 8. zastavení Křížové cesty na Svatém Hostýně 

n  VP/75/6 VP schvaluje počet účastníků na hrách FICEP/FISEC 
v Beauvais v roce 2016:

 – Hlavní vedoucí výpravy (1) 
 – Fotbal chlapci (20) a trenéři (2) 
 – Atletika chlapci (5)/dívky (5) a trenér (1) 
 – Stolní tenis chlapci (2)/dívky (2) a trenér (1) 
 – Duchovní doprovod (1)

n  ÚR/1/30 Ústřední rada schvaluje úplné znění stanov ve 
znění dle přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást zápisu.

n  ÚR/1/31 Ústřední rada ukládá VP přerozdělit nevyčerpané 
prostředky k 13. 12. 2015 z dotace z MŠMT program III. 
a IV. na župy, které mají spoluúčast vyšší než 30% u pro-
gramu IV. a vyšší náklady u programu III.

n  ÚR/1/32 Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za zá-
sluhy“ ses. Marii Maňasové. 

n  ÚR/1/33 Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za zá-
sluhy“ br. Josefu Kuldovi. 

n  ÚR/1/55 Ústřední rada děkuje všem, kteří pracovali v mi-
nulém volebním období v odborných radách, zvláště těm 
aktivním.

n  ÚR/1/56 Ústřední rada schvaluje prominutí splátek půj-
ček ve výši 240 000,- Kč jednotě Orla Moravské Budějo- 
vice. 

n  ÚR/1/57 Ústřední rada ukládá župám a jednotám předat 
podklady k registraci pobočných spolků ve veřejném rejst-
říku na ústředí nejpozději do 31. 5. 2016.

n  ÚR/1/58 Ústřední rada schvaluje upravený Soutěžní řád.
  Ústřední rada zvolila předsedy, místopředsedy a členy odbor-
ných rad a Ústředního rozhodčího sboru. Kompletní seznam 
viz www.orel.cz

Výpis z usnesení z 4. – 6. zasedání Výkonného předsednictva Orla

Výpis usnesení z 1. Ústřední rady Orla
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Orelskou účast na Národní svatováclavské 
pouti jsme domluvili s Pražským arcibis-
kupstvím. Naši praporečníci, 
převážně z Moravy, zaujali 
místo pod hlavním li-
turgickým prostorem 
na náměstí. Řadili 
jsme se na dohled 
dvou významných 
poutních kostelů: 
svatováclavského, 
jenž je místem 
mučednické smrti 
sv. Knížete, a mari-
ánského, v němž je 
uchováváno Palladi-
um země české, které 
podle tradice obdržela 
darem sv. Ludmila od sv. 
Metoděje při svém křtu r. 882 
na Velké Moravě. Palladium, kovový reliéf 
Panny Marie s Ježíškem, je ochranou země 

české. Obklopeni uctívanými živými sym-
boly naší víry, stáli jsme na půdě svaté pro 

každého Čecha a katolíka. 
Mši sv. celebroval plzeňský 

biskup František Rad-
kovský a poutním ka-

zatelem byl pražský 
arcibiskup Dominik 
kard iná l  Duka. 
Významnou ná-
vštěvou byli řec-
kokatolický vyšší 

a rch iepa rcha 

kyjevsko-halič-

ský, archieparcha 

kyjevský Svjatoslav 

Ševčuk z Ukrajiny  

a Msgre. Tadeusz Kon- 

drusiewicz, arcibiskup 

z Minska-Mohyleva v Bělo-

rusku. Přítomnost východních slo-

vanských katolických biskupů a jejich 

slovo během pouti dodávaly slavnosti 

na významu. Celý slovanský svět to-

tiž sv. Václava ctí a uvedení biskupové 

nám přinesli pozdravy od našich ukra-

jinských a běloruských sester a brat-

rů, kteří s námi sdílejí katolickou víru 

a slovanskou identitu, ale také společ-

nou zkušenost života pod komunistic-

kou krutovládou. 

Na 30 orelských praporů drželo svato-
václavskou stráž během mše sv. Velké 
množství orlů bylo přítomno i mezi věřícím 
lidem. Po mši sv. jsme šli ve dvojstupech 
v liturgickém průvodu náměstím do kos-
tela sv. Václava. V čele šlo patnáct orlů ve 
stejnokrojích. Po závěrečném procesí se 
s námi srdečně pozdravili kardinál D. Duka, 
náš nejvyšší duchovní rádce olomoucký 
arcibiskup J. Graubner, pomocný biskup 
českobudějovický P. Posád, stejně jako oba 
slovanští, shora zmínění otcové biskupové. 
Je potěšitelné, že orlové začínají být na ve-
řejnosti stále více vidět. Obnova orelských 
stejnokrojů dozajista přispívá k tomuto 
zviditelnění. Již několikrát během posled-
ní doby jsme o sobě dali na veřejnosti vě-
dět – ať to bylo na výročí sv. Anežky České 
minulý rok v Praze či o letošním Národním 

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
Byla to krásná slavnost a jsme rádi, že my Orli jsme byli její 
součástí. Stovky orelských poutníků s prapory z Moravy se 
v několika plně obsazených autobusech vydalo na výzvu 
pana kardinála Dominika Duky dne 28. září do Staré Boleslavi,  
našeho nejvýznamnějšího svatováclavského poutního místa.
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eucharistickém kongresu v Brně. I nezasvě-
cení si začínají osvojovat fakt, že ten les 
praporů patří Orlu. Svatováclavská pouť 
byla dalším důležitým příspěvkem k orel-
skému duchovnímu i spolkovému apošto-
látu, k šíření myšlenek a aktivit Orla mezi 
naše občany. U mariánského kostela orlové 
postavili informační stánek s propagačními 
materiály Orla, kde se mohli občané s naší 
organizací seznámit. Česká televize vysílala 
poutní mši sv. v přímém přenosu a často 
zabírala orly ve stejnokrojích s prapory. Zá-
znam si můžete prohlédnout v archivu ČT: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/

11009617411-narodni-svatovaclav-

ska-pout-2015/21556221532/. 

Den před poutí stáli orlové ve stejnokrojích 
stráž při duchovním svatováclavském zasta-
vení u pomníku sv. Václava na pražském 
Václavském náměstí, kde jsme se s českým 
primasem arcibiskupem D. Dukou modlili 
před ostatky sv. Knížete za vlast a národ. 
Orlové se bezesporu úspěšně prezentovali 
na staroboleslavské pouti. Čeští orlové dě-
kují svým moravským sestrám a bratrům za 
jejich hojnou účast. V Čechách je takové 
zviditelnění orelského hnutí velmi potřebné. 
A ve Staré Boleslavi je Orel historicky doma, 
kdysi zde aktivně působil. Navenek jsme 
důstojně a ukázněně reprezentovali svoji 
organizaci. Duchovně jsme se sklonili před 
eucharistickým Kristem a prosili sv. Václava za stálou ochranu našich vlastí slovanských. 

Orel stál na svém místě – jako vždy v historii 
demonstroval věrnost katolické církvi a čes-
kému národu. 
Na pozemské pouti nás stále posiluj, sva-
tý Václave, patrone vlasti a orelstva! Proti 
nepřátelům buď nám štítem! Dopřej svému 
lidu mír! Ať Tě následujeme ve Tvé zbož-
nosti, statečnosti a spravedlnosti! Zdař Bůh! 

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

a EMILIE ZEMÁNKOVÁ, 
župa Velehradská

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
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školy sv. Zdislavy v Kopřivnici. Ještě před sou-
těží jsem potkala paní učitelku Kupčíkovou 
z Kopřivnice a velice se mi omlouvala za to, 
že jich přijede z jedné školy tolik. „Chtěli jsme 
z každé třídy maximálně tři děti, ale když oni 
všichni prostě chtěli do Lubiny jet, tak jsme 
neměli srdce jim to zakazovat,“ řekla mi. Ve-
lice mě její slova potěšila. Radost jsem měla 

kvalitních textů vydrží i do dalších let. Rovněž 
úroveň vystupování účastníků. Letos jich při-
jelo 35, z toho celá jedna třetina ze základní 

A taky dobrý oběd, abych nezapomněla. I le-
tos měla porota pro účastníky soutěže přede-
vším slova chvály. Snad dobrý trend ve výběru 

Popelka  Miloš Kratochvíl

Ze všech holek v naší čtvrti
je nejhezčí Ester.
Maminku má hodně přísnou 
a je ze tří sester,
tatínek je popelářem –
takže je věc jasná!
Utrhl jsem tři oříšky,
ať je holka šťastná!

Třískla šutrem do oříšků
jednou, dvakrát, potřetí:
Ve dvou byla zdravá jádra,
z třetího prach vyletí…
Žádné boty, žádné šaty,
ani nitka zlatá!
Zuří Ester, zuří máma
a ještě víc táta.

Prskal vzteky, kulil oči,
zaplály mu tváře
„Ty si budeš dělat šoufky
z dcery popeláře?!“
Tak skončila moje láska
k pohádkové nevěstě.
Popelář mě s kukavozem
honil dva dny po městě!

Svatováclavská réva, 
24. ročník recitační soutěže v Lubině
Sobota 3. října byl opravdu krásný den. Po všech strán-
kách. Zářivé slunce na modrojasné obloze, krásná atmo-
sféra v sále Katolického domu, kvalitní texty, dobrá úro-
veň přednesu, radostné děti, … 

Recitovala Vendula Janíková, I. kategorie (do 9 let)
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Výsledky soutěže 
Svatováclavská réva 
I. kategorie (do 9 let): 
1. místo:    Vendula Janíková,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo: neuděleno
3. místo:   Josef Raška,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
  David Kupčík,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

II. kategorie (10–13 let):
1. místo:  Anežka Hellerová,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
2. místo:  Klára Šprochová,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
3. místo:  Marie Olejníková,  

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

III. kategorie (14–17 let):
1.a 2. místo: neuděleno
3. místo:    Klára Kupčíková,  

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
IV. kategorie (18 a více let): 
1. místo: Dorota Samková, Olomouc
2. místo: Ondřej Schindler, Odry
3. místo: neuděleno

PUTOVNÍ POHÁRY

Memoriál M. Hyvnarové-Rešovské  
(za růst v recitačním projevu)
Ondřej Schindler, Odry

Cena manželů Fuchsových  
(zvlášt náročná poezie / próza)
Alan Stavinoha, Prostřední Bečva

Absolutní vítěz Svatováclavské révy 2015 
Vendula Janíková,  
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Porota: P. Petr Dujka (předseda)
 Mgr. Marie Pachtová
 Mgr. Veronika Rajtr Pavlová
 Mgr. Stanislava Zapletalová
 Mgr. Lucie Pokorná

Jít s Pánem
Jít s Pánem životem…
s ním ruku v ruce jít,
nedat se zadržet – 
a nezradit…
Ta cesta bývá různá:
Někdy jdeš stinnou strání – 
nad hlavou stromy šumí a slunce svítí,
hřeje bez přestání
a člověk všechno zná – 
a všechno umí …
Však jindy – 
cesta vzhůru strmě stoupá
a nohy přes kameny klopýtají.
Radost je malá jen a skoupá
a na jiné se lidé usmívají.
A někdy přijde bouře – 
vichr stromy láme,
ledový déšť ti vhání slzy do očí.
Ten, co jej miluješ,
tě bezpočtukrát zklame;
a pro tebe se kolo štěstí netočí …
Ta cesta bývá různá; však jedno víš:
Tou cestou nikdy nejdeš sám – 
anebo aspoň jít nemusíš …
Tam z nadehvězdné výše k nám
se milující Otec sklání – 
ruku ti podává – 
jdi za ním …
Jít s Bohem životem
s ním ruku v ruce jít,
nedat se ničím zadržet – 
a nikdy nezradit.

Recitoval Alan Stavinoha,  
IV. kategorie (18 a více let)

i z toho, že přijel starosta Orla bratr Stanislav 
Juránek. Když jsem se s ním po skončení 
akce loučila, říkal, že přijel na pozvání bratra 
Bohumila Matuly, který jej už před léty do 
Lubiny zval. Byl to jediný okamžik během so-
boty, kdy mě v tom nádherném podzimním 
dni zamrazilo – pan Matula totiž už 20 let 
recituje poezii a prózu na věčnosti. 
A ještě další radosti jsem v sobotu 3. října 
prožila. Podruhé se soutěže zúčastnil někdo 
z Lubiny. A určitě ne naposled, jak doufám. 
Také přijel bratr Leopold Paďour. Už několi-
krát jsem mu řekla, že bez něj jako živého 
inventáře by Lubina nebyla kompletní. Víte, 
kolik má nejstarší účastník let? Na přihlášce 
jsem si přečetla ročník narození 1927 (snad 
to není tajné). A každý rok přijede a kaž-
dý rok je ochoten se s námi znovu podělit 
o hřivny, které obdržel. 
Možná vám tento článek připadá příliš opěv-
ný. Ale Lubina se letos skutečně vydařila 
a mě velice těší, že je to už poněkolikáté za 
sebou, kdy se většinově shodujeme na tom, 
že v Lubině je opravdu dobře. Nevěříte? 
Přijeďte i vy. Příští rok bude soutěž mít už  
25. ročník!

ANEŽKA SOCHOVÁ, moderátorka soutěže
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Do soutěže bylo zasláno celkem 47 vyro-
bených růženců, z nejrůznějších materiálů. 
Perníkové, korálkové, ze suchých 
plodů, stáčeného papíru, kera-
mických, dřevěných, voskových 
nebo z knoflíků. K výrobě ale 
někteří z vás použili i materiály 
velmi netradiční. Třeba víčka 
od PET lahví, plastové obaly 
z hračky z čokoládových va-
jíček, nebo takový „chlapský“ 

z kovových matiček. Velice pracná byla jistě 
výroba růžence ze zažehlovacích korálků. 

Kolektivním dílem byl 
růženec, měřící 6 m 
a byl vyroben z oble-

pených krabiček od sýrů, 
kam každé dítko nakreslilo 

obrázek a jednotlivé krabičky 
byly spojeny silnou stuhou. 
Zkrátka porota ve složení 

Miluše Macková, Helena Juránková 

a Hana Nečasová to vůbec neměla lehké 
a udělila i tři ocenění mimo kategorie. Dě-
kujeme všem, koho soutěž oslovila, vyrobili 
svůj vlastní růženec a poslali nám jej. Všem 
vyhodnoceným blahopřejeme a posíláme 
drobné odměny. M. MACKOVÁ

Vyhodnocení soutěže
Kategorie do 6 let
1. Jakub Císař, Kuřim
2. Anička Ferdová, Staré Město
3. Toník Habartík, Kunovice
Kategorie 6 až 8 let
1. Klárka Spáčilová, Staré Město
2. Eliška Jarotková, Staré Město
3. Veronika Alexová, Drnovice
Kategorie 9 až 12 let
1. Tomáš Frank, Vizovice
2. Anna Vávrová, Dolní Čermná
3. Helena Vojtková, Staré Město
Kategorie 13 až 18 let
1. Kamila Barvová, Drnovice
2. Nicol Sedláčková, Drnovice
Kategorie dospělých
1. Pavla Nedvědová, Dolní Čermná
Kolektivní práce
1. Křesťanská mateřská škola, Staré Město
2.   Adéla Císařová a Simona Kučerová,  

Kuřim
3. rodina Vávrova, Dolní Čermná

Porota udělila 3 zvláštní ocenění:
Alžbětka Ferdová, Staré Město,  

cena pro nejmladšího účastníka
Pavla Nedvědová, Dolní Čermná,  

cena za originalitu
Orel jednota Drnovice, Drnovice,  

cena za největší počet účastníků v soutěži

Vyhodnocení výtvarné soutěže
Vyrábíme růženec
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V pátek 18. září dorazilo na místo do pří-
rodního sportovního areálu Sedlákovy župy 
celkem šest rodin. Protože nám přálo po-
časí, začal sobotní program spontánním 
rácháním se dětí v potoce a míčovými 
hrami na hřišti. Poté byl pro děti připraven 
program v podobě stavění obrazců z ba-
revných plastových dílů a práce s přírodo-
vědnými batůžky, kdy hledaly a zkoumaly 
různé druhy obratlovců i bezobratlých. Po 
obědě jsme vyrazili na dětské hřiště v Bu-
kovině a po návratu zpět si dospělí zahráli 
volejbal. Protože bylo ještě teplo, zakončili 
jsme den táborákem, špekáčky a hrou na 
kytaru. V neděli jsme navštívili bohoslužbu 
ve Křtinách a odpoledne jsme strávili úkli-
dem a hrami na hřišti. Letošní setkání rodin 
provázelo slunné a teplé počasí, které do-
tvářelo příjemnou atmosféru mezi účastní-
ky. Všem spoluorganizátorům a účastníkům 
za to patří díky.
 Za pořadatele Mgr. RADIM VYKOUKAL

Jako každý podzim, tak i letos pořádala Rada mládeže 
Orla setkání rodin s dětmi. Jelikož mezi účastníky dlou-
hodobě panuje spokojenost s ubytovacím střediskem  
v Bukovině, byla i letos volba jasná.

Setkání rodin s dětmi
ve dnech 18.–20. 9. 2015
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V sobotu 17. října 2015, vyvrcholil 
v Brně mší svatou a průvodem s Nej-
světější svátostí vůbec první porevoluční 
eucharistický kongres v České repub-
lice. Bohoslužbu na náměstí Svobody 
slavil papežský legát kardinál Paul Josef 
Cordes společně s českými, moravskými 
i slovenskými biskupy a šesti stovkami 
kněží. Přítomni byli také zástupci poli-
tického života, odhadem tisícovka mini-
strantů či akolitů a až 25 tisíc věřících. 
U příležitosti události napsal dopis také 

papež František, který přítomným udělil 
své požehnání. „Mým záměrem je po-
vzbudit všechny pastýře i celý věřící lid 
této země, aby se často a zbožně účast-
nil na eucharistické oběti, očišťoval svá-
tostí smíření a sytil se touto posvátnou 
hostinou. Vpravdě je vybízím, aby měli 
v co největší úctě své kněze, které si Pán 
vybral za služebníky eucharisti.” 
Ráda bych poděkovala všem Orlům ať už 
jste se zúčastnili v rámci svých farností 
nebo jako organizovaní praporečníci. Té-

Tradičně přijímají pozvání starosty Orla  
br. Stanislava Juránka jubilanti. V zaseda-
cí místnosti na ústředí v Brně se jich letos 
18. září sešlo přes čtyřicet. Po úvodním 
přípitku proběhlo v přátelské dobrosrdeč-
né atmosféře krátké představení a po té 
živá diskuze. Překvapilo mne, samozřejmě 
příjemně, jak moc se naši senioři zajímají 
nejen o dění v Orlu, ale jaký mají přehled 

o aktuálních společenských tématech. Těší 
mne, že i přes pokročilý věk mají někteří 
stále chuť se orelských aktivit nejen účast-
nit, ale i pomáhat při organizaci. Od nás 
z ústředí gratulace a velký dík.
Druhou podzimní akcí bylo setkání se-
niorů v Brně. Dne 22. října se sešli na 
ústředí a po zahájení společně vykročili 
do brněnských ulic. Nejprve do kostela 

sv. Michala, kde byla zajištěna prohlíd-
ka s výkladem „Moravský zemský chrám 
v proměnách času“, po té do Minorit-
ského kostela sv. Janů. Po lehkém obědě 
a chvilce odpočinku na ústředí dále po-
kračovali v prohlídkách v Bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie a Orlovny na Men-
dlově náměstí na Starém Brně. Z ohlasů 
od účastníků vyplynulo, že setkání bylo 

Podzim patří v Orlu seniorům

měř ve všech sdělovacích prostředcích a mé-
diích, která informovala o průběhu NEK, jste 
byli vidět. Zasloužili jste se tak o výbornou 
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Blahopřání…
Když se v naší jed-
notě v Kuřimi zmí-
ní jméno Marie 
ŠTĚPÁNKOVÁ,  
každému se vyba-
ví temperament-
ní  veselá a v i - 
tální paní. Ani se 

nám tomu nechce věřit, ale oslavila letos 
krásné životní jubileum. Tak této čiperné 
a usměvavé paní na fotografii bylo v září 
90 let. Rádi bychom ji poděkovali za pří-
zeň a do dalších let přejeme zdraví a Boží  
požehnání. 
 VÍTĚZSLAV NOVÁČEK, 

starosta jednoty Kuřim

…a smutné loučení
V září jsme se v kostele Panny Marie ve 
Křtinách rozloučili s panem Vladimí-
rem SEHNALEM z Bukoviny. Zemřel 
ve věku 87 let. Patřil ke generaci, která 
po obnovení Orla zvedla ten pomyslný 
prapor v župě Sedlákově a spolu se svými 
vrstevníky rozběhli i činnost v mnohých 
jednotách. V Bukovině byl po celá léta 
starostou jednoty, zasloužil se o navráce-
ní pozemků a v samém začátku se podílel 
na obnově orelského sportovního areá-

lu. I když je téměř dvacet let středisko 
v majetku župy, nevynechal jedinou pří-
ležitost, aby se do areálu nezašel podívat 
i v době, kdy mu zdraví sloužilo méně, 
než si přál. Zkrátka dohlížel na rozvoj 
střediska jako na své dítě. A jak zmínil 
P. Jan Peňáz, duchovní rádce naší župy – 
dýchal pro Orla do poslední minuty.
Poslední Děkujeme a Zdař Bůh!
 MILUŠE MACKOVÁ, 
 starostka župy Sedlákovy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milí přátelé, 
s velkým smutkem 
v srdci Vám chci 
říct, že Pán si k so- 
bě povolal mou 
milovanou man-
želku Barunku 
HALODOVOU. 
Ač do poslední 

chvíle statečně bojovala, její nemoc se 
ukázala zákeřnější a silnější. Děkuji Vám 
všem, kdo jste se přišli rozloučit a dopro-
vodili ji na její poslední cestě, i Vám, kteří 
jste přijet nemohli, ale byli jste s námi ve 
svých modlitbách a myšlenkách. Prosím 
o vzpomínku a modlitbu.

Děkujeme.
 ANTONÍN HALODA

Orelské prapory vlají většinou při slavnos-
tech, ale život bohužel není jen velká ra-
dost. Přijdou i dny smutku. Patří k životu 
a někdy jejich nezvratnost nedokážeme 
pochopit. Ztratili jsme naši sestru Barunku. 
Mezi námi ji nikdo jinak neoslovil.
Do Orla vstoupila v roce 2002 jako za-
kládající členka jednoty Polešovice. Měla 
ráda děti a věnovala se jim ve cvičení zde 
a později i ve Starém Městě. Byla pracovitá, 
aktivní a pracovala v kulturní radě na župě 
i na ústředí. Do konce svého krátkého ži-
vota byla členkou předsednictva župy Vele-
hradské a spolu se svým manželem vydávali 
župní zpravodaj. Že byla bojovnicí dokázala 
i při své těžké nemoci. Optimizmus a naději 
bylo cítit z jejích rozhovorů a článků ve sdě-
lovacích prostředcích. Pro lidský rozum je 
to možná těžko pochopitelné, ale Nejvyšší 
rozhodl jinak. Zůstanou nám vzpomínky, 
které jsou stejně jako duše nesmrtelné.
Barunko, děkuji ti za tvou práci pro Orla.
 JOSEF ČASTULÍK, 

starosta župy Velehradské

velice příjemně stráveným dnem a po-
děkování za to patří jistě radě seniorů, 
zaměstnancům ústředí, ale hlavně Bože-
těchu Kostelkovi. Miluše Macková

Účastníci župy Kosmákovy tímto děkují 
ústředí Orla, Radě seniorů, bratru Bože-
těchu Kostelkovi, a průvodcům po Brně 
za velké duchovní i jiné zážitky při setkání 
orelských seniorů dne 22. října 2015.

 Za všechny MARIE ŠEVČÍKOVÁ

propagaci Orla. Velké poděkování pat-
ří našim dobrovolníkům za organizační  
pomoc.  MILUŠE MACKOVÁ



Kulturní rada Orla vyhlašuje fotografickou soutěž

 

Fotografie zasílejte  
v elektronické podobě (min. 2,5 MB)  
na adresu redakce@orel.cz. Vždy uveďte  
jméno a příjmení, adresu, věk a telefonní kontakt.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2016

Účastník soutěže souhlasí s užitím fotografie pro potřeby Orla. 

Téma: 

sakrální objekty – kostely, 
kaple, kříže, boží muka…

Kategorie: 
l  do 15 let
l  15–18 let
l  dospělí



„Jděte a učte se, co to je: ,Milosrdenství chci, a ne oběť,’ 
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 

(Mt9,13)

P Ř I H L Á Š K A 
na Duchovní cvičení pro mladé členy Orla konané 12. – 14. února 2016

 Jméno a příjmení:                                                                                                                   Mobil:  

 Jednota:                                                                                                                                   E-mail: 

 V                             dne:                                                     Podpis: 

Odeslat do 31. 1. 2016 na ústřední sekretariát Orla
Pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: ustredi@orel.cz

Duchovní rada Orla 
pořádá 

DUCHOVNÍ OBNOVU 
PRO MLADÉ ČLENY ORLA 

ve dnech 12.–14. února 2016
na Velehradě

Duchovní obnovu povede  
P. Alvarez Kodeda OP

Ubytování: poutní dům Stojanov
Nástup: v pátek 17.30 hod. • Ukončení: v neděli obědem

Cena:  cca 400,- Kč  
(členům do 30ti let hradí ubytování bez stravy ústředí Orla)

Přihlášky: 
do 31. 1. 2016 na ustredi@orel.cz  nebo na tel. 724 076 476

Duchovní obnova je určena především pro mladé členy Orla,  
mohou se ale zúčastnit všechny věkové kategorie.
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Závody horských kol

PLOŠTINA 2015

 V úžasném přírodním prostředí pod Vařá-
kovými pasekami se v blízkosti památníku 
Ploština závodilo na několika okruzích. 
Ti nejmladší měli trasy kratší a jednoduš-
ší, aby je byli schopni zvládnou s radostí 
a spokojeností. Trasy starších školáků už 
vedly v okolních lesích, kdy zatraktivněním 
jim byl i výběh schodiště místního amfite-
átru. Stejný okruh, ale vícekrát absolvovali 
ve svých kategoriích i dospělí. Závody krát-
ké, rychlé a zase, jako i v minulých letech, 
krásné.

Jedinými třemi závodníky, kteří mohli zís-
kat ocenění za absolvování alespoň třech 
závodů orelské série mem. J .Valčíka byli: 
Bára Bačová – mladší přípravka, Radek 
Bačo – muži I a René Slánský – muži II. 
Gratulujeme, dokončením závodů na 
Ploštině se jim podařilo získat zmíněných 
ocenění.
Na Ploštině bylo 109 závodníků a z toho 
bylo 77 dětí a mládeže, což organizátory 
těší. Zvýšil se počet startujících v dětských 
a v mládežnických kategoriích proti před-

chozímu ročníku, který byl prozatím nejsil-
nější co do počtu startujících.
Těšíme se na další ročník, zda-li se závod-
níci objeví zase v tak hojném počtu a jestli 
opět předvedou strhující závodní nasazení 
v duchu fair play.  RADEK BAČO

V sobotu 3. října se na Ploštině uskutečnily poslední závo-
dy horských kol mem. J. Valčíka a zároveň poslední závody  
regionálních závodů – Valašsko-karpatské cyklotour 2015.
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 Toto sportovní klání zahájil starosta Vyš-
kovské jednoty Jaromír Zbořil a v krátkosti 
přítomným sportovcům připomněl osob-
nost Bedřicha Kostelky. Mezi pozvanými 
hosty byl i syn Božetěch Kostelka, který 

závody odstartoval. Ve Vyškově se na 
start postavilo 114 malých atletů z dva-
nácti orelských jednot. Nejmladšímu byli 
4 roky a nejstaršímu 15 let. Mladí spor-
tovci podávali v průběhu dne pěkné výko-

ny, ale zbyl jim i čas na navázání nových 
kamarádských vztahů. V samém závěru 
po absolvování všech disciplín (běh, skok 
do dálky, hod kriketovým míčkem, vrh 
koulí a šplh) byl letos nově vložen závod 
na 1 km chůze. 
Velký obdiv patří mladým atletům za jejich 
výkony a poděkování všem, kdo se jakým-
koliv způsobem podíleli na organizaci.

Sportovní odznak 
Bedřicha Kostelky
Sobota 12. září 2015 byla sluncem zalitá. Takové počasí si přáli 
organizátoři jednoty Orla Vyškov, protože ve sportovním areálu 
pořádali atletický víceboj „Sportovní Odznak Bedřicha Kostelky“.

Vítězi jednotlivých 
kategorií: 

Hoši 2009 a ml. 

1. místo – Čapek Matyáš (Orel Vyškov), 
2. místo – Metoděj Krais (Orel Vyškov), 
3. místo – Ďásek Adam (Orel Žatčany). 

Dívky 2009 a ml. 
1. místo – Motyčková Tereza (Orel Kroměžíř), 
2. místo – Grácerová Vendula (Orel Jiříkovice), 
3. místo – Zachrdlová Veronika (Orel Drnovice). 

Hoši 2007/08 
1. místo – Horák Tomáš (Orel Silůvky), 
2. místo – Vychron Filip (Orel Vyškov), 
3. místo – Vincenec Oliver (Orel Vyškov). 

Dívky 2007/08 
1. místo – Bohuslavová Eva (Orel Vyškov), 
2. místo – Tomanová Stela (Orel Vyškov), 
3. místo – Šinclová Klára (Orel Vyškov).

Hoši 2006/05 
1. místo – Koudelka Petr (Orel Žatčany), 
2. místo – Indruch Šimon (Orel Vyškov), 
3. místo – Rohovský Tomáš (Orel Silůvky). 

Dívky 2006/05 
1. místo – Lužová Karolína (Orel Žatčany), 
2. místo – Sirotková Barbora (Orel Vyškov), 
3. místo – Kosíková Michaela (Orel Domanín). 

Hoši 2003/04 
1. místo – Bohuslav Tomáš (Orel Vyškov), 
2. místo – Hrouzek Zdeněk (Orel Silůvky), 
3. místo – Vychron Martin (Orel Vyškov). 

Dívky 2003/04 
1. místo – Halasová Anna (Orel Drnovice), 
2. místo – Randýsková Anna (Orel Křenovice), 
3. místo – Harvánková Magda (Orel Žatčany). 

Hoši 2001/02 
1. místo – Sedmajer Pavel (Orel Drnovice), 
2. místo – Konečný Vojtěch (Orel Silůvky).

Dívky 2001/02 
1. místo – Zapomělová Klára (Orel Žatčany), 
2. místo – Dokoupilová Emílie (Orel Žatčany), 
3. místo – Urbášková Pavla (Orel Vyškov).

 Chůze na 1 km: 

Hoši  
1. místo – Martin Vychron. 
2. místo – Filip Vychron, 
3. místo – Tomáš Bohuslav, 
4. místo – Petr Koudelka, 
5. místo – Jan Hirret. 

Dívky 
1. místo – Tereza Račanská, 
2. místo – Stela Tomanová, 
3. místo – Barbora Sirotková, 
4. místo – Šárka Damborská, 
5. místo – Eva Bohuslavová

 JAROMÍR ZBOŘIL



sport

22 OREL 4–15

V neděli 13.září se vydali závodníci na trať 
dlouhou 3500 m, končící 299ti schody 
s převýšením 125 +51 m se startem na Úje-
zdě poblíž pomníku obětem komunismu na 
písčité cestě. Trať vedla víceméně po rovině 
okolo spodní stanice lanovky až k Schon-
bornské zahradě (většinou dlažba a asfalt), 
okolo ní přímo vzhůru po nepříjemných 
schodech, kde nevychází krok. Pro srovná-
ní následovala krátká smyčka Lobkovickou 
zahradou po přírodním povrchu a dlouhý 
asfaltový traverz okolo Nebozízku až k Hla-
dové zdi. Za ní trať poměrmě strmě stou-
pala až k vysokoškolským kolejím Strahov, 
u nich se prudce odbočilo doprava a po 
posledním kratičkém výšvihu následovala 
dlouhá rovina okolo Petřínské hvězdárny 
a horní stanice lanovky. Po krátké smyčce 
a dalším průběhu Hladové zdi už zbývala 
jen samotná Petřínská rozhledna. Prvním 
oříškem bylo proběhnutí okolo pokladen, 
ne snad, že by byl problém se zakoupením 
vstupenky, ale bylo třeba se rychle v malém 
prostoru zorientovat a zvolit správné scho-
diště. Samotná cesta po schodišti nahoru 
byla celkem jednotvárná. Běžci se zamotá 
hlava, brzy ztratí orientaci a když si mys-
lí, že už je nahoře, bývá zpravidla tak ve 
třetině. Schodiště je úzké, takže se obtížně 
předbíhá, ale je dobrým zvykem rychlejšího 

prostě pustit a neblokovat ho. V cíli čeká 
za odměnu ty rychlejší krásný rozhled na 
Prahu, ty pomalejší méně krásný pohled 
na záda těch rychlejších stojících u okýnek. 
Nyní už víte, co Vás v Praze čeká a v příštím 
roce počítáme i s Vámi.

Výsledky – nejlepší Orli:
Benjamínci – 2010 a mladší, 50 m 
 Halasová Anežka – Orel Vyškov
 Zejda Matyáš – Orel Obřany 
Atletická školka – 2008, 2009 – 100 m 
 Trojancová Monika – Orel Vyškov
Minipřípravka – 2006, 2007 – 200 m 
 Kosíková Michaela, Orel Domanín
 Kuchař Adam, Orel Domanín 
Přípravka – 2004, 2005 – 800 m 
 Svobodová Barbora, Orel Obřany 
 Koudelka Petr, Orel Žatčany 
Mladší žactvo – 2002, 2003 – 1600 m 
 Halasová Anna, Orel Vyškov 
Starší žactvo – 2000, 2001 – 1600 m 
 Halasová Veronika, Orel Šitbořice 
Hendikepovaní – 200 m 
 Halas Vojtěch, Orel Vyškov 

Hlavní závod
ORLI - MUŽI

1. Adamec Milan 1977 Orel Vyškov

2. Kašpařík Pavel 1975 Orel Blažovice

3. Zejda Jiří 1985 Orel Obřany

4. Tříska Michal 1979 Orel Domanín

5. Štěpánek Radek 1998 Orel Obřany

6. Halas Petr 1973 Orel Vyškov

7. Kunc Josef 1960 Orel Vyškov

8. Skýba Martin 1962 Orel Židenice

9. Kosík Michal 1976 Orel Domanín

10. Čáp Bohuslav 1951 Orel Hr. Králové

11. Juránek Stanislav 1956 Orel Židenice

 Zpracovala M. MACKOVÁ

Vzhůru na Petřín!
To si řekli všichni běžci, kteří chtěli na sklonku léta po-
kořit Petřínskou rozhlednu. Závod, který již několik let 
pořádá MUZEUM hl.m. Prahy a Athletic Veteran club ČR, 
byl letos poprvé zařazen do Orelské běžecké ligy a po-
prvé také byly vytýčeny tratě pro dětské kategorie.
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Nejmenší orelská drobotina již tradičně 
plavala stylem „plav jak umíš“ a co závod-
ník, to vlastní styl. Ve všech ostatních kate-

goriích od mladších žáků byl závod vypsán 
na 50 m prsa a 50 m volný způsob. Pouze 
muži v obou stylech plavali čtyři bazény 

Benjamínci H – 25 m plav jak umíš

1 Duraja Vojtěch, Obřany

2 Rybecký Jonáš, Strážnice

3 Štěpánek Radek, Jiříkovice

Benjamínci D – 25 m plav jak umíš

1 Trojancová Monika, Vyškov

2 Zelinová Tereza, Domanín

3 Pausová Tereza, Hranice

Elévové H – 25 m plav jak umíš

1 Kuchař Adam, Domanín

2 Rybecký Matouš, Strážnice

3 Till Radim, Obřany

Elévové D – 25 m plav jak umíš

1 Šťávová Anna, Blansko

2 Horáková Nikola, Silůvky

3 Třísková Aneta, Domanín

Nejmladší žáci – 25 m plav jak umíš

1 Čožík Martin, Staré Město

2 Nečas Kevin, Bořitov

3 Koudelka Petr, Žatčany

Nejmladší žákyně – 25 m plav jak umíš

1 Ševčíková Nela, Dolní Lhota

2 Schořová Žaneta, Obřany

3 Výmolová Denisa, Domanín

Mladší žáci – 50 m volný způsob

1 Koudelka Jakub, Žatčany

2 Blažíček František, Staré Město

3 Procházka David, Obřany

Mladší žáci – 50 m prsa

1 Koudelka Jakub, Žatčany

2 Blažíček František, Staré Město

3 Nečas Kevin, Bořitov

Mladší žákyně – 50 m volný způsob

1 Podsedníková Klaudie, Jiříkovice

2 Halasová Anna, Drnovice

3 Trojancová Iveta, Vyškov

Mladší žákyně – 50 m prsa

1 Šťávová Anna, Blansko

2 Podsedníková Klaudie, Jiříkovice

3 Halasová Anna, Drnovice

Dorostenci – 50 m volný způsob

1 Till Dalibor, Obřany

2 Schoř Dominik, Obřany

3 Procházka Tomáš, Obřany

Dorostenci – 50 m prsa

1 Till Dalibor, Obřany

2 Schoř Dominik, Obřany

3 Limburský Jan, Obřany

Dorostenky – 50 m volný způsob

1 Dvořáková Michaela, Obřany

2 Kuchařová Lucie, Domanín

3 Limburská Eliška, Obřany

Dorostenky – 50 m prsa

1 Dvořáková Michaela, Obřany

2 Kuchařová Lucie, Domanín

3 Limburská Eliška, Obřany

Ženy – 50 m volný způsob

1 Pausová Zdena, Hranice

2 Lužová Veronika, Žatčany

3 Koudelková Hana, Žatčany

Ženy – 50 m prsa
1 Vaverková Hana, Obřany
2 Trojancová Lenka, Vyškov
3 Pausová Zdena, Hranice
Muži – 100 m volný způsob
1 Gabriel Tomáš, Blansko
2 Till Přemysl, Obřany
3 Horák Petr, Silůvky
Muži – 100 m prsa
1 Gabriel Tomáš, Blansko
2 Till Přemysl, Obřany
3 Horák Petr, Silůvky
Veteránky – 50 m volný způsob
1 Halasová Jana, Drnovice
2 Procházková Jaroslava, Obřany
Veteránky – 50 m prsa
1 Halasová Jana, Drnovice
2 Procházková Jaroslava, Obřany
Veteráni – 50 m volný způsob
1 Procházka Libor, Obřany
Veteráni – 50 m prsa
1 Huvar Rostislav, Domanín
2 Procházka Libor, Obřany

Krytý bazén v Blansku 
hostil plavce
Na závody v plavání se do Blanska v sobotu 24. října sjelo  
61 plavců z devíti jednot, aby změřili svoje síly.

 Výsledky plaveckých závodů

s celkovou délkou dráhy 100 m. Myslím, 
že v blanenském bazénu jsme společně 
strávili pěkné sobotní dopoledne. Za po-
moc při organizaci bych rád poděkoval 
členům z jednoty Blansko a z Brna Obřan.

 PETR MACEK, jednota Kuřim
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 Očekávání bylo velké, protože v před-
chozích letech se tohoto turnaje účastni-
lo až 80 hráčů a hráček. V loňském roce 
se zúčastnilo 50 soutěžících a tento počet 
jsme předpokládali i pro letošní rok. Aby 
se všechno stihlo odehrát, vypůjčili jsme si 
ještě z hradišťské jednoty 5 stolů. Celkem 
jsme měli připravených 11 stolů ve sportov-
ní hale a 3 na orlovně. Přes veškerou pří-
pravu si na letošní turnaj našlo cestu pouze 
33 hráčů a hráček. Výhodou tak malého 
počtu byla skutečnost, že si každý startující 
zahrál do sytosti. Jmenovitě přicestovali zá-
stupci z jednoty Únanov, Turnov, Brno-Bo-

hunice, Koryčany, Zlín a domácí Ostrožská  
Nová Ves. 
O úvodní slovo se postarali starosta 
obce Ing. Pavel Botek, starostka jedno-
ty Mgr. Adéla Botková a duchovní slovo 
přidal P. Josef Kuchař. Po losování se boje 
v jednotlivých kategoriích rozběhly naplno. 
Celkem se hrálo o 12 sad pohárů a diplo-
mů, které byly dodány orelským ústředím. 
Zhruba tedy od půl desáté jsme nad zele-
nými stoly začali hledat vítěze v kategoriích 
žáci, žákyně, junioři, juniorky, muži a ženy. 
Každá z uvedených kategorií se ještě dělila 
na registrované hráče v ČAST (Česká asoci-

Přehledy vítězů 
jednotlivých kategorií:

Žáci neregistrovaní:
Jan Metelka – Brno-Bohunice
Vojtěch Ondra – Zlín

Žáci registrovaní:
Matouš Vybíral – Únanov
Milan Basovník – Ostrožská Nová Ves
Patrik Výmola – Zlín

Žákyně registrované:
Kateřina Jozífková – Zlín

Junioři registrovaní:
Matouš Vybíral – Únanov
Milan Basovník – Ostrožská Nová Ves
Dominik Karbus – Zlín

Juniorky registrované:
Kateřina Jozífková – Zlín
Tereza Tkadlecová – Zlín

Muži neregistrovaní:
Michal Lapúník – Brno-Bohunice
Stanislav Plevák – Brno-Bohunice
Lubomír Krakovský – Brno-Bohunice

Ženy neregistrované:
Růžena Hlůšková – Ostrožská Nová Ves

Muži registrovaní:
Marek Vybíral – Únanov
Lukáš Vybíral – Únanov
Adam Závada – Zlín

Ženy registrované:
Miroslava Příhodová – Koryčany
Ivana Pálková – Ostrožská Nová Ves
Kateřina Jozífková – Zlín

ace stolního tenisu) a hráče neregistrované.
Pro příští ročník turnaje, který budeme 
opět pořádat, si již teď přejeme větší počet 
účastníků. 

Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
V sobotu 19. září 2015 jsme se v Ostrožské Nové Vsi 
poprvé stali pořadateli celorepublikového orelského 
turnaje jednotlivců ve stolním tenisu.
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Tělovýchovná rada Orla Vás zve na

cykloturistickou výpravu 
do českého Banátu v Rumunsku

 od 13. 5. – 21. 5. 2016
 
Výprava pro cyklisty i pěší turisty míří do oblasti rumunské-
ho Banátu, kterou obývá česká menšina. 
Tento region se těší zájmu našich turistů kvůli českým kra-
janům, jejich zvykům, kultuře a jazyku i krásné přírodě. 
České vesnice jsou zároveň katolickými farnostmi s vlast-
ními kostely. Plánujeme cyklistické výlety po horských 
hřebenech i v údolích a podél Dunaje. Poznáme 5 českých 
vesnic: Bígr, Rovensko, Gernik, Svatou Helenu a Eibentál 
i další rumunské vesnice s českou menšinou. Duchovní služ-
bu pro cyklisty zajišťují kněží – orlové. Návštěva známých 
Herkulových Lázní s termálními prameny (možnost koupá-
ní), výstup na Domogled (1106 m n. m.), prohlídka jeskyní 
(Banát je krasová oblast), projížďka dunajskými soutěskami 
Malé a Velké Kotle na lodičkách k obří soše dáckého krále 
Decebala vytesané ve skále nad Dunajem atd. V závěru 
prohlídka školy a vesnického muzea v Eibentálu, nákup 
místních produktů (med, šípková zavařenina, čaje, sýry). Při 
cestě do Banátu prohlídka Temešváru, při zpáteční cestě 
kláštera sv. Anny v Oršavě. 

Polopenze formou společné snídaně a večeře (4x) a v rodinách (2x) – vynikající banátská 
kuchyně z místních eko-potravin.

Cena: 9980,- Kč. 
Bližší informace a přihlášky:  br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694, 272 01 Kladno,  

e-mail: standa.vejvar@volny.cz
Podrobné informace a přihláška: www.orel.cz 
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Harfa ve sněhu
Jan Skácel

Před několika dny jsem skládal dopis pro 
Ježíška. Snad pro dědu Mráze, nevím, 
tomu chlapečkovi to bylo jedno. 
Dopis měl ryze obchodní charakter. 
Objednal jsem (až do domu) housličky 
a bubínek, autobus, Kašpárka a také 
oponu. Jako protihodnotu jsem nabízel 
jménem svého klienta čisté uši, to, že 
bude po celý rok hodný, a to je dlouhá 
doba, a že bude pít každý večer rybí 
tuk. Sepsal jsem ten dopis a vzpomněl 
jsem si na všechna svá vánoční přání, 
co jsem jich kdy měl – a bylo mi smut-
no.
Žil jsem tenkrát na světě asi tři roky 
a k Vánocům jsem si přál harfu. Zají-
mavé na tom přání bylo, že jsem ne-
chtěl harfu proto, abych na ni drnkal 

a prozpěvoval při ní jako král David, ale 
aby ta harfa spinkala. Slýchával jsem to-
tiž tenkrát jednu koledu a v té koledě se 
zpívalo:
„Labuti má i loutno má, slavíčku můj, dří-
mej, má harfo líbezná, synáčku můj…“ 
Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně bo-
tičky.
Potom mně bylo také jednou šest let, pa-
dal sníh a já jsem toužil po zlaté hasičské 
přilbě. Dostal jsem rukávník. V osmi letech 
se z dítěte stává muž a já jsem zoufale po-
třeboval kulomet.
Jako desetiletému mně naši pod stromeček 
nadělili místo sebraných spisů Karla Maye 
pohádky Karla Jaromíra Erbena. Mám je 
dodnes. Poprvé jsem je přečetl, když jsem 
se vrátil z vojenské prezenční služby. Ve 
dvanácti jsem si žádal nejkrásnější ženu na 
světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to nevědě-
li a nadělili mně pruhované pyžamo.

Jistě víte, že anděl zvěstoval narození  
  Ježíška v Betlémě. Spolu s ostatními se  
  tam vydal a poklonil se malému děťát-

ku. Na svou flétnu mu zahrál krásnou 
ukolébavku, do níž vložil vše, co cítil a co 
prožil. Svou lásku, úctu, anděla, hvězdu, 
záři ve stáji, děťátko... Tu píseň pak dál učil 
děti hrát a zpívat, a tak se šířila a předáva-
la od velkých malým a postupně obletěla 
celý svět.
Když se trochu hlouběji zamyslíme a od-
povíme na otázku, zda bychom si doká-
zali představit Vánoce bez hudby, zpěvu, 
bez koled, asi nikdo nezaváhá a zavrtí 
hlavou. Dobře víme, že už v předvánoč-
ním čase,když uslyšíme koledy, okamžitě 
se začneme těšit na Vánoce. Mají pros-
tě své nezaměnitelné kouzlo. A je moc 
dobře, když o Vánocích zpíváme, hra-

Od té doby se změnilo všechno, i stro-
my, oblaka a kosi. Zmoudřel jsem, nebo 
zhloupl, začal jsem si přávat věci skromněj-
ší a celkem jsem nebýval zklamán. Mám 
kdesi ve stolku cigaretové pouzdro, mám 
tucet kravat, jedny dlouhé spodky, kte-
ré jsem nikdy neměl na sobě, dokonce 
i jednu levou koženou rukavici. Avšak od 
osudných Vánoc, kdy moje sny začaly být 
tak rozumné, že začaly být uskutečňovány, 
ztratily pro mne Vánoce kouzlo.
Proto, když jsem nedávno skládal dopis 
pro Ježíška, vyrostl v mé duši stesk rovný 
jako cypřiš. 
Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stro-
meček harfu. Nejlépe zlatou, struny mo-
hou být stříbrné. Dlužíte mi harfu. Tako-
vou, co by spala…
(Na Svatováclavské révě recitoval Ondřej Schindler, 
na IV. kategorie (18 a více let), získal pohár Memo-
riál M. Hyvnarové – Rešovské za růst v recitačním 
projevu. Ve IV. kategorii se umístil 2. místě.)

jeme a hlavně se při tom opravdu ra-
dujeme. Vždyť přece slavíme Ježíškovy  
narozeniny. 

A teď ještě pár slov k obrázku. Představ-
te si, jak asi krásná hudba musela znít při 
Ježíšově narození, když zpívali andělé, úpl-
né zástupy andělů: „Sláva na výsostech 
Bohu...“. Protože dnes mluvíme o písničce, 
koledách, hudbě a zpěvu, odrazí se to sa-
mozřejmě i v našem obrázku. Jsou na něm 
totiž listy s notami. Ty patří andělům. Ale 
oni na ně nedávali dobrý pozor, a tak jim je 
zlomyslný větřík vytrhl z rukou a pomíchal. 
Teď jsou všechny v jedné hromadě a je na 
vás, abyste z ní vybrali tři listy, které jsou 
úplně stejné. 
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Z činnosti žup a jednot
špičaté pískovcové kulisy. Prošli jsme Policí 
nad Metují, ale na návštěvu muzea stavebni-
ce Merkur jsme již čas neměli. Muzeum jsme 
navštívili před několika lety a jeho návštěvu 
můžeme všem doporučit, zejména dětem. Na 
zastávku ve Žďáru nad Metují jsme to stihli 
už se začátkem deště. V červnu jsme vyrazili 
do sousední oblasti Teplických skal. Je to opět 
divoká krajina pískovcových skal, kde turista 
velmi ocení značené cesty, bez kterých by se 
brzy mezi skalami ztratil. Po cestě je stále čím 
se kochat, ale při průchodu skalami je potře-
ba ostražitosti a pozornosti, protože terén 
je velmi členitý. Přes vrch Čáp s nově posta-
venou rozhlednou jsme došli do obce Skály 
k zámku Bischofstein, ke kterému se vztahuje 
i dílo Aloise Jiráska. Vraceli jsme se do Teplic 
nad Metují a před nádražím nás opět dohonil 
déšť, tentokrát o něco silnější. Počátkem říj-
na jsme obrátili pozornost na západní okraj 
Českého ráje, kde se nalézají zříceniny hradů 
Bradlec a Kumburk. Ten den se právě z Bra-
dlecké Lhoty běžel běh přes dva hrady. Cestou 
jsme si libovali, že nás do kopců nikdo nehoní 
a že můžeme jít svým klidným tempem. Hrad 
Kumburk je v péči společnosti, která ho udr-
žuje a odkrývá zachovalé hradní prostory. Na 
věži je vyhlídková plošina, ze které byl krásný 
kruhový rozhled na okolní kopce celého Čes-
kého ráje. Výlet jsme končili ve Staré Pace, 
tentokrát za sucha. Na druhý říjnový výlet 
jsme vyrazili autobusem do obce Velký Vřeš-
ťov. O tamním hradu jsme si přečetli jen na 
informační tabulce pod hradem a pokračovali 
jsme kolem krásné dřevěné hájovny do obce 
Chotěborky. Zde sice končí silnice, ale konec 
světa to není. Tato obec je rodištěm známého 
Mozartova přítele, F. X. Duška. Je zde i kos-
telík Nanebevzetí Panny Marie, původně go-

tický, s krásně vybaveným interiérem. Vedle 
kostela stojí pozdně gotická dřevěná zvonice, 
konstrukční unikát s jehlanovitou střechou. 
Další cesta nás zavedla do lázní Velichovky, 
kterým ještě nedávno hrozilo uzavření a likvi-
dace. Rádi jsme se občerstvili v tamní cukrár-
ně. Odtud to už nebylo daleko do Jaroměře 
na nádraží, kde jsme jen stačili projít halou 
a bez zastávky nastoupili do vlaku. Koncem 
listopadu plánujeme ještě procházku králové-
hradeckými lesy, což je akce již tradiční. Cest 
je v rozsáhlých lesích spousta, tak lze každý 
rok volit jinou variantu, vesměs mimo značené 
cesty nebo volným lesem. Vždy se nám poda-
řilo se v pořádku a včas vrátit, tak snad neza-
bloudíme ani letos. Jak je vidět, člověk nemusí 
jezdit nikam daleko, aby viděl krásnou přírodu 
a památky, které nám zanechali naši předci.

BOHUSLAV ČÁP, Hradec Králové

Hlásí se jednota Orel 
v Dolní Čermné
Mimo kulturních akcí pro veřejnost jako je Dět-
ský karneval, Maškarní ples, Pouťové posezení, 
cestopisné besedy, taneční pro dospělé, spo-
lupracuje jednota s farností při pořádání du-
chovních cvičení, dvou setkání farností na sále 
Orlovny, poutních zájezdů a hostiny při 1.sv. 
přijímání. Jednota se však věnuje také sportu. 
Především cyklistice, turistice a ping-pongu. 
V lednu jsme uskutečnili „Tříkrálový výstup na 
Mariánskou horu“, kde stojí poutní kostel Na-
rození Panny Marie. Výstup, cca 3 km dlouhý 
s převýšením cca 100 m, je velmi oblíbenou 
turistickou akcí a každým rokem přibývají 
noví zájemci. Letos jich už bylo 43. V červnu 
jsme uspořádali 3. ročník oblastní soutěže ve 
stolním tenise „Propinkejte se na Velehrad“. 
Soutěžily 4 družstva. Zvítězil domácí tým Dolní 
Čermné. Vrcholové soutěže na Velehradě se 
však nezúčastnil pro onemocnění. V červnu 
jsme uskutečnili první Cyklistické odpoledne 
pro seniory i vnoučata v místním Areálu zdraví 
a sportu. Pro děti byly připraveny zábavné cyk-
losoutěže a hry, pro seniory mimo jiné i reces-
ní jízda zručnosti na kolech. K dobré náladě 
celého odpoledne přispěla i místní dechovka 
pana Pavla Vašíčka. O občerstvení se přičinili 
4 členové, kteří, každý zvlášť, uvařili kotlíkový 
guláš. Teklo i pivo a sluníčko svítilo. Sešlo se 
asi 100 návštěvníků. V srpnu jsme zájemce 
opět pozvali na kola. Byl to „závod“ na kolech 
starších 25 let v retro ustrojení a směřoval na 

Turistika v Hradci Králové
Turistický oddíl jednoty Orel Hradec Králové 
připravuje pro své členy a příznivce již 20 let 
výlety do zajímavých míst východních Čech. 
I po tak dlouhé době je stále co objevovat. 
Trasy jednotlivých výletů jsou voleny s ohle-
dem na fyzické možnosti účastníků, protože 
účelem je radost z procházky a z poznávání 
krás české krajiny, ne hltání kilometrů. Většina 
tras vede po značených cestách, ale nevyhý-
báme se ani cestám neznačeným nebo cestám 
volným terénem s mapou a busolou. Součástí 
propozic jednotlivých výletů jsou i místopisné 
informace, které upozorňují na zajímavosti na 
trase, které si však účastníci obvykle přečtou 
až na zpáteční cestě.
Letošní první výlet nás v dubnu zavedl do 
údolí řeky Divoká Orlice, kde jsou blízko sebe 
hrady Potštejn a Litice. Není divu, že v roman-
tickém údolí je mnoho rekreačních objektů 
i dětských táborů. Přes kopec jsme došli do 
vedlejšího údolí řeky Zdobnice a do města 
Vamberka, známého svými paličkovanými 
krajkami. V květnu jsme zamířili do Broumo-
va, kde jsme absolvovali prohlídku známého 
benediktinského kláštera a navštívili jsme i ob-
novené klášterní zahrady. Z Broumova jsme 
vystoupali na hřeben Broumovských stěn, 
méně známých, ale velmi krásných skalních 
útvarů a pískovcových věží. Na Broumovsku 
působili známí stavitelé a architekti Kryštof 
a Kilián Dientzenhoferovi, kteří tu zanecha-
li velké množství církevních staveb. Kromě 
broumovského kláštera je v okolí koruna z 12 
kostelů v okolních obcích a na hřebenu Brou-
movských stěn je kaple Panny Marie Sněžné. 
Sestup ze skal vedl Kovářovou roklí, kde jsme 
obdivovali tamní Skalní divadlo, nádherné 
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doma taky dost, a že by jel třeba s námi, že si 
to rozmyslí, že nás případně dojede.
Náš peloton se od kostela vydal silně výletním 
tempem přes verměřovické poříčí směrem na 
Jablonné. Tam jsme se zastavili u Hanusu, kde 
nás čekalo menší občerstvení. Potom jsme se 
odebrali na jablonské náměstí, kde před ho-
telem U medvěda následovaly další fotografie. 
Další zastávka byla hned pod náměstím, stavili 
jsme se na nanuka. Každý pokojně oblizoval 
svůj pomalu se roztékající a mimochodem dosti 
rychle mizející cuc na kládě, když panu Komár-

kovi začala zvonit brašna. Volal už podruhé pan 
Macan, že se řítí za námi a kde jsme. Když se 
přiřítil na svém modrobílém Velamosu a na-
koupil potřebné provozní kapaliny, vydali jsme 
se směrem na Orličky. Z Orliček jsme potom 
pokračovali nejpřímější a nejstrmější cestou na 
Hvězdu pod Suchým vrchem. Dokud to komu 
šlo, šlapal, a komu to přestalo jít, šel. Záviselo 
vždy na tom kterém převodu, jímž daný bicykl 
disponoval, ti s tužším převodem zase měli vý-
hodu z kopce. Na Hvězdě byla další svačinová, 
pojedli jsme jablka s bábovkou od babičky, vy-
fotil si nás pan farář, který tam na nás už číhal, 
a vydali jsme se na vrchol. Jeli jsme, jak se dalo. 
Když jsme někoho potkali, smekali jsme čepice 
a klobouky a uctivě zdravili. Nahoře jsme za-
parkovali naše oře do stojanu a čekali na pana 
Komárka s panem Macanem, ti šli pěšky, jelikož 
měli nejtěžší převod. Mezi tím naši oři upoutali 
skupinku turistů germánské národnosti. A na 
řadu přišel hlavní bod programu a sice oběd. 
Paní v bufetu jsme se evidentně líbili. Potom 
ještě následovaly drobné servisní úkony, Otyla 
totiž stávkovala, nechtěla točit pedálem (Otyla 
jest bicykl mého druhého dědečka, místního 
kostelníka, byla zapůjčena cyklistovi Karlovi). 
Pan Macan, stojíc u červeného cestovního mo-
tocyklu BMW, nahlas zauvažoval nad výměnou 
stroje. A potom, doufajíc v účinnost starých 
bubnových brzd v zadních kolech našich strojů, 
jsme se pustili z kopce dolů směr Červenovod-
ské sedlo. Tam byla odstraněna další závada, 

Suchý vrch (995 mnm). Trasa byla po silnici 
cca 50 km dlouhá s převýšením cca 550 m. 
Pro přílišné horko, (v neděli 9. 8. bylo u nás 
36,7 °C!) se „závodů“ zúčastnilo jen 8 zá-
vodníků, kteří splnili požadované podmínky 
„retro“ a domů se vrátili „v pohodě“. 
Po celou dobu prázdnin je sál Orlovny veřej-
ností nevyužitý, kromě svateb. A tak je mož-
né na požádání u správce Orlovny umožnit 
přístup komukoliv na sál s možností zahrát si 
stolní tenis na třech stolech. Je potěšitelné, že 
této možnosti občané využívají. 
Na závěr roku 2015 nás ještě čeká ve spolu-
práci s KDU-ČSL Mikulášská soutěž ve stolním 
tenise a pro velký zájem další taneční hodiny. 
 V. JANSA, sekretář

Drazí orlové, přátelé, 
zdař Bůh
Na začátku srpna jsme oslovili a požádali naše 
sousedy a spoluobčany, aby se spolu s námi 
přidali k dobré věci a darovali své nepotřebné 
jízdní kolo, případně autolékárničku s pro-
šlou lhůtou pro potřeby školáků a jejich rodin 
v Gambii v Africe. Start akce byl naplánován 
na začátek srpna s ukončením koncem září. 
Symbolicky v den i v místě cíle běhu sv. Vác-
lava, který se koná ve Starém Jičíně již 23 let. 
Dovolte mi, abych zdůraznil myšlenku, se kte-
rou jsme do této akce vstupovali: „Důležitý 
není počet kol, ale šíření myšlenky“. Výsledek 
charitativní sbírky nás velmi mile překvapil. Se-
šlo se nám 105 jízdních kol a 32 lékárniček. Za 
všechny dary Vám místní organizace KDU-ČSL 
a křesťanská organizace Orel vyjadřují upřím-
né poděkování, a to nejen za pomoc mate-
riální, ale také za pomoc při šíření myšlenky 
pomoci chudým a potřebným. 
Do nového roku 2016 Vám přejeme pevné 
zdraví, čistou mysl, upřímnou lásku a Boží 
požehnání. 
Za organizační tým Pavel Vahalík, starosta 
jednoty Orla ve Starém Jičíně-Vlčnově a člen 
místní organizace KDU-ČSL.

Orlí (vý)let na křídlech 
starých pegasů

Začněme tím, jak to vůbec vzniklo. Můj tatí-
nek (a já taky) má rád cyklovýlety a tak vůbec 
kolo, děda, to je objevitel a sběratel a vůbec 
díky němu dostávají věci druhou šanci. Vlastně 
to vzniklo spolu s návrhem na cyklistické odpo-
ledne pro seniory i vnoučata, které Orel Dolní 
Čermná pořádal letos 13. června, jako taková 
náročnější alternativa i pro další věkové skupi-
ny, která ovšem neměla mít vzdělávací účel, ale 

měla být jen tak pro radost a pro zábavu, mož-
ná trochu recese. A když jsme u dědy nalezli 
potřebné vybavení, bylo v podstatě rozhodnuto.
Na neděli 9. 8. 2015 byla za Orla naplánována 
akce s názvem Orlí let na křídlech starých pe-
gasů. Později před slovo let přibylo do závorky 
„vý“, aby bylo lépe zřejmé, oč se jedná. Pro-
stě a jednoduše – výlet, výlet na historických 
bicyklech (minimálně 25 let) na Suchý vrch.
9. srpna o půl deváté jsme se sešli v Čerm-
né na náměstí v dosti zoufalém počtu pěti 
cyklistů (Petr, František a Jan Marešovi, Karel 
a Jakub Macháčkovi) a dvou členů doprovo-
du (Marta a Michaela Marešovy). Udělali jsme 
společné foto, nechali jsme si natočit „planý 
výjezd“, a po dalších snímcích ve tři čtvrtě na 
devět vyrazili do Verměřovic na mši.
Po mši se k nám naštěstí připojili další dva 
cyklisté, byli to Jan Moravec mladší a Jan Mo-
ravec starší, který si ihned vysloužil přezdívku 
„pan Komárek“, díky svému vzezření, jelikož 
do téměř stejného oděvu byl oblečen pan 
Komárek ve filmu Na samotě u lesa, když šel 
na pohřeb. Náš pan Komárek měl ještě starší 
zelený bicykl značky Eska a na řidítkách se mu 
vedle zvonku z NDR pohupovala koženková 
„doktorská“ brašna, v níž měl potřebné vy-
bavení a především velmi důležitou svačinu. 
Ještě u kostela jsme si vysloužili několik ob-
divných pohledů a pochval. Přikráčel k nám 
také pan Václav Macan, chvíli nás pozoro-
val a potom poznamenal, že má starých kol 
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li Orlové brannou výchovou. Ale tentokrát 
už to bylo vážné. Hlavní orelský představitel 
MUDr. Vojtěch Jílek vzal na sebe tíhu vedoucí 
postavy orelského odboje. Zapojil náčelnickou 
radu Orla do odboje, kdy si každý z Orlů zvolil 
tajné jméno pro toto polovojenské konspirač-
ní hnutí. Když se náš tatínek Zdeněk Svobo-
da s tím svěřil svému otci, ten dostal hrozný 
strach, hlavně o Vojtěcha Jílka. Málem z toho 
psychicky onemocněl, nemohl vydržet tíhu 
obav. A jeho strach nebyl nijak přehnaný. Při-
šel květen 1941, Vojtěch Jílek byl zatčen a při 
prvním stanném právu pod obrazem sv. Vác-
lava právě na svátek tohoto našeho patrona 
zastřelen. Při výsleších nic nepřiznal, dokonce 
jeho mladá paní vynesla z vězení moták, kte-
rým dával instrukce svým spolubratrům. Díky 
jeho statečnému postoji nebyl žádný další Orel 
v souvislosti s Obranou národa zatčen. Man-
želka Vojtěcha Jílka byla v neustálém hledáčku 
gestapa. Také nad Orly viselo nebezpečí udání. 
Přišlo osvobození, nová naděje do orelského 
života, ale než se v novém čase míru člověk 
zorientoval, přišel únor 1948 a všechno dosta-
lo nepřirozený ráz. Jakoby se svět otočil jiným 
směrem. Členové náčelnické rady Orla a další 
Orlové byli jedni z prvních, kteří byli po Orelské 
pouti v srpnu 1948 pozavíráni a v několika vy-
konstruovaných procesech odsouzeni. Nejdříve 
k mírnějším trestům podle prvorepublikového 
práva, ale po odvolání k trestům několika-
násobně vyšším. Orlové Bohuslav Koukal, Jiří 
Malášek, Pavel Dědičík, Jan Pištělák, Miroslav 
Kozlovský, František Morávek, Antonín Ond-
ráček, Rostislav Slavotínek, Karel Procházka, 
Arnošt Ohnoutka, Jan Němec, Jakub Drkal, 
Václav Vinkler, Jaromír Hrabal, Ladislav Do-
hnalík, Marie Handlová a Ludmila Řičánková 
a spolu s nimi náš tatínek Zdeněk Svoboda, 
byli odsouzeni v procesu Koukal a spol. za 
zločin velezrady celkem k 151 letům vězení. 
Našemu tatínkovi byl po odvolání trest zvýšen 
z jednoho roku na 10 let. Ve vězení strávil 
přes 6 let. Nejdéle, 11 roků, strávili ve vězení 
Bohuslav Koukal, Miroslav Kozlovský, Jiří Ma-
lášek a Jan Pištělák. Ale Orli jsou přece spor-
tovci a sport jim spolu s nesmírnou důvěrou 
v Boží spravedlnost pomohl překonat utrpe-
ní a dobu odloučení od rodin. Samozřejmě, 
že šrámy zůstaly, často ve zničené psychice, 
rozvrácené rodině, ale většina vydržela a ne-
zatrpkla. Takový byl i náš tatínek. Zůstala mu 
radost ze života, ze sportu, pořád měl v sobě 
jiskru a nám dětem tuto radost rozdával a taky 
předal. Nikdy si nezadal s komunisty, jeho po-
stoje byly neotřesitelné, i když často bolestné, 
když se nemohl dovolat spravedlnosti a musel 

čelit přezíravým postojům k němu, manželce 
a k jeho čtyřem dětem. 
Toto všechno se mně honilo hlavou o letošní 
orelské pouti.
Bylo to důstojné shromáždění, Boží oslava 
a radostná vděčnost Panně Marii za všechnu 
pomoc, kterou jsme v dobách našeho života 
mohli prožít. Slzy radosti a vděčnosti nás dětí, 
které jsme dobu tatínkova odloučení prožívaly 
s maminkou a babičkou a hlavně to, že jsme 
se dočkali obnovy Orla ve svobodě, ve kterou 
jsme nedoufali. Tatínek zemřel už v roce 1984 
a tak se změn nedočkal. Krátká naděje roku 
šedesátého osmého rychle vyšuměla.
Krásná atmosféra při mši svaté, sluníčko nám 
svítilo a vlévalo spolu s Nejsvětější obětí svět-
lo do srdce. Oslava nebeského Jeruzaléma, 
kde jsme my církev putující spolu s našimi 
drahými, kteří nás předešli na cestě do věč-
nosti, silně působila na celé bytí. A tak jsem 
si moc přála, abychom byli lidmi víry, naděje 
a lásky. Abychom všechno to dobré o co se 
naši tatínkové a maminky snažili, co obětovali, 
vděčně a zakotveni v Bohu nesli našim dětem  
a vnukům. MARTA LAUDÁTOVÁ 

Odpoledne plné her 
s Českým rozhlasem
V rámci charitativního „Koncertu pro pár ka-
pek krve“, který pořádal Český rozhlas Brno 
v neděli 30. srpna 2015 na náměstí Velké 
Moravy ve Starém Městě se představila cim-
bálová muzika Bálešáci, ženský pěvecký sbor 
Drmolice z Polešovic, dětský folklórní soubor 
Pentlička, rockový sbor Svatý pluk , Vinářští 
romantici se Zdeňkem Junákem a jednota 
Orla Staré Město, která připravila pro děti 10 
zábavných stanovišť na téma zdravotnictví.  
90 dětí si vyzkoušelo svou rychlost, pohoto-
vost, obratnost, postřeh a paměť. Například 
naložení a odvoz pacienta do nemocnice, 
ošetření zlomeniny, podávání léků, operaci pa-
cienta, poskládání obrázku částí lidského těla, 
poznávání věcí osobní hygieny se zavázanýma 
očima, zacházení s vodní injekční stříkačkou, 

tentokrát na nejmenším kole, a také zbytky 
vzorku přední pneumatiky mé Boženy z mých 
holení. Nastrouhaná guma se na mé holeně do-
stala díky neúspěšnému pokusu zpomalit před 
ostrou zákrutou moji Boženu i přední plášťovou 
brzdou. Dál jsme jeli po státní silnici č. 11 na 
Čenkovice, z Čenkovic potom přes Převáž do 
Výprachtic. Z kopce byl vždycky nejrychlejší pan 
Macan, měl těžký převod a byl nejtěžší (snad 
se neurazí), takže mu to dobře jelo. Ale jak se 
člověk lekl, když si v poklidném soustředění se 
na cestu upaloval z kopečka a najednou kolem 
něj prosvištěl modrobílý dámský Velamos s pa-
nem Macanem v rozepnuté vlající košili v sedle  
a s neuvěřitelně rachotícím zadním blatníkem. 
Pan Komárek s taškou na řidítkách se držel 
z kopce zkrátka, byť měl nejtěžší převod, nej-
spíš nebyl přesvědčen o brzdném účinku, jímž 
jeho Eska disponovala. Stavili jsme se ještě na 
pouti ve Výprachticích, abychom doplnili pro-
vozní kapaliny, a z Výprachtic přes Horní Čerm-
nou domů. Joo, z kopce se to jelo... Poslední 
zastávku jsme si udělali kolem čtvrté odpolední 
u Orlovny na poslední společné foto. Celkem 
jsme najeli téměř 50 kilometrů a po cestě po-
bavili, potěšili, zaujali, či přiměli zavzpomínat 
bezpočet lidí, včetně sebe. Opravdu to byl 
„kouzelný“ výlet, nezapomenutelný zážitek. 
Je fajn se občas pobavit i trochu jinak, než 
podle dnešních zvyků, třeba jako naši dědové 
zamlada. Děkuji všem účastníkům, doprovodu, 
fotografovi. A ještě vyjádřím obdiv všem účast-
níkům (tedy ne, že bych se chtěl chválit), že se 
všichni dostali, kam chtěli a ujeli celých těch  
50 km, potom ještě našim strojům, že to přežili, 
a zvláštní obdiv patří nejmladšímu účastníku, 
Honzíku Moravcovi, který ujel to stejné, co 
ostatní, ovšem na polovičním bicyklu. A abych 
nezapomněl, metál by měli dostat i naši strážní 
andělé, proč asi psát ani nemusím...
Tak tedy ještě jednou jménem jednoty Orel 
v Dolní Čermné děkuji všem a třeba někdy 
zase někam vyrazíme.
FRANTIŠEK MAREŠ, Orel jednota Dolní Čermná

Orelská pouť 2015
Svatý Hostýn – místo z nejvzácnějších v naší 
krásné zemi. Promodlené tisíci poutníky, kteří 
u Panny Marie hledali a nacházeli sílu a po-
moc. To si uvědomili Orlové, když si před dru-
hou světovou válkou zvolili sv. Hostýn za útoči-
ště a Pannu Marii za svou královnu. Tato volba 
byla šťastná, a jak život jde ve vlnách radosti 
i bolesti, tak také život Orlů po době úspěchů 
a slávy dostával ránu za ránou. Přišla okupa-
ce, vedení Orla se přidalo k odboji v Obraně 
národa. Už v letech před válkou procháze-
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Chtěli bychom, aby se tato pěkná akce stala 
tradicí a aby se i v příštích letech zapojilo ještě 
více místních organizací.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty Orla St. Město

Slavnostní svěcení 
nového orelského 
praporu jednoty Orel 
Drnovice u Vyškova

Dne 20. září 2015 nesl drnovický starosta Orla 
br. Jan Handl nový orelský prapor v průvodu do 
farního kostela sv. Vavřince za zpěvu orelského 
pochodu „Vzhůru Orle slovanský“. Na jedné 
straně praporu je sv. Vavřinec a orelský znak, na 
druhé straně je náš kostel a znak obce. Prapor 
posvětil místní pan farář P. Wawrowski a Orlové 
zpívali orelskou modlitbu „O zdroji pravdy“. 
Orel v Drnovicích byl založen v polovině 
roku 1908 tehdejším drnovickým kaplanem 
P. Marzym. Tělovýchovná činnost byla tehdy 
zahájena v hostinci u pana Antonína Kumra 
a později v hostinci obecním. Po roce 1918 
byl název změněn na Československý Orel. 
Naše jednota patřila a patří do Klapilovy župy. 
Název je odvozen od zakladatele P. Štěpána 
Klapila. Členové Orla složili vlastní finanční 
prostředky a zakoupili bývalý obecní hostinec. 
V březnu roku 1922 byl proveden zápis do 
pozemkové knihy pro spolek Katolický dům 
a jednotu ČS Orel Drnovice. Všichni mladí 
členové Orla s velkým úsilím pomáhali s vnější 
a vnitřní přestavbou budovy. Byla zavedena 
pravidelná cvičení mládeže, konaly se tělový-
chovné akademie, oslavy Svátku matek, 28. 
října, Mikulášská nadílka, plesy a mnoho dal-
ších akcí.

co nejrychlejší zvládnutí oblečení doktora 
k operaci, rentgen, prolezení strachového 
pytle a nalezení určeného obrázku lidského 
těla. Za splnění všech úkolů si odneslo každé 
dítě sladkou odměnu, pitíčko a nafouknutý 
balonek s logem Orla. Během celého odpole-
dne darovalo dalších 51 dárců „kapku krve“ 
a tím rozšířilo registr dárců kostní dřeně. Všem 
nejmenovaným pořadatelům, dřívějším i ny-
nějším dárcům kapky krve učinkujícím a také 
divákům, kteří vytvořili krásnou atmosféru 
patří velké poděkování.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty Orla St. Město

Pouť dětí a mládeže  
na Provodov 2015
Stalo se již tradicí, že župa Velehradská pořádá 
na začátek školního roku pouť dětí a mládeže 
ke kojící Matce Boží na poutní místo Provodov. 
Poutě se zúčastnili zástupci z jednot Drnovice, 
Kunovice, Moravský Písek, Staré Město a Vi-
zovice. Někteří přijeli autobusem, jiní osobní-
mi auty. Po společné mši svaté, na které jsme 
děkovali a také prosili o další požehnání pro 
všechny malé i velké orly a orlice, byl čas na 
posílení těla. Někdo rozbalil zásoby z domu, 
jiní šli na oběd do místní restaurace a ostatní 
si opékali přinesené špekáčky. Potom byl při-
praven zábavný program pro děti. Dospělí ab-
solvovali křížovou cestu. Nakonec jsme se zase 
všichni sešli v kostele. Po svátostném požehná-
ní a nezbytném fotografování před kostelem 
jsme se rozloučili a rozjeli do svých domovů.
I přes špatnou předpověď počasí bylo krásně 
a všichni jsme děkovali Matce Boží, že vysly-
šela naše prosby a pouť se vydařila.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty Orla St. Město

Zahájení školního roku 
2015/2016
V neděli 6. 9. 2015 se konala velká akce s far-
ností a místními organizacemi na Velkomo-
ravském náměstí ve Starém Městě. Na výzvu 
jednoty Orla přijali pozvání sokoli, myslivci, 
šachisté a místní knihovna. Akce byla zahá-
jena v novém kostele Sv. Ducha dětskou mší 
svatou, kterou celebroval duchovní správce 
farnosti Mgr. Miroslav Suchomel. Po požeh-
nání do nového školního roku vše pokračovalo 
na zábavných stanovištích na náměstí. Děti se 
zaregistrovaly a již mohly plnit dané úkoly. Po 
absolvování všech deseti stanovišť je čekala 
sladká odměna. I přes chladné a větrné počasí 
se akce zúčastnilo 100 soutěžících.
Děti mohly také využít služby městské knihov-
ny a obalit si přinesené knihy nebo sešity. 
V sále pod kostelem pak bylo pro všechny při-
praveno malé občerstvení. 



ze žup a jednot

31OREL 4–15www.orel.cz

želky, bowling, lehká atletika a další. Orel není 
pouze sportovní spolek, ale naši členové sou-
těží také v přednesu křesťanské poezie a prózy 
v Lubině – na tzv. Svatováclavské révě. Nejná-
ročnější akcí v roce je bezesporu pořádání dět-
ského letního tábora pro děti od 7 do 14 let. 
V letošním roce to byl již dvacátý dětský letní 
tábor, který naše jednota organizovala. Je toho 
hodně, co naše orelská jednota dělá. Závěrem 
tohoto krátkého pojednání o historii a součas-
nosti naší jednoty je třeba poděkovat všem, 
kteří věnovali a věnují svůj volný čas a energii 
našim dětem a mládeži.
Každým rokem se všichni Orlové z celé re-
publiky sjíždějí předposlední srpnovou neděli 
k Matce Boží na Svatý Hostýn – poděkovat za 
uplynulý rok, poprosit o zdraví do dalších let, 
… atd. Dá-li Bůh, pojedeme v příštím roce již 
s praporem. 
Zdař Bůh!

Ing. MARIE KRÁLÍČKOVÁ, sekretář jednoty

Setkání seniorů župy 
Velehradské
Setkání seniorů naší župy se konalo 1. října  
na Orlovně v Uherském Hradišti. Sešli se 
senioři, aby si popovídali a zavzpomínali. 
Starosta župy br.Častulík povyprávěl o cyk-
lopouti po Estonsku, br. Brhel pozval jako 
hosta herce a tiskového mluvčího Slovácké-
ho divadla z Uherského Hradiště Josefa Ku-
báníka, se kterým vedl rozhovor. O kulturní 
vložku se postaral br. Pavka, který hrál na 
harmoniku. Nálada byla skvělá a myslím, že 
se akce vydařila. BRHEL PETR

BĚH SV. VÁCLAVA  
na Starém Jičíně 
V sobotu 26. září 2015 se konal již 23. ročník 
Běhu sv. Václava na Starém Jičíně. Tento dnes již 
velmi oblíbený běh kdysi založil známý Orelský 
vytrvalec a maratonec Karel Ligocki z jednoty 
Nový Jičín Loučka, se skupinkou místní mláde-
že za podpory místního faráře P. Matouše Pazde-
ry. Na trať dlouhou 4500 metrů přírodně členitou 
krajinou se vydává pravidelně okolo 120 až 150 
běžců v různých věkových kategoriích. Doběh 
závodu, slavnostní ceremoniál a korunovace ví-
tězů probíhá přímo před kostelem sv. Václava za 
účasti místního faráře a duchovního rádce naší 
jednoty P. Petra Dokládala a také dalších kněží, 
kteří se běhu aktivně účastní. Poté následuje 
mše svatá za účastníky běhu a pohoštění zdar-
ma v místní hasičárně. Výsledky (nejen) letošního 
ročníku, včetně fotografií, můžete shlédnout na:  
www.beh.kvalitne.cz . 
Za jednotu Starý Jičín Vlčnov Vás všechny zvu 
na nadcházející ročník Běhu sv. Václava ve Sta-
rém Jičíně.

 PAVEL VAHALÍK, starosta jednoty

Mimo sportovní činnost se hrála divadelní před-
stavení, orelští ochotníci sehráli za dobu dva-
cetileté činnosti 180 divadelních představení.
Za okupace byl ČS Orel zakázán. Po válce 
Orel obnovil znovu svou činnost – např. v roce 
1947 zorganizoval velkolepé dožínky za pod-
pory celé obce. Až do poloviny roku 1952 byly 
Katolický dům s orlovnou a přilehlé hřiště kaž-
dodenně využity všemi věkovými kategoriemi.
V srpnu roku 1952 byl tento majetek výměrem 
ONV Vyškov ukraden a převeden na Česko-
slovenský stát - tj. MNV Drnovice. Ten prodal 
orlovnu Jednotě - lidovému spotřebnímu druž-
stvu Vyškov, která budovu zbořila a postavila 
malý obchodní dům (dnes obchod a lékárna).
Po roce 1989 byla snaha dostat zpět ukradený 
majetek, ale v parlamentu nebyla vůle k tomu, 
aby byl schválen zákon, dle něhož by byl na-
vrácen majetek spolkům. Existovala pouze 
jedna výjimka, kdy bylo možné získat majetek 
zpět a to v případě, že stála původní budova 
a sloužila tělovýchově. 
Naše jednota Drnovice byla obnovena a za-
registrována MV 12. 12. 1991. Starostou byl 
zvolen bratr Alois Trávníček. O obnovu naší 
jednoty se nejvíce zasloužila sestra Liduška 
Navrátilová (naše nejstarší sestra). Od roku 
1993 (po rozdělení republiky) se naše orga-
nizace vrátila k původnímu jednoslovnému 
názvu OREL. V současné době je starostou 
naší jednoty bratr Jan Handl. Nyní máme 75 
členů, z toho 42 členů ve věkové kategorii do 
18 let věku, 30 členů nad 18 let a tři členy nad 
60 let. Pravidelná cvičení máme každý pátek 
v tělocvičně místní ZŠ a v letních měsících na 
školním hřišti. O víkendech trénují starší žáci 
florbal. Z dalších sportů, kterým se věnujeme, 
stojí za zmínku plavání, v zimně bruslení, ku-
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oslavili 90 let od založení řečkovické orelské 
jednoty.
V roce 1925 byla do župy Sušilovy zařazena 
nově vzniklá orelská jednota v Brně-Řečko-
vicích. Prvním starostou byl zvolen Vavřinec 
Pokora. V počátcích činnosti neměla řečko-
vická jednota hřiště ani spolkový dům. Cvi-
čilo se venku v přírodě, hlavně v katastru 
Na Loučkách, Na Západí a u Vránova mlýna 
v Řečkovicích a Mokré Hoře, od roku 1930 
také ve škole na Hapalově ulici. Kromě tě-
locvičných akcí se zdárně rozvíjela i činnost 
kulturní a vzdělávací. Hrála se divadla, pořá-
daly se akademie a dětské besídky. V květnu 
1941 se řečkovičtí orli umístili na 4. místě 
v 1. kole ústřední orelské divadelní soutěže. 
V roce 1930 se v Řečkovicích uskutečnilo orel-
ské veřejné cvičení. O dva roky později, v létě 
1932, byl při slavné mši svaté, sloužené na 
prostranství před kostelem, posvěcen dodnes 
dochovaný spolkový prapor. 
Již počátkem třicátých let minulého století 
bylo touhou členů Orla v Řečkovicích vybu-
dování vlastního sportoviště. Proto si jednota 
v roce 1934 koupila pozemek za dnešním 
gymnáziem na ulici Terezy Novákové, kde 
si s nadšením a svépomocí začali členové 
budovat hřiště. Členové jednoty také uva-
žovali o výstavbě orlovny. Všechny smělé 
plány vzaly za své v roce 1942, kdy byla 
nařízením říšského protektora činnost Orla 
v Československu ukončena. Po osvobození 
došlo k obnovení orelské činnosti, ale pouze 
do roku 1948, kdy byl Orel opět rozpuštěn 
a zakázán.
O obnovení orelské činnosti se po roce 1989 
zasloužili manželé Marie a Josef Bořečtí. K re-
gistraci jednoty došlo 27. 12. 1991. Zprvu 
nepatrná členská základna se začala po roce 
1997 rozrůstat. V této době se podařilo získat 

Syrovínský běh  
Velkou Moravou 
neboli závod nejen o běhu. Tento název 
a motto nesla událost uskutečněná dne  
26. 9. 2015 v Syrovíně, malebné vesničce na 
jižní Moravě. Trasa běhu, která vedla krásnou 
přírodou Slovácka, např. Buchlovskými horami 
či vinohrady, byla 48 km dlouhá. 46 závodníků 
muselo zdolat nejen horší počasí, ale i převýšení 
1266 m. Závodníci byli rozdělení do 4 kategorií. 
Základní tradiční členění bylo na muže a ženy, 
přičemž dále se běžci rozdělovali dle věkové 
hranice 40 let. Nejrychlejším mužem závodu se 
stal Tomáš Svoboda ze Všechovic, běžící v ka-
tegorii nad 40 let, který zdolal tuto náročnou 
trasu za skvělých 4:41:15. V nižší věkové ka-
tegorii se stal nejlepším běžcem Ivan Veškrna, 
pocházející z Brna. Obdivuhodným výkonem 
se může pochlubit vítězka kategorie do 40 let, 
Tereza Procházková z Ořechova, která uběhla 
tento závod za úctyhodných 5:09:19, což je  
7. nejlepší čas ze všech běžců. Rozdíl mezi jejím 
časem a časem druhé nejrychlejší běžkyně je 
téměř 2 hodiny! V poslední kategorii ženy nad  
40 let zvítězila Anna Balážová z Nové Lhoty. 
Vyhlašování a obdarování těch nejlepších je 
samozřejmostí. Někdy je však důležitější se 
zúčastnit než vyhrát, a proto na Syrovínském 
běhu Velkou Moravou nebyli opomenuti ani 
běžci nejpomalejší, kteří za svůj výkon dostali 
živou kozu. 
Po náročném dni si závodníci trochu odpočinu-
li, počasí se konečně umoudřilo a na všechny 
návštěvníky (tentokrát i neběžící) čekal večer-
ní doprovodný program a přes sto vzorků vín 
místních vinařů i velkých vinařství, tanec a po-
slech při cimbálové muzice Mišuňk. Dočkali 
jsme se také ukázky milé slovácké tradice, když 
se svým tanečním pásmem vystoupil folklorní 
soubor Bzenčan. 
I přes nepřízeň počasí si závodníci 1. ročníku 
Syrovínského běhu Velkou Moravou závod 
velmi pochvalovali, především zázemí závo-
du, organizaci, přírodu Slovácka a dopro-
vodný program. Nenechte si tedy ujít regis-
traci na příští rok, Syrovín Vás určitě srdečně  
přivítá. 
 JANA KOLAJOVÁ, starostka jednoty

Atletika v Semilech
V sobotu 3. 10. 2015 proběhly na hřišti gym-
názia v Semilech orelské atletické závody. Zá-
vodilo se v čtyřboji: skok daleký, běh na 60 m, 
běh na 200 m, děti v hodu kriketovým míč-
kem a dospělí ve vrhu koulí. Přes počáteční 
problémy s pronajímatelem hřiště nakonec 

závody proběhly v dobré atmosféře. Jelikož ve 
stejné době probíhal také „Pochod maturan-
tů“, tak účast nebyla příliš velká, ale sešlo se  
12 statečných z řad Orla Semily a Turnov a je-
jich příznivců. 
V nejlépe zastoupené kategorii mužů zvítězil 
David Tichý s 18-ti body, druhé místo obsadil 
Vít Jůza se 16-ti body  a třetí místo získal Sta-
nislav Drahný s 15-ti body.
Rozdíly v bodech byly tedy minimální, muži 
podali opravdu vyrovnané výkony, každý z nich 
zvítězil v některé z disciplín.
Starší žáky reprezentoval jen Martin Hujer, ale 
svoje ocenění si plně zasloužil, protože na zá-
věr zvládl uběhnout 25 koleček, což se rovná 
5-ti kilometrům. Aby na běhání nebyl sám, při-
dal se za muže Vít Jůza a uběhl 7 kilometrů. 
V kategorii těch nejmladších chlapců bezkon-
kurenčně zvítězil Josífek Černošek. V katego-
rii žen a starších děvčat došlo k obdivuhodné 
vyrovnanosti bodů a proto se o první místo 
v ženách podělila Bohdana Tichá s Romanou 
Černoškovou a ve starších žákyních Bohda-
na Tichá s Veronikou Huškovou. V kategorii 
těch nejmladších děvčat obsadila první místo 
Anička Hušková a druhé místo Maruška Čer-
nošková.
Všichni za své výkony obdrželi diplomy, poháry 
a ještě věcné ceny, takže odcházeli spokojeni 
nejen s výsledky, ale i odměnou. Ve volných 
chvilkách si ještě účastníci zahráli fotbal.

 VÍT JŮZA

Řečkovické posvícení 
aneb Místní orelská 
jednota slaví 90 let

V neděli 11. 10. 2015 si obyvatelé městské 
části Brno-Řečkovice připomněli výročí posvě-
cení místního kostela sv. Vavřince a současně 
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Orelstvo k narozeninám 
republiky 
Ve středu 28. října 2015, v den 97. výročí od 
vzniku Československé republiky, se orlové 
ze Svatováclavské, Pospíšilovy a Stojanovy 
župy zúčastnili slavnostního shromáždění 
v Památníku národního odboje v Praze na 
Vítkově. Ve stejnokrojích nastoupili br. Sta-
nislav Vejvar (praporečník s praporem jed-
noty Dobříš) a sestry Martina Emmerlingová 
a Ilona Klimčáková jako stráž praporu. Shro-
máždění začalo v 10:30 hod. pietním aktem 
a vojenskou přehlídkou na venkovním pro-
stranství. Prezident republiky Miloš Zeman 
vyslechl hlášení velitele pražské vojenské po-
sádky a poté on i další přítomní politici uctili 
památku těch, kteří položili životy v boji za 
národní svobodu. 

Na stupních nad hlavním prostranstvím byli 
tradičně vyrovnáni příslušníci Ústřední hud-
by Armády ČR, kteří profesionálně hudeb-
ně doprovodili shromáždění. Nad nimi se 
třepotaly historické vojenské a legionářské 
prapory a mezi nimi zvlášť důstojně působily 
vyztužené standarty. Úderem poledne zazně-
la v hlavním sále památníku státní hymna. 
Orlové spolu se sokoly a skauty, v blízkosti 
čestné stráže Armády ČR, stáli vyrovnáni 
v čele sálu. Po projevech politiků a zástupců 
spolků a kulturních institucí přítomní po-
vstali a za zvuků památných skladeb vzda-
li čest defilující státní vlajce a historickým  
praporům. 
Vedle nesporně důstojného a působivého 
shromáždění ke cti padlých a k slávě samo-
statného státu je pro nás 28. říjen na Vítko-
vě také místem milých osobních setkání. Již 
v průvodu významných hostů jsme si všimli 
pražského arcibiskupa Dominika kardinála 
Duky, s kterým jsme se po vojenské pře-
hlídce setkali uvnitř v památníku. Přátelsky 
jsme s ním pohovořili o 1. národním odboji 
a orelské účasti v něm. Pan kardinál D. Duka 
má historický přehled o tehdejším odbojo-
vém hnutí a o úloze katolíků v převratové 
době. Sdělili jsme mu rovněž několik údajů 
o našem historickém stejnokroji. 
Srdečně jsme se pozdravili s naším vysoce vá-
ženým bratrem akad. malířem Josefem Kul-
dou, jeho dcerou Marií a vnučkou Žofinkou 
z pražské Pospíšilovy župy a také s obětavou 
sestrou Ludmilou Johnovou ze severomorav-
ské župy Stojanovy. Dohromady jsme tvořili 
docela početnou orelskou delegaci. 

zpět do vlastnictví Orla původní orelské hřiště. 
Na vráceném pozemku bylo postupně vybudo-
váno moderní sportoviště včetně orlovny. 
V současné době má Orel jednota Brno-Řeč-
kovice téměř 280 členů, kteří využívají orelské 
hřiště k aktivnímu sportování. Mezi hojně roz-
šířené sporty patří florbal, futsal, badminton, 
stolní tenis, pétanque, tenis, nohejbal, aerobik 
a cvičení s dětmi. 
Řečkovická jednota také pořádá ve spolupráci 
s farností sv. Vavřince, KDU-ČSL a skautským 
oddílem farní karneval, masopust, svatomar-
tinský průvod a posvícení.
Letošní oslavy výročí posvěcení řečkovického 
kostela a současně připomínka 90. výročí zalo-
žení řečkovické orelské jednoty, začaly dopole-
dne slavnostní mší svatou v kostele sv. Vavřince 
za účasti starosty Orla br. Stanislava Juránka, 
zástupců župního předsednictva a členů řeč-
kovické jednoty. 
Odpoledne byly pro děti v orelském areálu při-
praveny soutěže, rukodělné dílničky, skákací 
hrad, teplý čaj a posvícenské koláče. Pozvání 
přijali také řečkovičtí hasiči a policisté, aby dě-
tem předvedli něco ze své techniky. Dospělí 
návštěvníci zase mohli využít ochutnávku vína 
a burčáku. Celé odpoledne hrála cimbálová mu-
zika Kyničan, kterou doplnila vystoupení malých 
a velkých tanečníků v řečkovických krojích.
K příležitosti oslav byla připravena výstava 
z historie místní orelské jednoty a odhalena 
pamětní deska Josefu Bořeckému mladšímu 
a jeho rodičům Marii a Josefu Bořeckým, kteří 
se velkou měrou zasloužili o porevoluční ob-
novení činnosti a vybudování orelského areálu. 
Deska je umístěna na čestném místě na zdi 
orlovny. I přes chladné počasí se celé nedělní 
odpoledne vydařilo a návštěvníci domů odchá-
zeli spokojení a s úsměvem.

 TOMÁŠ PIVOŇKA
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V duchu bratrské vlastenecké solidarity jsme 
si stiskli ruku se sokoly a skauty. Užitečná byla 
mezispolková debata o správném nošení stej-
nokroje či o manipulaci s praporem. Setkali 
jsme se také se členem Čs. obce legionářské, 
br. Milošem Matouškem, někdejším velitelem 
1. paradesantního oddílu ministerstva vnitra 
a ministerstva obrany, který byl komunisty  
r. 1957 z ideologických důvodů za pohnu-
tých okolností zrušen. Komunistický režim 
totiž pokládal uvedený vojenský útvar kvůli 
antikomunismu mnoha jeho členů za mož-
nou hrozbu. S br. M. Matouškem nás kromě 
osobního přátelství pojí i jisté orelské pouto. 
V mládí – mezi lety 1948–1952 – totiž br. M. 
Matoušek ministroval při mši sv. P. Aloisi Ty-
línkovi, katolickému knězi, významnému po-
litikovi, politickému vězni a hlavně zakladateli 
první pražské orelské jednoty na Vyšehradě. 
Osobně zažil, jak komunistická policie odvedla 
P. Tylínka přímo z kostela. Msgre. A. Tylínek 
sice dožil v klidu své dny, avšak pozornosti 
a šikanování státní moci jako oblíbený kazatel 
zjevně neušel. 
Pod mohutným českým lvem na vrchu Vít-
kově, ze kterého máte Matičku Prahu jako 
na dlani, jsme si opět v srdci potvrdili, jak 
významným pokladem je státní samostat-
nost a národní svoboda. Jako věřící křesťané, 
poddaní věčného panovníka českých zemí sv. 
Václava, k těmto hodnotám přidáváme samo-
zřejmě ještě tu největší: katolickou víru. Proto 
jsme se na místě také pomodlili k Pánu Bohu, 
ke sv. Václavu a k našim zemským patronům, 
aby českou vlast chránili proti všem úkladům 
ďábla, stejně jako proti nepřátelům pozem-
ským. 
28. říjen nás zavazuje k obraně svobody a sa-
mostatnosti. Pán Bůh nám daroval krásnou 
zem. Musíme ji tedy svědomitě opatrovat 
a hájit! To je poselství 28. října. České repub-
lice zdar! Zdař Bůh! 

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

Nalezen prapor  
katolické Omladiny 
v Bystřici nad Pernštejnem

Bystřický Orel byl založen v roce 1922 a z do- 
chovaných fotografií je zřejmé, že vlastnil 
také svůj prapor. Na žádné z nich však není 
možné rozlišit, co na něm bylo přesně zná-
zorněno, neboť byl vždy zachycen svěšený. 
Orli se s ním zúčastňovali různých společen-
ských, kulturních i duchovních akcí. V říjnu 
roku 1942 byl ale Orel z nařízení protektorát-

ních úřadů rozpuštěn. Po 2. světové válce byl 
nakrátko do roku 1948 obnoven a poté opět 
zrušen. Vše, co bylo tehdy v Orlovně, bylo 
rozebráno nebo zničeno. Na zapomenutou 
tradici navázala právě bystřická Jednota Orel. 
Ta byla v roce 1990 znovuobnovena místními 
rodáky a v roce 1991 při přehlídce dochova-
ných orelských praporů uspořádala sbírku na 
nový orelský prapor. Protože nikdy svůj pů-
vodní historický prapor nenalezla, nechala si 
navrhnout a vyrobit prapor zcela nový, který 
se pravidelně objevuje na mši u Vítochovské-
ho kostela.
Pravidelní účastníci každoroční slavnost-
ní pouti si proto jistě všimli, že letos byly 
při mši svaté prapory dva. Orlové tam totiž 
u příležitosti 25. výročí obnovení organizo-
vaných poutí z Bystřice donesli starý pra-
por, který podle nápisu patřil Okresnímu 
sdružení katolické Omladiny z Bystřice nad  
Perštejnem.
Tento prapor byl nejprve nalezen v kostele sv. 
Vavřince v Bystřici při jeho opravách v roce 
2001. Dotazováním bystřických pamětníků se 
však tehdy nepodařilo zjistit, komu patřil, byl 
proto uložen mezi kostelní textilie a znovu se 
na něj tak trochu zapomnělo. Až pan Juračka, 
dlouholetý člen Orla z Rozsoch, se v jedné své 
vzpomínce zmínil, že bystřický orelský prapor 
přežil válku jen díky svému uschování ve far-
ním kostele. Vyvstala tedy otázka, zda by ne-
mohla mezi těmito prapory existovat nějaká 
spojitost. Ihned jsme požádali o jeho vydání 
a zajeli s ním do sídla heraldiků.
Po zdlouhavém a zevrubném pátrání se pak 
zjistilo, že tehdejší katolická Omladina v Bys-
třici nad Perštejnem pořádala nejrůznější 

kulturní akce v místní Orlovně a s Orly velice 
úzce spolupracovala. Podle všech dostupných 
indicií se tak v závěru vysvětlilo to, že onen 
záhadný prapor na fotografiích patřil právě 
katolické Omladině. A takto byl nalezen dlou-
ho hledaný bystřický orelský prapor.

 KAREL SMEJKAL, starosta jednoty

Dobříšské závodnice 
v aerobiku jsou rok od 
roku stále úspěšnější!

Závodní oddíl aerobiku Orla Dobříš má již velmi 
širokou a kvalitní základnu závodnic. Každým 
rokem závodnice absolvují mnoho závodů 
a reprezentují jednotu po celé České republice.
Oddíl závodního aerobiku v Dobříši navště-
vuje přes 100 závodnic, které mají několikrát 
v týdnu tréninky. Během sezóny jezdí závod-
nice reprezentovat jednotu po celé České 
republice a téměř pokaždé se domů nevrací 
s prázdnou, ale přiváží si zasloužené medaile  
na krku. 
V letošním roce reprezentovaly týmy v katego-
riích fitness step, fitness aerobik, jednotlivkyně 
sportovního aerobiku, basic aerobik, Zumba 
teamy či team show. Během roku se závod-
nice vydaly převážně na závody pod hlavič-
kou FISAF.CZ (původně Český svaz aerobiku), 

Mistry s mistry, Bohemia Aerobic Tour nebo  
Žij pohybem.
Velký dík samozřejmě patří trenérkám, které 
děti na soutěže připravují a poskytují jim všech-
nu svou energii, jsou to trenérky: Klára Jan-
dová, Denisa Havlíčková, Markéta Vodenková, 
Michala Jungmannová a Zumba týmy mají na 
starost Radka Ficová a Petra Niklová. Také ne-
smíme opomenout podporu rodičů, kteří své 
děti na závodech povzbuzují. 
Během jarní a podzimní závodní sezóny 2015 
dokázaly závodnice posbírat 35 cenných kovů 
a vybojovat nádherných 8 zlatých, 17 stříbr-
ných a 10 bronzových medailí.

KAMILA PAULOVÁ, 
závodnice seniorského týmu fitness step



Orel ústředí, župa Krekova a Orel jednota Blansko

Vás srdečně zvou na

ÚSTŘEDNÍ 
PLES ORLA ČR
v sobotu 9. 1. 2016  
od 20.00 hodin
do Dělnického 
domu v Blansku

K tanci hraje
hudební skupina MEDIUM  
a cimbálová muzika MAJERÁN

Těšit se můžete na: 
•   fotokoutek
•   vystoupení Aerobic Teamu Orel Blansko
•   profesionální předtančení Orla jednoty Telnice
•   trojnásobnou mistryni světa v krasojízdě na kole  

Martinu Štěpánkovou
           
Vstupné 250,- Kč, předprodej a rezervace: 
– na Orlovně v Blansku po–pá 14.00–20.00 hod., tel.: 736 690 230
– na ústředí Orla ČR, tel.: 775 307 292



Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2016

•  Poutní knížku na rok 2016

•  výsledky Orelské běžecké ligy

•   informace z ústředního  
sekretariátu

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


