
n  VÝSLEDKY ORELSKÉ  
BEZECKÉ LIGY

n  PLESY A KARNEVALY  
V JEDNOTÁCH

JÁ MÁVÁM 
MAMINCE. 

A TY?

JÁ VŠEM 
KAMARÁDŮM 

Z ORLA.
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Blansko přivítalo plesové hosty 7

Zatímco sportovci v Orlu zahájili svoji sezónu 9. ledna dopoledním silničním bě-
hem v Moutnicích, kulturně založení členové se přišli bavit na Ústřední ples Orla 
do Blanska. Našli se i ti, kteří zvládli obojí.

Blahoslavení, kteří pronásledováni trpí pro spravedlnost…  4

…je motto filozofa, Josefa Kratochvíla, jehož výstava Život ve stínu šibenice byla 
zahájena v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Orlové byli u toho.

Žasnout nad Boží láskou
Milosrdenství má úžasnou moc uzdravovat, 
ale kde k němu vzít sílu? Komu se mnoho 
odpustí, mnoho miluje, říká Pán Ježíš. Kdo 
žasne nad milosrdenstvím Boha vůči němu, 
je schopen milosrdenství vůči jiným.
Stačí se podívat do historie národa, rodiny 
i naší osobní a objevíme, co pro nás Bůh 
velikého udělal, co nám dal. Co všechno 
dobrého jsme dostali od rodičů, v našich ro-
dinách, zděděné dary a vrozené schopnos-
ti, náklonnosti, talenty, vzdělání, ale i krásu 
naší země, orelskou rodinu a pokojné časy 
i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, kte-
ří žijí v zemích bez vody, nebo ve válkách 
a hladu, ve vyhnanství či v ohrožení epide-
miemi. Kolik křesťanů jen v minulém roce 
bylo zavražděno pro víru! Máme proč chvá-
lit Boha, děkovat mu a veřejně vyznávat, že 
nás nezaslouženě zahrnuje úžasnou láskou. 
A když si poctivě přiznáme své chyby a hří-
chy, které nám Bůh už odpustil, musíme 
obdivovat nesmírné Boží milosrdenství. 
(Staré odpuštěné hříchy se nemají připomí-
nat proto, abychom se trápili, ale abychom 
nacházeli důvody k radosti a vděčnosti za 
odpuštění.)
Pokud umíme žasnout nad Boží štědrostí 
vůči nám, začneme se zpovídat z nevděč-
nosti Bohu a úzkoprsosti vůči bližním. Zjis-
tíme, že dluhy druhých vůči nám jsou jen 
drobné ve srovnání s milióny, které nám 
odpustil Bůh. Úžas nad Boží štědrostí nám 
usnadní milosrdenství vůči lidem, přinese 
nový objev vnitřní svobody, radost z Boží-
ho přátelství a uzdravení srdcí, nejen svých 
vlastních. Bude to začátek naší cesty k veli-
konočnímu vítězství. 

+ JAN GRAUBNER,
duchovní rádce Orla

Led roztaje, když záříme,
srdce se otevírají,
když milujeme,
lidé se mění,
jsme-li otevřeni
a zázraky se dějí,
když věříme!

Sun-c’
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Ze žup a jednot  25–34

První týden měsíce října 2015 přijel do rodné země, k návštěvě rodiny a obce Šardice,  
syn bývalého exilového starosty Orla v Americe, Ing. Arch. Vladimíra Richtera,  
plk. MUDr. Jaroslav Richter. Při svém pobytu pak navštívil také rodiště tatínka obec Měnín 
na Brněnsku a také místo svého posledního bydliště v Brně-Králově Poli. Při této příležitosti 
si našel čas na rozhovor a některá vyprávění, o která se rád podělil…

Orla jsem převzala po své mamince… 20

říká dvacetiosmiletá Lucie Hejnová, starostka jednoty Rtyně v Podkrkonoší, členka 
Orla od roku 1994, nejstarší ze sedmi dětí, svobodná, ale čas nemá. Je držitelkou 
florbalové rozhodcovské licence W, což je nejvyšší možný stupeň pro ženský florbal.

Orelská běžecká liga tradičně zahájena v Moutnicích  17

XXV. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků 
II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým 
členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí.

Každé období v Orlu má svoje specifika. Na 
přelomu roku přihlašujeme, odhlašujeme, 
registrujeme, měníme jména, adresy, přestu-
pujeme, zkrátka děláme si pořádek ve svých 
členských základnách. A nejen v nich. Zvýše-
né pohyby registruji také v evidencích před-
platitelů časopisu. Současně s prvním číslem 
tradičně zasíláme složenky. Vkládáme je do 
časopisu a tím vás žádáme o úhradu. Již více 
jak deset let je cena stejná a je více jak zřej-
mé, že časopis je dotovaný z ústředí. Vážím 
si všech, kteří opravdu úhradu provedou. 
Ve slušné společnosti je totiž běžné, že se 
za zboží platí. Platbu lze provést také přímo 
vkladem na účet u KB 63031621/0100. Uveďte 
prosím i přidělené variabilní číslo. A také si 
myslím, že alespoň jedno číslo by mělo být 
v každé jednotě, proto jsem po revizi data-
bázi předplatitelů rozšířila.
Stále častěji se ozývají jednoty s tím, že svým 
členům (převážně seniorům) časopis budou 
platit a nechají si vystavit fakturu. Evidence je 
to sice složitější, ale ráda to udělám, protože 
mám radost z toho, že si v jednotách svých 
starších členů váží. Patříte mezi ně, pokud 
složenku v časopise nenajdete…..
Takovou výjimkou, jak se říká, co potvrzuje 
pravidlo, je jednota, která odhlásila několik 
čísel s tím, že je nikdo nečte a končí v koši. 
Brala bych to, kdyby si časopis nezačali ob-
jednávat  osmdesátiletí členové této jednoty 
sami. Tam, kde investují desítky, možná stov-
ky tisíc do majetku, 
nejsou ochotni zain-
vestovat pár korun 
do členů, bez kterých 
by jednota neexisto-
vala.….Je mi z toho 
smutno, ale co je to 
taková jedna jedno-
ta z 242? Všem, kteří 
čtou a platí, děkuji.  M. MACKOVÁ
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V sobotu 23. ledna 2016 ráno, den před 
starostovými šedesátinami, jsme spolu  
s dalšími Orly vzbudili Stanislava Juránka 
Orelským pochodem. Před jeho domem 
v Brně vyhrávala dechová kapela ze 

Osudy vlastenců, kteří nasazovali své životy 
za druhé světové války v boji proti fašismu, 
aby následně za komunistického režimu 
skončili ve věznicích či na popravištích – 
tyto lidské příběhy představuje expozice 
nazvaná  Život ve stínu šibenice. Unikátní 
výstavu v prostorách předsálí Jednacího 
sálu Senátu Parlamentu ČR  zahájil 2. února 
2016 kardinál Dominik Duka za účasti sa-
motného autora, skautů, orlů i představitelů 

Vnorov a to i přes to, že teploměr ukazo-
val –10 stupňů. Hoši přidali i spoustu dal-
ších písniček. Zastavovali se kolemjdoucí 
a vycházeli i obyvatelé činžáku. Zpívalo 
se, popíjelo a myslím, že se nám podařilo 

společenského i kulturního života. Ojedinělá 
výstava přibližuje méně známé osudy stateč-
ných lidí, kteří neváhali nasadit své životy v boji 
proti totalitě nacistické i komunistické. Nešlo 
přitom pouze o vojáky, ale také o lidi nejrůz-
nějších profesí, věku či zájmů. Jedno ale měli 
společné, odhodlání přispět svým úsilím k ob-
novení demokratických poměrů v naší vlasti. 
Řada z nich se však dočkala pronásledování 
a persekuce od svých vlastních stejnou řečí 

starostu příjemně překvapit. Předali jsme 
dárky za celého Orla, župu Sedlákovu, 
Velehradskou i ty osobní. 
Jistě byl starosta obdarován mnohými 
dary, ale nebyl by to Božek Kostelka, 
abychom na ústředí nevymysleli i origi-
nální dárek. Do broušeného skla jsme 
nechali osadit úlomek z Mariánského 

mluvících spoluobčanů.  Je nutné se z vlast-
ní historie poučit a přivést na tuto výstavu, 
ať už je k vidění kdekoliv, co nejvíce mladých 
lidí. Po prohlídce nezbývá než poděkovat   za 
přípravu celé expozice manželům Kratochvi-
lovým.  Děkujeme i  za výtisk  knihy Život 
ve stínu šibenice a využili jsme přítomnosti 
autora a nechali knihu podepsat. Děkuji také 
všem Orlům, kteří si udělali čas a přišli na 
zahájení výstavy. M. MACKOVÁ

Zahájení výstavy

Blahopřání k šedesátinám starostovi Orla
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n  VP/78/7 VP schvaluje termín jednání ÚR – 23. 4. 2016
n  VP/79/7 VP schvaluje termín jednání VP – 21. 3. 2016 a termín 

jednání VP rozšířeného o členy OR – 15. 4. 2016   
n  VP/81/7 VP ukládá předsedům OR poslat na ústředí podněty pro 

jednání VP a OR do 20. 3. 2016 
n  VP/86/7 VP ukládá br. Juránkovi oficiálně pozvat otce biskupa 

Radkovského na letošní pouť Orlů na Sv. Hostýn    
n  VP/87/7 VP schvaluje příspěvek spoluúčasti 2500,- Kč pro české 

účastníky FICEP campu 
n  VP/93/7 VP schvaluje prodej části parcely č. 171 o výměře  

253,16 m2 v k. ú. Oldřiš, zapsané na LV č. 433 v majetku Orla 
jednoty Oldřiš, IČ 62675427 a doporučuje navýšit cenu o daň 
z prodeje nemovitostí

n  VP/94/7 VP schvaluje podporu reprezentanta veteránů ve stolním 
tenisu na Mistrovství světa ve Španělsku Ing. Zdeňka Baluška z Orla 
jednoty Ostrava-Stará Bělá, ve výši 5000,- Kč 

n  VP/95/7 VP uděluje Čestné uznání ses. Haně Šleglové z jednoty 
Pitín 

n  VP/96/7 VP uděluje Čestné uznání br. Ing. Antonínu Gazárkovi 
z jednoty Vnorovy   

n  VP/97/7 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili 
br. Miroslavu Adamcovi st. z jednoty Orlice    

n  VP/98/7 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili 
ses. Boženě Pavelkové, Anně Lazurové, Marii Štěpánkové a Marii 
Tyblové z jednoty Kuřim

n  VP/99/7 VP uděluje Čestný zlatý odznak br. Ing. Stanislavu Ju-
ránkovi z jednoty Brno-Židenice

n  VP/100/7 VP bere na vědomí zprávu o vyúčtování dotací za 
rok 2015 z MŠMT a stav splácení půjček poskytnutých jednotám 
k 31. 12. 2015 a postupuje zprávu ÚR k projednání   

n  VP/101/7 VP schvaluje účast zástupců Orla na Valné hromadě 
FICEP v Kolíně nad Rýnem ve dnech 1.–2. dubna 2016 v počtu 
4 + 1 překladatel, ve složení br. Stanislav Juránek, Petr Macek, 
Michal Možný a ses. Kateřina Škvařilová        

n  VP/102/7 VP bere na vědomí právní rozbor k procesu svolání 
1. VP, dne 13. 6. 2015

n  VP/103/7 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se 
navyšuje příjem v kapitole č. 25 o 629.200,- Kč a současně se 
výdaje v kapitole H7 navyšují o 408.000,- Kč. Současně pově-
řuje 1. místostarostku sepsáním darovacích smluv s jednotou 
Brno-Obřany na částku 184.000,- Kč, s jednotou Brno-Husovi-
ce na částku 184.000,- Kč a s jednotou Brno-Bystrc na částku  
40.000,- Kč.

n  VP/104/7 VP schvaluje prodej části parcely č. 236/53 o výměře 
153 m2 v k. ú. Hradec Králové, zapsané na LV 9992 v majetku 
župy Brynychovy IČO 64808912

n  VP/105/7 VP souhlasí se spolupořadatelstvím Orla na Pochodu 
pro život 2. 4. 2016 v Praze

n  VP/107/7 VP bere na vědomí informaci k akci dne 10. 4. 2016 
u příležitosti výročí úmrtí Mons. Šrámka

Výpis z usnesení  ze 7. jednání Výkonného předsednictva

Vy všichni, kdo jste v loňském roce 
byli v srpnu na naší Orelské pouti 
na Svatém Hostýně, jste si nemohli 
nevšimnout….Stavba 8. Zastavení 
křížové cesty neodolala pádu mo-
hutného stromu a jednotlivé cihličky 
nebyly pod spadlou korunou takřka 
vidět. Inu, mocná příroda…

Příspěvek na obnovu 8. Zastavení 
křížové cesty na Svatém Hostýně

My Orlové máme k tomuto místu vel-
mi vřelý vztah, historicky i novodobě. 
Proto jsme se rozhodli pomoci a při-
spět na obnovu částkou 50.000,- Kč. 
Pro každého z vás, kdo bude chtít 
přispět jsme vydali 1000 ks „cihliček“ 
v hodnotě 50,- Kč. Lze je koupit na 
ústředním sekretariátě, na některých 
ústředních akcích, poutích i na žup-
ních sjezdech. Koupě je spojena se 
zápisem dárce do Poutní knihy.
Děkujeme. MILUŠE MACKOVÁ

sloupu, strženého davem lidí na 
Staroměstském náměstí v Praze 
3. 11. 1918. 
Na Výkonném předsednictvu 
bylo pak Stanislavu Juránkovi 
předáno vyznamenání – Čestný 
zlatý odznak.
Starosto, ještě jednou všechno 
nejlepší, pevné zdraví, pohodu, 
radost a k tomu všemu Boží 
požehnání…..
   Tvoji Orlové!
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Ficep camp 2016
Termín:  23. 7. – 29. 7. 2016 
Místo pobytu:  Stojanovo gymnázium Velehrad, Domov mládeže, 

Cena pro účastníka:  2.500,- Kč. (cena zahrnuje ubytování, stravování, program)
Program: •  Bohoslužby, kulturní a společenské činnosti v mezinárodním  

kulturním prostředí. Ze sportů bubble fotbal, plážový volejbal,  
fotbal, tanec, jízda na koloběžkách, hooping a mnoho dalších. 

  •  Jednodenní výlet do Punkevních jeskyní.
Doprava: vlastní
Ubytování: ubytování 3 – 4 osoby, sociální zařízení na patře

Věk a požadavky na účastníky: 

➥ Ročníky 1999 – 2002 
➥      Znalost základů anglického jazyka. Angličtina je dorozumívacím jazykem. Campu se 

tradičně účastní Německo a Rakousko, proto druhým jazykem je němčina. Znalost 
němčiny je výhodou nikoliv podmínkou.

Další informace: 
Předsedkyně RM Kateřina Škvařilová, tel.:+420 776 555 025, e-mail: rm@orel.cz

Registrace:
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 20. 5. 2016 na adresu Orel, Pellicova 2c, 60200 Brno. 
Elektronicky na: mozny@orel.cz (v kopii rm@orel.cz)

Stojanovo gymnázium, Velehrad, Domov mládeže 

 

 
 

4. 4.  17. setkání seniorů,  
Svatý Hostýn

16. 4. Volejbal ženy, Brno

23. 4. Volejbal muži, Brno

24. 4. Běh na Petřín, Praha

29. 4.  
až 1. 5.   Divadelní dílna,  

Boleradice

7. 5.   Kuželky družstev,  
Ivančice

21. 5.    Mem. prof. Benáčka, 
Olešnice

4. 6.   Stolní tenis družstva, 
Polná

4. 6.  Přehlídka duchovních 
písní Cantate,   
Luhačovice

18. 6.   Atletický přebor Orla,  
Hradec Králové

25. 6.   Malá kopaná muži, 
Moutnice

1. 5.  Prvomájová orelská 
pouť župy Bauerovy, 
kaple Radhošť

8. 5.   Mariánská štafeta župy 
Sedlákovy, Blučina

22.5.    Pouť Sedlákovy župy  
do Křtin, Bukovina

28.5.    Pouť Svatováclavské 
župy na Svatou Horu, 
Příbram

28. 5. Národní pouť, Krakow

4. 6.   Pouť  župy Brynychovy 
a Orlické na Horu  
Matky Boží, Králíky

12. 6.  Pouť  župy Sušilovy, 
Moravský Krumlov

18. 6.    Pouť  župy Trochtovy 
k Panně Marii  
Květnovské,  
Květnov u Chomutova

19. 6.    Pouť  župy Velehradské, 
Blatnická hora

Podrobnosti na www.orel.cz

Zveme Vás  
na následující 
ústřední akce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na Ficep camp 2016:

Příjmení, jméno

Rok narození

Adresa

Členské číslo Orla 

Velikost trička

E-mail tel. č.

Jméno a příjmení 
zákonného zástupce

Podpis 
zákonného zástupce

tel. č.

V ......................................................... dne ........................... Podpis a razítko stat. zástupce jednoty
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Ples Orla ČR se konal za podpory župy Kre-
kovy a jednoty Blansko. Celý ples se nesl 
v netradičním duchu a to per, pírek a pe-
říček.  Jestli někdo čekal  orlí pera, musel 
být zklamán. Sál byl vyzdoben jemnými 
nadýchanými pavími pery, stoly zdobily pe-
říčkové dekorace a pírka všech druhů bylo 
možné vidět takřka všude. 
Celým večerem provázel moderátor Hi-
trádia Magic Brno Jiří Flaisig, který ihned 

v úvodu pozval na pódium starostu Orla 
ČR Ing. Stanislava Juránka. Starosta přivítal 
hosty – čelní představitele z řad KDU-ČSL, 
starosty i zástupce z ostatních žup a pře-
devším všechny místní. Ples byl zahájen, 
kapela Medium hrála, lidé popíjeli vše, co 
bar nabízel a nálada byla velice příjemná. 
V kulturním programu mohli hosté zhléd-
nout profesionální předtančení dvou taneč-
ních párů z tanečního klubu Orla jednoty 

Telnice a to standartní tance. Po krátkém 
odpočinku a jedné taneční sérii opět na-
stoupily taneční páry již v jiných šatech 
a ukázaly nám jak se sportovně tančí latin-

Blansko přivítalo
plesové hosty
Zatímco sportovci v Orlu zahájili svoji sezónu 9. ledna 
dopoledním silničním během v Moutnicích, kulturně za-
ložení členové se přišli bavit na Ústřední ples Orla do 
Blanska. Našli se i ti, kteří zvládli obojí.
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sko-americké tance. Zahambit se nenechal 
ani Aerobic team Orel Blansko, který svým 
vystoupením na stepech nadchl nejednoho 
účastníka plesu. K pohodové náladě celé-
ho plesu přispěla i cimbálová muzika Maje-
rán, která rozezněla tóny cimbálu v malém 
sále, kde si milovníci této naší moravské 
muziky mohli vychutnat i 12 vzorků bílého  
a 8 vzorků červeného přívlastkového vína 
ve špičkové kvalitě. Myslím si, že ani hla-
dem na plese nikdo netrpěl, neboť o pat-
ro výš bylo připraveno pro hosty vynikající 
občerstvení.
Když se na parketě objevila paní oblečená 
ve sportovním oděvu a ještě k tomu vedle 
sebe vezla kolo, bylo každému jasné, že 
se blíží zlatý hřeb večera a to vystoupení 
trojnásobné mistryně světa v krasojízdě na 
kole Martiny Štěpánkové. Po krátkém krou-
žení začala Martina na kole dělat takové 
věci, že všichni hosté jen zatajovali dech. 
Po skončení krasojízdy se v sále rozezněl 

nekonečný aplaus. Martina Štěpánková 
poděkovala našemu starostovi za velkou 
podporu z Jihomoravského kraje v době, 
kdy ji nejvíc potřebovala a kdy byl Stanislav 
Juránek hejtmanem. Na oplátku mu půjčila 
svoje kolo a pozvala na projížďku parke-
tem… a všichni jsme ihned pochopili, že 
ovládat takové kolo není jen tak. 
Tóny kapely zněly dál a pomalu se  blížil 
všemi očekávaný okamžik losování hlavních 
cen tomboly. Hodinky ukazovaly půlnoc 
a bylo to tady. Vyhrávaly se sáně, roční dál-
niční známky, dort, vysavač a hlavní cena 
velká LCD televize. Všechny ceny (a že jich 
bylo) našly svoje nové majitele a zábava po-

kračovala takřka do brzkých ranních hodin.
Velkým zpestřením plesu byl i FOTOKOU-
TEK, který je novinkou na společenských 
akcích a ten se stal díky vzniklým fotogra-
fiím nezapomenutelnou atrakcí plesu.
Na závěr bych poděkoval především všem 
pořadatelům plesu, protože to jsou právě 
oni, kteří mají na celém úspěchu takové-
to společensko-kulturní akce největší zá-
sluhy. Dále bych chtěl poděkovat Ústředí 
Orla ČR a župě Krekově za organizačně-fi-
nanční pomoc a poděkování patří i všem 
sponzorům.
  JIŘÍ HASOŇ,
 starosta Orla jednoty Blansko

Vážený starosto a vážení členové jednoty v Blansku,

dovolte mi, abych poděkovala všem, kdo jste se podíleli na velmi dobré reprezentaci 
Orla při uspořádání plesu. Poděkování patří každému z vás, kteří jste jakýmkoliv způ-
sobem přiložili ruku k dílu. Ještě jednou přijměte moje upřímné poděkování.
 MILUŠE MACKOVÁ, 1. místostarostka Orla ČR
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Duchovní cvičení  
pro členy Orla na Velehradě 
Náplní duchovní obnovy byly mše svaté, 
přednášky, křížová cesta, adorace, modlit-
ba breviáře, příležitost ke svátosti smíření 
a k osobnímu rozhovoru. Zamýšleli jsme se 
nad úryvkem Písma svatého: „Jděte a učte 
se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť. 
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšní-
ky.“(Mt 9,13) Naslouchali jsme přednáškám 
o Božím milosrdenství, protože právě tento 
rok je Svatým rokem Božího milosrdenství. 

Věnovali jsme se nedělnímu evangeliu, ve 
kterém Ježíš byl pokoušen ďáblem na pouš-
ti. Mezi jednotlivými přednáškami jsme si 
zazpívali různé písně při kytaře ze zpěvní-
ku Koinonia. Mnozí z nás vykonali svatou 
zpověď, přistoupili ke sv. přijímání, prošli 
Svatou bránou velehradské baziliky a tím 
získaly plnomocné odpustky.
Prožili jsme krásný a povzbuzující víkend 
v rodinné a přátelské atmosféře. Bylo nás 

okolo 30, ale mrzelo nás, že nepřišlo více 
účastníků, ačkoli na plakátě byly zvány 
všechny věkové kategorie. Velké věko-
vé spektrum nebylo na škodu, ba právě 
naopak. Měli bychom si uvědomit, že 
v Orle jsou mladí všichni a všichni jsme  
děti Boží.
Děkujeme otci za čas, který nám věnoval.
S pozdravem Zdař Bůh!

účastníci duchovního cvičení 

Ve dnech 12. 2. – 14. 2. 2016  
proběhla v poutním domě 

Stojanov na Velehradě du-
chovní obnova s otcem Alva- 
rezem Kodedou OP, předsedou 
duchovní rady. Sešly se různé 
generace členů Orla z Kunovic, 
Uherského Hradiště, Velkých 
Karlovic, Mořkova, Brna, Stráž-
nice, Drnovic u Vyškova, Staré-
ho Města a mnoha dalších míst. 
Přišli načerpat duchovní síly 
pro následující postní dobu.
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Do OBL 2015 bylo zařazeno 23 závo-
dů, kterých se zúčastnilo celkem 537 
běžců z orelských jednot, z toho 402 
v kategoriích mládeže a 135 dospělých 

z 51 orelských jednot. Nejstarším pravi-
delným účastníkem byl znovu Jindřich 
Tomíšek z Horních Moštěnic, kterého 
od nejmladšího Matěje Halase z Vyško-
va dělí celých 75 let. 
Nejpilnějšími běžci byli vyškovští Milan 
Adamec s 21, Anna Málková s dvaceti, 
Monika Trojancová a Josef Kunc s deva-
tenácti závody. 
Nejvíce vítězství ve svých kategoriích 
dosáhli Leontýna Hladká z Židenic 
a Václav Hanulík z Vyškova, (14) kte-
rý dokonce v sezóně nepoznal hořkost 
porážky. Totéž se povedlo i Jiřímu Brt-
níkovi z Obřan, který absolvoval 11 
závodů a Anežce Matyášové z Dolní 
Dobrouče, která zvládla závodů 5. Nej-
vyrovnanější souboje o stupně vítězů 
s nejmenším konečným bodovým roz-
dílem mezi prvním a druhým místem, 

byly v kategoriích staršího žactva, kde 
o konečném pořadí rozhodl až posled-
ní závod. Kategorii juniorů na druhou 
stranu největším bodovým rozdílem 
jednoznačně ovládl Jakub Slavík ze 
Šitbořic, který kuřimského Ondře-
je Nováčka na druhém místě porazil  
o 62 bodů. 
Zvýšený zájem o běhání dokládá i to, 
že celkem 98 běžců absolvovalo 10 
a více závodů, což je mimochodem 
nárůst oproti loňsku na téměř dvoj- 
násobek. 
Nejúspěšnější jednotou se stala jedno-
ta Orel Vyškov, před jednotou Židenice 
a jednotou Obřany. Obřany pro změnu 
triumfovaly co do počtu závodníků na 
medailových pozicích v celkovém hod-
nocení, když předstihly právě Vyškov 
v poměru 15:14. Třetí příčka patří Ži-
denicím. 
„Skokany“ roku v soutěži jednot byly 
jednoty ze Silůvek a Domanína – Si-
lůvky se posunuly v soutěži jednot ze  
7. na 4. místo, Domanín skončil 7., když 

Ohlédnutí za orelskou 
běžeckou ligou v roce 2015
Slavnostním vyhlášením nejlepších běžců v jihomoravských 
Pozořicích vyvrcholil již 7. ročník Orelské běžecké ligy. A opět 
to byl ročník rekordní nejen co do počtu závodů, ale hlavně 
počtu startujících.  
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4 nejlepší jednoty

rok předtím se do nejlepší 20 ani ne- 
dostal. 
Za jednotu Orel Silůvky závodí i nej-
úspěšnější rodinný tým – Horákovi, 
kteří měli celkem 4 zástupce na stup-
ních vítězů. Po třech medailových 
umístěních měli dále Zejdovi z Obřan, 
Hladcí a Kolegarovi z Židenic, Hala-
sovi ze Šitbořic a Halasovi z Vyškova.  
Prvním rokem byla také samostatně 

hodnocena kategorie hendikepova-
ných sportovců, do které se zapojili  
3 běžci. 
Pro většinu zúčastněných byl jistě vel-
kým zážitkem Běh na Petřín, kde dospě-
lé běžce po 3 kilometrech běhu do kop-
ce a 299 schodech na rozhlednu čekal 
krásný výhled na podzimní Prahu a na 
děti zase odměna v podobě výstavy 50 
let Večerníčka.
Sezona 2015 se vyznačovala tropickými 
teplotami při letních závodech, na dru-
hou stranu v Kuřimi jsme konečně po 
několika letech zimních extrémů (30 cm 
sněhu, –12 °C) zažili příjemné běžecké 
podmínky.
 Vyhlášení vítězů celého ročníku proběh-
lo v příjemném prostředí pozořické or-
lovny, sál zaplněný do posledního místa 
byl nejlepší odměnou i pro domácí pořa-
datele. O úvodní slovo se podělil starosta 
Orla Stanislav Juránek a místní duchovní 
rádce P. Pavel Lacina. Po zhodnocení ce-
lého ročníku se již dostalo na ty nejlep-
ší a krásné poháry budou pro všechny 

příjemnou vzpomínkou na vydařenou  
sezonu. 
7.ročník OBL je za námi, 8.ročník je již 
v plném běhu. Novinkou pro rok 2016 
jsou kategorie „lidový běh“ muži, ženy 
bez rozdílu věku. Jsou určeny pro běž-
ce začátečníky. Závěrem bych chtěl ještě 
jednou poděkovat všem závodníkům, 
jejich trenérům a doprovodům, orga-
nizátorům jednotlivých závodů – jsem 
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D 2010 a ml. – benjamínci
1. Hladká Leontýna Židenice
2. Pausová Tereza Hranice
3. Halasová Anežka Vyškov

H 2008, 2009 – atletická školka
1. Horák Tomáš Silůvky
2. Hladký Tadeáš Židenice
3. Šenkýř Dominik Silůvky

D 2004, 05 – přípravka
1. Pijáková Tereza Obřany
2. Svobodová Barbora Obřany
3. Lužová Karolína Žatčany

H 2010 a ml. – benjamínci
1. Halas Hynek Šitbořice
2. Horák David Silůvky
3. Zejda Matyáš Obřany

D 2006, 2007 – minipřípravka
1. Kosíková Michaela Domanín
2. Tomanová Stela Vyškov
3. Horáková Nikola Silůvky

H 2004, 05 – přípravka
1. Hanulík Václav Vyškov
2. Koudelka Petr Žatčany
3. Hrouzek Zdeněk Silůvky

D 2008, 09 – atletická školka
1. Trojancová Monika Vyškov
2. Tichá Zdislava Obřany
3. Zejdová Kateřina Obřany

H 2006, 07 – minipřípravka
1. Vychron Filip Vyškov
2. Tichý Adam Obřany
3. Kuchař Adam Domanín

D 2002, 03 – mladší žákyně
1. Kolegarová Aneta Židenice
2. Kolegarová Anna Židenice
3. Halasová Anna Vyškov

Orelská běžecká liga 2015 – výsledky
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H 2002, 03 – mladší žáci
1. Konečný Vojtěch Silůvky
2. Vychron Martin Vyškov
3. Dušek Jakub Dolní Dobrouč

D 1998, 99 – dorostenky
1. Kolegarová Gabriela Židenice
2. Tichá Kateřina Obřany
3. Limburská Eliška Obřany

H 1996,97 – junioři
1. Slavík Jakub Šitbořice
2. Nováček Ondřej Kuřim 
3. Moravec Jiří Orlice

D 2000, 01 – starší žákyně
1. Matyášová Jitka Dolní Dobrouč
2. Halasová Veronika Šitbořice
3. Filipová Lucie Pozořice

H 1998, 99 – dorostenci
1. Halas Pavel Šitbořice
2. Štěpánek Radek Obřany
3. Dušek Pavel Dolní Dobrouč

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

H 2000, 01 – starší žáci
1. Slavík Ondřej Šitbořice
2. Limburský Jan Obřany
3. Tichý Miroslav Obřany

D 1996,97 – juniorky
1. Matyášová Anežka Dolní Dobrouč
2. Paulíková Kamila Obřany
3. Maříková Zuzana Dolní Dobrouč

Muži B
1. Kašpařík Pavel Blažovice
2. Zachař Jiří Vysoké Mýto
3. Hladký Jiří Židenice
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Muži C 
1. Scherrer Jaroslav M. Budějovice
2. Kunc Josef Vyškov
3. Skyba Martin Židenice

Muži D
1. Brtník Jiří Obřany
2. Čáp Bohuslav H. Králové
3. Sedláček Pavel S. Lískovec

Muži E
1. Marek Jiří Vysoké Mýto
2. Holý Josef Židenice
3. Tomíšek Jindřich Hor. Moštěnice

Ženy A
1. Zdařilová Zuzana Židenice
2. Zejdová Eva Obřany
3. Eliášková Tereza Židenice

Ženy B
1. Horáková Šárka Silůvky
2. Škařoupková Ivana Vyškov
3. Tomanová Lenka Vyškov

Ženy C
1. Skřivánková Dana Vyškov
2. Málková Anna Vyškov
3. Slabáková Lenka Židenice

Hendikepovaní
1. Halas Vojtěch Vyškov
2. Makarová Sylva Obřany
3. Šimíček Marek H. Moštěnice

Pořadí jednot (z 51 hodnocených)
 1. Vyškov
 2. Židenice
 3. Obřany
 4. Silůvky
 5. Šitbořice
 6. Dolní Dobrouč
 7. Domanín
 8. Vysoké Mýto
 9. Moravské Budějovice
10. Hranice
11. Žatčany
12. Blažovice
13. Jiříkovice
14. Hradec Králové
15. Pozořice
16. Troubelice 
17. Starý Lískovec
18. Kroměříž
19. Blučina
20. Kuřim

nadšen, jak se řady orelských běžců 
utěšeně rozrůstají a jak se nám poda-
řilo společně vytvořit skvělé sportovní 
a společenské prostředí, ve kterém 
orelské myšlenky dostávají tu pravou 
praktickou rovinu. 
Byl bych moc rád, kdyby to tak zůstalo  
i v dalších ročnících. Přál bych si, aby se 
soutěže nezměnily jen v dostihy o body, 
o prestiž jednotlivých jednot, aby usta-
ly náborové akce členů z nejrůznějších 
atletických oddílů, členů, kteří ani neví, 
co je Orel. Jak jsem již uvedl před ro-
kem – naše soutěž bude taková, jakou 
si ji sami uděláme. 
 Mgr. PETR HALAS, ředitel OBL
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Již tradičně přivítali účastníky pořadate-
lé v Domě dětí a mládeže a v Lidovém 
domě. Na obou místech probíhaly boje 
o vítězný titul ve třech kategoriích. Hrálo 
se podle platných pravidel badmintonu. 

Turnaje se zúčastnilo 29 hráčů z jednot 
ze Slavičína, Brna-Bohunic, Lomnice, Ro-
venska, Kuřimi a domácí Polné. Vítězům 
blahopřejeme a na vás všechny, kdo se 
tomuto  sportu věnujete, se těšíme zase 

za rok. Poděkování patří našemu letitému 
sponzoru – Mlékárně Polná za výrobky, 
kterými byli obdarování vítězové a za 
podporu Města Polná. 
 BEDŘICH KOPECKÝ, ředitel turnaje

Ústřední turnaj 
v badmintonu 
proběhl v sobotu 21. listopadu 2015 v Polné u Jihlavy

Kategorie: do 15 let

1. Šincl Martin – Rovensko
2. Šinclová Kateřina – Rovensko
3. Šorf Jan – Polná

ženy nad 15 let

1. Škvařilová Kateřina – Lomnice
2. Navrátilová Monika – Brno-Řečkovice
3. Večeřová Ludmila – Polná

muži nad 15 let

1. Stránský Pavel – Brno-Řečkovice
2. Slavíček Jiří – Brno-Bohunice
3. Chvátal Dušan – Brno-Řečkovice
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Pod dohledem ředitelky Pavly Vymazalové 
a rozhodčího Miroslava Hurty účastníci ode-
hráli devítikolový švýcar obvyklým tempem 
2x15 minut na partii. Každý turnaj začíná 
úvodním slovem, duchovním slovem a mod-

Konečné pořadí

 1. Sháněl Jaroslav – Orel Staré Město 
 2. Kubát Pavel – Orel Ořechov
 3. Píštěk Jan – Orel Veselí n. M.
 4. Kubíček Pavel – Orel Ořechov 
 5. Vašek Michael – Orel Kuřim 
 6. Hrdina Jiří – Orel Kuřim 
 7. Pehal Luděk – ŠK Střelice 
 8. Skalka Jan – Orel Veselí n. M. 
 9. Fojt Leoš – Orel Obřany 
10. Blaha Bohuslav – Orel Staré Město

 
11. Vymazal Antonín – Orel Moutnice 
12. Lapúník Pavel – Orel Bohunice 
13. Rozek Jiří – Orel Velké Němčice 
14. Hrabal Radek – Orel Veselí n. M. 
15. Smíšek Radovan – Orel Kuřim 
16. Sasín Josef – Orel Vnorovy 
17. Tomčala Jan – Orel Veselí n. M.  
18. Zoufalý Zdeněk – Orel Ořechov 
19. Hladký Tadeáš – Orel Židenice 
20. Fajová Alice – Orel Bohunice

Mistr Orla v šachu 
je ze Starého Města
Dne 28.listopadu se sjelo 30 šachistů do Moutnic, kde se 
konalo mistrovství  Orla v této královské hře. 

litbou. Po té již dostaly prostor šachové figu-
rky. Pro účastníky pořadatelé připravili malé 
občerstvení a turnaj se bez protestů a v klidu 
chýlil ke svému závěru. Nejstaršímu účastní-
kovi bylo 75 let a nejmladší hráčce 7 let. Při 

neúčasti domácího favorita Broni Vymazala se 
mistrovství stalo kořistí pro Jaroslava Sháněla 
ze Starého Města. Zvítězil obdivuhodným vý-
konem devíti bodů z devíti partií. 
 PAVLA VYMAZALOVÁ

 
21. Greger Jiří – Orel Bohunice 
22. Šabata Lukáš – Orel Velké Němčice 
23. Zoufalý Tomáš – Orel Ořechov 
24. Morávek Zdeněk – Orel Veselí n. M.  
25. Sádlík Vladimír – Orel Kuřim 
26. Rozek Jakub – Orel Velké Němčice 
27. Hladký Jiří – Orel Židenice 
28. Skorkovský Petr – Orel Bohunice 
29. Opatřil Jan – Orel Bohunice 
30. Skorkovská Šárka – Orel Bohunice
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Mezi nimi pak jmenovitě členům 
moutnické jednoty Orla:

Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi – přísluš-
níkovi RAF, padl 17. 1. 1942 v bojích nad 
Brémami

Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – pří-
slušníkovi RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku

Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu 
do zahraničí, vězněnému v německých kon-
centračních táborech – zemřel 21. 7. 1992 
v Moutnicích

Rudolfu Hrdému – zatčenému při odcho-
du do zahraničí, vězněnému v německých 

koncentračních táborech – zemřel 19. 11. 
1996 v Moutnicích

Plk. JUDr. Janovi Buchtovi – příslušníku RAF, 
zemřel 26.5.2004 v Moutnicích

Nadp. Aloisovi Dohnálkovi – příslušníkovi 
čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, ze-
mřel 6. 11. 2004 v Moutnicích 

Po mši sv. a položení květin na hroby 
a k pamětním deskám přivítal v Orlovně 
všechny sportovce P. René Strouhal a sta-
rosta Orla ČR br. Stanislav Juránek.  

Kompletní výsledky na www.orel.cz 
PETR NOVOTNÝ

Zimní silniční běh
XXV. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako 
Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevu-
jeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které 
víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. 
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Celkem 110 dětí rozdělených do 10 ka-
tegorií se vydalo na perfektně připravené 
krosové tratě Zámeckého parku. V mír-

ném dešti to zvládly nejmenší děti na 
krátkém okruhu, stejně jako starší děti 
na okruhu,  dlouhém 510 m. A jak už to 

Malá cena (s velkým kopcem) ZLOBICE
V sobotu 13. února se běžel v Kuřimi závod, který je již po 
páté zařazen do Orelské běžecké ligy. V hlavním závodě je 
nutné překonat „pověstný“ kopec, zřejmě je to pro běžce 
výzva, protože  počet účastníků rok od roku roste. To nás, 
jako pořadatele, nesmírně těší.
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tak v Kuřimi bývá, počasí opět nic moc, 
ale i přes tu nepřízeň to malí běžci zvládli 
bez větší újmy na zdraví. To se nedalo 
říci o oblečení, ale s tím se asi počítá….
nějaké zakopnutí, strkání a bláto je pak 
všude.
Na závod dospělých se počasí vylepšilo 
a dokonce i chvílemi vysvitlo sluníčko.  
I v tomto závodě byl překonán účastnic-

Malá cena (s velkým kopcem) ZLOBICE

ký rekord a na trať dlouhou 7,3 km vy-
běhlo celkem 155 běžkyň a běžců. Traťo-
vý rekord se ale podařilo překonat pouze 
jedné závodnici, a to Lence Jančaříkové 
v kategorii žen 45+. 
Závod tradičně probíhal ve spoluprá-
ci s Atletickým klubem Kuřim. Nově 
se letos běžel i Lidový běh, kterého se 

zúčastnilo celkem 23 běžců, takže cel-
kový počet sportovců na všech tratích  
byl 288.  
Velké poděkování patří všem, kteří připra-
vovali tratě, zázemí, ceny i občerstvení, 
stejně jako těm, kteří pomáhali přímo na 
místě během celého závodu i po něm.
 M. MACKOVÁ
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říká dvacetiosmiletá Lucie Hejnová, starostka jednoty Rtyně 
v Podkrkonoší, členka Orla od roku 1994, nejstarší ze sedmi dětí, 
svobodná, ale čas nemá. Je držitelkou florbalové rozhodcovské 
licence W, což je nejvyšší možný stupeň pro ženský florbal. 

mužů ve florbale u nás v ČR. Byla to velkole-
pá akce, na kterou velice ráda vzpomínám. 
Tam jsem zažila jeden úžasný moment. 
Když hrálo ČR-Švédsko v základní části 
v Ostravské vyprodané hale, s kamarádkou 
Jíťou jsme seděly vede sebe, ale vlastního 
slova jsme neslyšely. Byl to úžasný pocit, jak 
všichni hnali tehdy český tým a tam vznikl 
ten můj sen. Chtěla jsem se dostat tam, na 
ten střed hřiště. Jako hráčka jsem už byla 
věkem stará, měla jsem mizernou šanci 
dostat se do reprezentace jako hráčka, tak 
jsem tak přemýšela, co bych jinak mohla 
udělat pro to, abych takový pocit mohla 
zažít…..a najednou to bylo. Jako rozhodčí 
mám větší šanci a ještě k tomu ženských 
rozhodčích je málo. A tak pomalu rostla 
moje rozhodcovská kariéra. 

s Co považuješ za svůj dosavadní 
největší úspěch?

Největší úspěch, kterého si cením, je jeden rok 
na celostátu, kdy jsme pískaly finále poháru 
České pojišťovny. Jako rozhodčí se spíše setká-
váte po celou dobu s kritikou, nesouhlasem, 
nepříjemným vyjadřováním... Pochvala, o té si 
můžete nechat, tak leda zdát. Ale tady se nám 
podařila nevídaná věc. Zápas se nám opravdu 
povedl a hlavně to byl náš první televizní zá-
pas. Sami komentátoři byli přikvapeni, že do 
finálového zápasu byly nominovány ženy, ale 
jak sami uvedli, ve světě je to zcela běžné. Po 
zápase nám došlo mnoho sms zpráv – samé 
gratulace. Ale ta, pro mne nejdůležitější, byla 
od jednoho trenéra z extraligy žen. Dal si tu 
práci, a napsal nám vskutku povzbuzující  
e-mail. „Holky, vím, že se setkáváte se samou 
kritikou od hráčů, trenéru i diváku. Když jsem 

mít vyškoleného rozhodčího, tak jsme do 
toho tehdy s kolegyní Jitkou Romančákovou 
šly. Z povinnosti se mi stal koníček a pískáme 
spolu již 8 let.

s Měla jsi sen…

Ano, a šla jsem za ním. Nevěřila jsem, že 
bych se někdy mohla dostat na MS. V roce 
2008 jsem byla jako dobrovolník na MS 

Orla jsem převzala 
po své mamince…

s Takže pěkně od začátku.  
Jak jsi se k florbalu a pískání dostala?
Spíš jen takovou „plácanou“ jsem hrála už 
na základce. Později jsem to mezi klukama 
neměla moc lehké, tak jsem si v sedmnácti 
udělala trenérský kurz. Po roce trénování 
jsem se ale ke hře vrátila v klubu FBK 001 
Trutnov. Letos je to již 10 let, co se florbalu 
věnuji závodně. Každý tým v soutěži musel 
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viděl nominaci na finálový zápas, nechtěl jsem 
tomu ani věřit. Abych pravdu řekl, nevěřil jsem 
vám. Ale teď po zápase mohu říct, že jste jej 
zvládly více než obstojně.“.

s Kde všude tě viděli florbaloví pří-
znivci v akci? 

Už za sebou mám pískáni finále na Gothia 
cup G 16 (Švédsko) 2013, finále poháru Čes-
ké pojišťovny, finále play-off juniorek, 1.me-
zinárodní pískání EFT (to bylo štěstí, maďar-
ský rozhodčí si zlomil nohu), únor Polish cup 
2014, superfinále v O2 aréně v roce 2014, 
únor 2015 kvalifikace na MS žen ve florbale 
(Lotyšsko). Finále Prague games G 16, prosi-
nec účast na MS ve finském Tampere - pískání 
o konečné 8. místo (Polsko-Slovensko).

s Prosincové Mistrovství světa ve 
florbalu žen ve finském Tampere je 
asi nejčerstvější zážitek.

Vždy jednou za 2 roky se koná na kon-
ci roku. Je to vrchol každého sportu, kde 
se střetávají ti nejlepší. V říjnu přišla moje 

ale stejně bych to neprozradila, pokud to 
není veřejně oznámené. V květnu 2016 je 
Mistrovství světa juniorek v Kanadě, ale zda 
budu nominována, není jisté. O tom musí 
rozhodnout mezinárodní komise rozhodčích 
a možná v tuto chvíli, už je jasné, že …

s Tak to moc držím pěsti. Jak si  

udržuješ svoji kondici?

Jsem pracovně dost vytížená, takže je to 
náročnější. Jsem terénní sociální pracovni-
ce v Charitě a ne vždy má člověk chuť na 
trénink, když je utahaný z práce. Hraní už 

nominace. Měla jsem zrovna kurz anglič-
tiny, když mi volal náš předseda komise 
rozhodčích Radek Hora“. „Tak ti gratuluji 
k nominaci na MS“. Udiveně kulím oči, 
„Co prosím?“ „Ještě mi to jednou zopa-
koval a mě se nedostávalo slov“. Ty poci-
ty, co jsem tam ten týden zažila, se těžko 
popisují a je to skvělá zkušenost. Pískala 
jsem celkem 7 zápasů za účasti týmů – Sin-
gapur, Rusko, Austrálie, USA, Slovensko, 
Polsko, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Ja-
ponsko - to byl nejhlasitější tým, co se týče 
povzbuzování. Myslely jsme s kolegyní, že 
ohluchneme, jak ty holky pištěly. Ani v tom 
portu, co jsme měly, jsme se neslyšely. Celý 
týden jsem se cítila jako v sedmém nebi. 
Sauna, vířivka, bazén, masáže, to nemám 
ani doma.

s A co tě čeká v nejbližší době?

Ženská extraliga, sem tam finálové zápasy 
poháru České pojišťovny. Kdo bude pís-
kat finálový zápas, to sama ještě nevím, 

pomalu závodně opouštím, ale snažím se tak 
2–3x do týdne něco dělat, ať už je to volej-
bal, běh do práce, nebo samostatný florba-
lový trénink. Vedu nejmenší elévky a jezdíme 
na turnaje pod Českým florbalem.

s Máš na závěr nějaký vzkaz pro 
naše Orlíky? 

Jít si za svým cílem a nikdy se nevzdávat. 
Měla jsem i takové chvíle, ale mám kolem 
sebe přátele, kteří mě vždycky podrželi. 
A teď nějaký čas mám takové svoje krédo. 
„Když budu já dobrý rozhodčí, může i ten 
sport růst a rozvíjet se“. 

Děkuji za rozhovor a přeji férové hráče 
a slušné diváky.

MILUŠE MACKOVÁ
Foto – archiv LUCIE HEJNOVÉ
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Krnov

Stěbořice

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Šternberk

Vítkov

Rýmařov

Olomouc

Ostrava
Opava

Župa
Křížkovského

138 členů

Orel Jednota Stěbořice je jedná z mála jed-
not na severu Moravy, o které se dá říci, 
že díky houževnatosti svých členů funguje 
velmi aktivně. Každoročně své aktivity za-
hajuje tradičním Orelským plesem, kterého 
se účastní okolo tří stovek návštěvníků. 
Mladí Orli pod vedením paní Svatavy Blá-
hové nacvičují zahajovací slavnostní polo-
nézu a taky mají vždy připravený půlnoční 
program, který atmosféru plesu umocňuje. 
V létě jednota pořádá zahradní slavnost. 
Tady na začátku nechybí vystoupení orel-
ských mažoretek, které se od jara připravují, 
aby potom předvedly krásné profesionální 
vystoupení. V loňském roce poprvé vystou-
pili rodiče s dětmi. Povzbuzující a hezké 
bylo právě to, že rodiči již byli ti, kteří jako 
náctiletí po roce 1989 ve Stěbořicích Orla 
obnovovali. Mezi kulturní aktivity Orla patří 
také Mikulášská nadílka. Bývá v kostele a ve 
známost lidí z širokého okolí přišla krásný-

lik bohatý a inspirativní, že v něm pokaždé 
můžeme nalézt něco nového. Bohatost 
příběhu nám však nedovoluje zahrnout 
do třicetiminutového představení veškeré 
události kolem Ježíšova narození. To bohu-

mi divadélky, která režíro-
val tragicky zesnulý otec 
Jožka Motyka. Jemu patří 
velké díky za vše, co pro 
orelskou jednotu ve Stě-
bořicích udělal, 
a že vedení 
Orla v jejich 
práci hodně 
povzbuzoval. 
Nyní se jeho režisér-
ské taktovky ujali jiní a sna-
ží se pokračovat tak, aby 
otec Jožka měl z nich 
radost. Mezi největší kul-
turní radosti jednoty patří 
ve Stěbořicích Živý Betlém. Už více jak dva-
cet let se mnozí ze Stěbořic a okolí scházejí 
v podvečer prvního svátku vánočního, aby 
si připomněli událost narození Ježíše Krista. 
I když tento příběh dobře známe, je nato-

Orel jednota Stěbořice
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138 členů

žel nedokážeme. Vždy musíme vybírat. Pro 
letošní Vánoce se nám zdrojem inspirace 
pro scénář stala kniha Jana Dobraczyńské-
ho – Stín otce. V době očekávání Mesiáše, 
kdy zemi vládne král Herodes a užívá násilí 
k oslabení vlivných rodů se záměrem udržet 
si korunu, je Josef z Nazareta politickými 
okolnostmi donucen opustit otce i bratry 
a odejít z rodného města Betléma. Na radu 
rodinného přítele Zachariáše a jeho ženy 
Alžběty se vydává do Nazareta, tam potká-
vá svou budoucí ženu Marii. Po určité době 
však musí opustit své představy o společ-
ném poklidném životě v Nazaretu a opět 
se vrací do Betléma. 
Snažili jsme se zachytit napjatou atmosféru 
tehdejší doby, která je v něčem podobná té 
naší. Ač to nebylo jasným záměrem, diváci 
si mohli povšimnout jisté souvislosti s ny-
nějšími otázkami ohledně imigrace.  
Do přípravy Živého Betléma se každoročně 
zapojuje mnoho ochotných lidí. Velké díky 
patří nejen hercům, ale také osvětlovačům, 
zvukařům, mladým, kteří zajistí ovečky, 
kostýmy, postaví pódia a chlév, přichystají 
občerstvení. Každý přiloží ruku k dílu prá-
vě tím, co je mu blízké, a tak díky souhře 

i v letošním roce opět 8. května v neděli 
v odpoledních hodinách a navazující kultur-
ní program bude na prostranství u kostela 
obohacen koncertem Pavla Helana. 
Jednota Orla ve Stěbořicích pořádá každo-
ročně letní orelský tábor pro 60 děti z celé 
farnosti. Dnes tábor vedou ti, které kdysi 
jejich vedoucí při náročných túrách nosili 
na zádech.   
Jsme rádi, že se nám v naší práci daří, stá-
le máme Pánu Bohu za co děkovat a jsme 
rádi, že se vždy najde hodně členů, kteří 
chtějí s láskou pomáhat a Orla ve Stěboři-
cích podporovat. 
  JANA ŘEHULKOVÁ 

a spolupráci může vzniknout pěkné před-
stavení.
Jednota ve Stěbořicích nezahálí samozřej-
mě ani na poli sportovním. Každoročně 
pořádá volejbalový turnaj, má fungující 
oddíl kuželkářů, mladí muži hrají svazo-
vou soutěž ve futsalu – okresní přebor. Od 
roku 2014 pořádá orelská jednota jako 
vzpomínku na otce Jožku Motyku vždy 
8. května Memoriál otce Jožky. Jedná se 
o závod v přespolním běhu na 10 a 5 km 
po trasách, na kterých mohli kolemjdoucí 
otce Jožku, zamaskovaného kšiltovkou, po-
tkávat.  V loňském roce se tohoto závodu 
zúčastnilo 320 běžců. Memoriál proběhne 
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Asi by bylo zbytečné se vás ptát na to, co 
slavíme o Květné neděli. Při mši svaté jste 
jistě dávaly pozor a nepřehlédly jste průvod 
s jívovými ratolestmi, který má být připo-
mínkou slavného vjezdu Pána Ježíše do Je-
ruzaléma. Lidé Ho vítali palmovými ratolest-
mi, kladli na zem své pláště a volali Hosana.
Zpívané pašije nám vyprávějí o dalších udá-
lostech následujících dnů. Víme, že dny 
Svatého týdne mají svá konkrétní jména. 
Středa bývá nazývána Škaredá, podle Ji-
dášovy zrady Pána Ježíše. Zelený čtvrtek je 
velmi významný den, protože při Poslední 
večeři Pán Ježíš ustanovil Nejsvětější svátost 
oltářní. Tato důležitá událost je základem 
každé mše svaté. Určitě také víte, že po 
večeři se Pán Ježíš odebral do Getseman-
ské zahrady a tam se modlil. Modlil se, aby 
dokázal splnit vůli svého nebeského Otce. 
Velký pátek znamenal pro Pána Ježíše ob-
rovské utrpení, potupu, opovržení, útoky 
nenávisti a lidské zloby, bolest a smutek 
a nakonec krutou smrt na kříži. Nevinný 
Beránek byl za nás za všechny obětován. 
Po Velkém pátku přichází Bílá sobota – 
čas k modlitbě u Božího hrobu. A nedělní  
ráno – všechny nás zaplavuje vlna radosti 
ze vzkříšení našeho Pána. Pán Ježíš pře-
konal smrt, vstal k věčnému životu a také 
nám všem tuto cestu otevřel.

Na obrázku vidíte vajíčko. Je to asi jeden 
z nejtypičtějších symbolů Velikonoc snad 
pro všechny lidi. Vajíčko je vyplněno ma-
lými kapkami.  Kapky znázorňují slzy; slzy 
smutku a bolesti, slzy Ježíšovy matky, krů-
pěje potu Pána Ježíše a kapky krve, které 
vytékaly z Ježíšových ran. Když se pozorně 
podíváte, tak zjistíte, že jsou v nich malé 

tečky. Od jedné do čtyř. Podle počtu teček 
zkuste vybarvovat jednotlivé kapky ve vajíč-
ku a zjistíte, že ukrývá symboly pro bolest-
nou smrt a radostný věčný život. 
1 tečka – hnědá barva
2 tečky – žlutá barva
3 tečky – červená barva
4 tečky – oranžová barva

Nikola Léblová, 11 let, MoutniceJana Marková, 5 let 
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Z činnosti žup a jednot

Těsně po skončení 2. světové války, dne 
16. listopadu 1945 obnovuje místní Jed-
nota Československého Orla svoji činnost, 
ale jak se ukázalo, pouze na krátkou dobu.  
25. únor 1948 znamenal pro Orla druhou 
a ještě těžší ránu. Roku 1949 je činnost 
Jednoty Československého Orla ukončena 
a tento stav trval dlouhých 40 let.

Současnost
Po svržení komunistického režimu v listo-
padu 1989 dostává velkoněmčický Orel 
novou šanci na život. Dne 25. listopadu 
1990, tedy před 25 lety, se konala usta-
vující schůze a zakládajícími členy se stali 

Karel Žáček st., Vít Buršík, Petr Dohnálek, 
Karel Žáček ml., Ladislav Rohrer, Jan Růžič-
ka, Ladislav Frank, Jaromír Kříž, Jan Kosi-
na a Miloš Šabata. Starostou jednoty byl 
zvolen Karel Žáček starší, který tuto funkci 
vykonává dodnes.
K dnešnímu dni více jak 100 členů místní 
jednoty rozvíjí celoročně především spor-
tovní, ale i kulturněspolečenské aktivity. Co 
se týká sportovních aktivit, naše oddíly hrají 
florbal, malou kopanou, volejbal, stolní te-
nis a šachy. Nejmladším oddílem se stal od-
díl nohejbalu. Účastníme se turnajů a klání 
jak na místní, župní, tak i celorepublikové 
úrovni. Nejen že se jich účastníme, ale sna-

Velkoněmčický Orel  
slavil 25. let 
znovuobnovení

Historie

V roce 1909 vzniká na našem území v rám-
ci tehdejšího Rakouska-Uherska tělový-
chovný spolek „Orel“. Po vzniku 1.Čes-
koslovenské republiky je založena v naší 
obci dne 31. ledna 1921 místní jednota 
Orla. Radu jednoty tehdy tvořili starosta, 
jednatel, matrikář, pokladník, hospodář, 
dále pak náčelník a náčelnice, kteří ve-
leli cvičitelskému sboru, kam patřili ještě 
vzdělavatel, cvičitelé a cvičitelky. V roce 
1922 zakoupila jednota promítací přístroj 
a začala pořádat vzdělávací přednášky spo-
jené s promítáním. Představení se konala 
v hostinci pana Růžičky, hostinec se pak 
stal majetkem Lidové strany a byl spravo-
ván jednotou. Vedle hostince byl následně 
postaven kinosál s názvem „Mír“.
Druhá světová válka spolkovým činnos-
tem vůbec nepřála. S německou okupací 
přichází první těžká rána. Obě tehdej-
ší tělocvičné jednoty, Orel a Sokol, byly 
v roce 1941 rozpuštěny, jejich majetek 
zabaven a tělovýchovné nářadí předá-
no německým školám. Hostinec v roce 
1945 v bojích o obec celý od základu  
vyhořel. 
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žíme se je i pořádat. Množství cen ,medailí 
a pohárů však není tím nejvyšším možným 
oceněním, tím je radost ze hry v duchu fair 
play a přátelství mezi sportovci.
V rámci mimosportovních aktivit se jed-
nota snaží obohatit kulturněspolečenský 
život v obci. U příležitosti svátku sv. Víta 
v červnu spolupořádáme „Dětský den“ 
s malováním na chodníku, soutěžním pě-
tibojem a táborákem. Předhodová beseda 
u cimbálu spojená s letní ochutnávkou vín 
se stala již vítanou tradicí pátečního rozjez-
du hodových slavností. V srpnu pak ještě 
zajišťujeme pro děti orelský tábor s tema-
tickou táborovou hrou v Újezdě u Černé 
Hory. S vánočním obdobím se pojí Štěpán-
ská zábava, představení „živého betléma“ 
s následným žehnáním mladých vín spojené 
s jejich ochutnávkou.
Naši zástupci se pravidelně účastní Ústřed-
ního či Župního krojového plesu a poutních 
slavností. Všude nás reprezentuje náš orel-
ský prapor, který byl vytvořen v roce 2010 
na počest 20. výročí znovuobnovení Orla ve 
Velkých Němčicích.

Slavnost znovuobnovení jednoty

Dne 28. listopadu 2015 se téměř na den 
konala ve Velkých Němčicích slavnost  
k 25.výročí znovuobnovení činnosti místní 
jednoty Orla. Celá slavnost začala mší sva-
tou v kostele sv. Václava a Víta a byla ce-
lebrována páterem Petrem Havlátem za ze-
mřelé i živé členy místní jednoty Orla. Druhá 

část slavnosti se odehrávala v blízkém sále 
kulturního domu a to za účasti vzácných 
hostů – Miluše Mackové, starostky Sedlá-
kovy župy a Jiřího Miholy, místopředsedy 
KDU-ČSL. Kulturní program zajistili mužáci 
z Pohořelic, po nich pak místní cimbálová 
muzika Eliška doprovodila folklorní taneční 
soubor Dopravár z Bratislavy. K dobrému jíd-
lu bylo možné ochutnat mladá i starší vína 
místních i okolních vinařů. Vrcholem večera 
pak bylo předání vyznamenání Orla těm de-
seti zakladatelům, kteří 25. listopadu 1990 
velkoněmčický Orel obnovili. Devět z nich 
obdrželo Čestné uznání Orla a stříbrnou pa-
mětní medaili a starosta jednoty Karel Žáček 
starší pak Čestný zlatý odznak Orla.

 PAVEL NEČAS
 Foto: ZDENĚK FROMMEL

Exhibice oddílu 
aerobiku Orla Dobříš 
opět roztančila celou 
sportovní halu 
Velkolepý již 11. ročník vánoční exhibice 
aerobikového oddílu Orla Dobříš se konal 
tradičně první adventní neděli 29. listopa-
du. Přesně ve čtyři hodiny odpoledne se celá 
městská sportovní hala v Dobříši roztančila 
zahajovací hymnou „Magic system“. V jed-
nu chvíli tak na ploše společně tancovalo 
téměř 250 dětí, od nejmenších batolátek 
až po ty nejstarší závodnice a lektorky. Pro-
gram byl opravdu velmi bohatý. Celkově se 

předvedlo během 1,5 hod. programu přes 
22 vystoupení. Na ploše se postupně vystří-
daly všechny děti, které pravidelně orlovnu 
navštěvují. Závodnice se rozloučily se svými 
závodními sestavami pro rok 2015, s který-
mi celkem vybojovaly 35 medailí. Vystoupení 
předvedly dětské kurzy batolátek, školičky, 
předškoláčků, mini a dětského aerobiku, 
roztleskávaček, hoopingu, gymnastiky, hip 
hopu a zumby. Nechyběla ani ukázka z ho-
diny letošního nového projektu Děti na star-
tu, který má za cíl zpříjemnit dětem cestu 
k pohybu a zdravému životnímu stylu. Mimo 
to nechybělo ani překvapení lektorek, které 
si pro všechny připravily velkolepé vystou-
pení. Závěrem se s diváky všichni účinkující 
rozloučili společnou hymnou „Teď a tady“.
Velký dík patří rodičům, přátelům a pub-
liku, kteří vystupující během celé exhibice 
podporovali a tleskali. Poděkování patří 
také všem, kteří se podíleli na spolupráci 
a přípravách vánoční exhibice. Děkujeme 
za Vaši podporu a již teď se těšíme na již  
12. ročník v příštím roce! A pokud jste 
všechna vystoupení nestihli nebo se jimi 
chcete ještě jednou potěšit, máte možnost 
na našem YouTube kanále- Aerobik studio 
Orel Dobříš, kde všechna videa z vánoční 
exhibice naleznete. KAMILA PAULOVÁ

Návštěva 
První týden měsíce října 2015 přijel do 
rodné země, k návštěvě rodiny a obce 
Šardice, syn bývalého exilového starosty 
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Orla v Americe, Ing. Arch. Vladimíra Rich-
tera, plk. MUDr. Jaroslav Richter se svojí 
kamarádkou Nanette. Při svém pobytu 
pak navštívil také rodiště tatínka obec Mě-
nín na Brněnsku a také místo svého po-
sledního bydliště v Brně-Králově Poli. Při 
této příležitosti se našel čas na rozhovor 
a některá vyprávění, o která bych se chtěl  
podělit.
Na Vladimíra Richtera, coby čelného funkci-
onáře Orla, byl v r. 1948 tehdejším režimem 
vydán zatykač, a byl odsouzen k trestu smr-
ti. Po několika měsíčním ukrývání na území 
republiky se mu podařilo 3. listopadu 1948 
přeplavat řeku Moravu a emigroval do Ra-
kouska. Manželce Marii, roz. Frolcové ze 
Šardic se po nějakém čase podařilo ode-
jít za ním, spolu s 2-letou dcerou Mladou 
a 9-letým synem Jaroslavem. Následoval 
uprchlický tábor v Murau v Německu a od-
tud do svobodné Ameriky. 
Jejich začátky zde nebyly lehké. Bez zna-
losti jazyka a bez zázemí. Ing. Arch. Vla-

dimír Richter se následně uchytil i jako ar-
chitekt, ale svou činnost v exilovém Orlu 
nikdy nevzdal a i smrt jej dostihla při pří-
pravě orelského plesu. Jaroslav vystudoval 
dětskou medicínu a nastoupil jako lékař 
v nemocnici, kterou v Chicagu projektoval 
jeho otec Vladimír. Po vypuknutí války ve 
Vietnamu narukoval jako lékař, absolvoval 
pilotní výcvik a následně létal na stíhacích 
letounech Fantom 4 a pak na moderni-
zovaných Fantom 100. Po skončení války 
už u armády zůstal a jako lékař působil 
na amerických vojenských základnách po 
celém světě - např. v Guatemale, Etiopii, 
Filipínách, Aljašce. Jeho poslední působení 
bylo na ostrově Guam v Tichomoří. 
Pro Nanette to byla její první návštěva Ev-
ropy, ale Jaroslav Richter se do své rodné 
země vracel ji poněkolikáté. I pro české ob-
čanství si do České republiky přijel osobně. 
Dokonce před 20-ti lety působil jako vojen-
ský poradce na Slovensku. Česko navštívil 
několikrát a rád se vrací.  
 FRANTIŠEK NEŠPOR

Mikuláš 2015
V jednotě OREL Staré Město se roznesla 
zpráva, že ve čtvrtek 3. 12. 2015 nás na-
vštíví svatý Mikuláš s doprovodem.
Děti z nejmladších oddílů „Cvičení rodičů 
s dětmi, Pohybové hry I a Pohybové hry II“ 
se sešly v hojném počtu v sále tělocvičny, 
aby se svými cvičitelkami předvedly sv. Mi-
kuláši malou ukázku z toto, co se v tomto 

roce nového naučily. Po nástupu a krátké 
rozcvičce byly děti seznámeni s legendou, 
která se vypráví o životě tohoto biskupa. 
A již vcházel sv. Mikuláš v doprovodu třech 
andělů. Sv. Mikuláš přivítal všechny děti 
a požádal je, aby se pochlubily co nového 
umí. Děti za předvedené ukázky pochválil 
a andělé začali rozdávat nadílku, kterou měl 
pro ně připravenou. Nakonec proběhlo spo-
lečné focení. Svatý Mikuláš se s dětmi roz-
loučil a slíbil, že přijde na Orlovnu zase příští 
rok. Rozzářené dětské oči jej doprovázely.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty

BOHUNICKÝ ŽUPNÍ 
VÁNOČNÍ TURNAJ VE 
STOLNÍM HOKEJI 
 Téměř padesátka účastníků si našla v ma-
gickém datu 12. 12. cestu na tradiční 
župní Vánoční turnaj ve stolním hokeji, ko-
naný v orlovně v brněnských Bohunicích. 
Turnaj je započítáván do Českého poháru 
kategorie billiardhockeyšprtec a je otevřen 
pro širokou veřejnost. Patnáctý ročník na-
bídl souboje zkušených hráčů i úplných 
nováčků nejen z řad bohunické orelské 
jednoty.
Po rozdělení hráčů mezi osm skupin po 
šesti se začal maraton zápasů v základních 
skupinách. Jen první dva z každé skupiny 
postoupili mezi šestnáctku vyvolených, jenž 
mohli soupeřit o vítěznou trofej. Ta nakonec 
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po finálové bitvě připadla poprvé Robertovi 
Tirpákovi hájící barvy Kohoutovic. Nejlepší 
z domácích borců byl na druhém místě po-
ražený finalista Jakub Martinčič. Na stupně 
vítězů je doprovodil tradiční účastník Vánoč-
ního turnaje Jiří Nakládal z Modřic.
Cenu pro nejlepšího žáka turnaje si odne-
sl Jan Pekkala z Břeclavi. Nejlepší ženou 
turnaje byla Nina Králíková z BHC Dobrá. 
Všichni účastníci, tak jako v minulých letech 
obdrželi věcné ceny.
Z historie turnaje bych rád zmínil, že za 
oněch 15 let bylo rozdáno více než 412 

věcných cen a 30 pohárů. Turnaje se v mi-
nulosti zúčastnili nejen hráči z celé České 
republiky, ale dokonce i ze Švédska. Letošní 
ročník byl co do účasti jeden z největších 
a jsme rádi, že si cestu v tomto zimním ob-
dobí hledá do orlovny v Bohunicích čím dál 
více hráčů.
Děkujeme za účast a těšíme se na další 
setkání při šprtci v Bohunicích. Na provoz 
orlovny a činnosti oddílů přispívá statutární 
město Brno a MČ Brno-Bohunice.

  MICHAL FRANĚK,
 vedoucí oddílu stolního hokeje

Vánoční zpívání 2015
Tak jako každý rok i letos se konalo čtvr-
tou neděli adventní „Vánoční zpívání“ve 
Společensko-kulturním centru ve Starém 
Městě. Pořádalo jej Zastupitelstvo města, 
Rada města a komise kultury. Tentokrát to 
byla neděle 20. prosince. Přítomné divá-
ky i účinkující přivítali pánové – starosta 
města Staré Město Josef Bazala a mís-
tostarosta Martin Zábranský, který pak 
jednotlivá vystoupení uváděl. V bohatém 
programu se postupně představily ZUŠ 
SM, a to Literárně dramatický obor, Ta-
neční obor – balet 2. a 4. ročník, Hudební 
obor, CM Dolinka ZUŠ, Dolinečka I, Doli-
nečka II, CM Dolinečka, MŠ Komenského  
a OREL SM.
Naše děti z oddílů Rekreační sporty, Pohy-
bové hry II a I, pod vedením cvičitelek Jany 
Ferdové a Hany Slováčkové nastudovaly 
pásmo o narození Ježíška. Jeviště se zapl-
nilo andělskými bytostmi a ani tři králové 
nechyběli. Na závěr všichni andělé, Marie, 
Josef i K+M+B zazpívali koledy.
Všechna vystoupení se moc líbila a byla 
odměněna velkým potleskem diváků. Od-
cházela jsem domů spokojena, s hřejivým 
pocitem v srdci, v očekávání nadcházejících 
svátků.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty ORLA SM
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Zpráva o činnosti 
atletického oddílu 
jednoty Orla Domanín

Oddíl atletiky navštěvuje asi dvacet dětí 
ve věku pět až dvanáct let. Scházíme se 
každý pátek v tělocvičně a v případě pěk-
ného počasí cvičíme na hřišti za Orlovnou. 
V zimním období jezdí děti do aquaparku 
do Uherského Hradiště, kde se věnují pla-
veckému výcviku. V jarních i podzimních 
měsících jezdíme s dětmi trénovat do ZŠ 
Bzenec na atletický ovál. Trenéři oddí-
lu atletiky Michal Tříska, Rostislav Huvar 
a Michal Kosík se s cvičenci účastní mno-
ha závodů nejen atletických a plaveckých, 
pořádaných župou nebo ústředím. Mohou 
se pochlubit velmi dobrými sportovními vý-
sledky v OBL.
Závodů Orelské běžecké ligy se v roce 2015 
zúčastnilo 24 členů Orla Domanín a z de-
vatenácti závodů jsme přivezli 22 medailí. 
Závodili jsme v Čechách i na Moravě. V Pra-
ze jsme běželi kolem sochy Karla Hynka 
Máchy na Petřínskou rozhlednu a na Sv. 
Hostýně si naši trenéři vyběhli z Bystřice 
pod Hostýnem na rozhlednu na Sv. Hos-
týně. Děti zde běžely po louce k Božímu 
hrobu. Účast na tolika závodech je časově 
i finančně náročná, o to víc nás těší úspěch 
našich členů v OBL. Jednota Orel Domanín 
se umístila na 7. místě z celkového počtu 
51 jednot.

Mimo OBL jsme se účastnili školení běž-
kového lyžování ve Valašských Klobou-
kách a školení sjezdového lyžování na 
Stupavě. Z plaveckých závodů ve Zlíně 
jsme přivezli medaile 3x za 1. místo, 3x 
za 2. místo a 4x za 3. místo. Neméně 
úspěšní jsme byli také na plaveckých zá-
vodech v Blansku, odkud jsme si přivezli 
celkem 7 medailí. V Kašavě na Orelském 
dnu jsme předvedli atletickou sadu při 
kruhovém tréninku a z atletických zá-
vodů v Nivnici přivezlo 11 našich závod-
níků 6 medailí. V květnu jsme pomohli 

společně s obcí Domanín zorganizovat 
sportovní akci Domanínský pětiboj a o 
měsíc později 20. června jsme závodili 
v Hradci Králové na Atletickém přeboru 
Orla. Školní rok jsme zakončili tradičním 
táborákem a opékáním špekáčků, aby-
chom se po letních prázdninách ve zdra-
ví opět sešli při sportování. V září jsme 
změřili své síly s ostatními sportovci ve 
Vyškově na Sportovním odznaku Bed-
řicha Kostelky. Krásnou tečkou za naší 
činností byl 28. prosinec kdy se na Orlov-
ně v Domaníně pořádal Vánoční turnaj  
ve florbalu.
Rok 2015 byl pro atletický oddíl Orla Do-
manín nabitý činnostmi a atletickými pře-
bory a celkově ho můžeme hodnotit jako 
velmi úspěšný. 
Za atletický oddíl sepsala 
 ANDREA KOSÍKOVÁ 

Koleda 2016
V pátek 8. 1. a v sobotu 9. 1. 2016 navští-
vili naše domácnosti K+M+B, aby vyprosi-
li dar pro potřebné. Celkem 26 skupinek 
koledníků a vedoucích dostalo požehnání 
v 15.00 hod. v novém kostele sv. Ducha ve 
Starém Městě.
Pochvala a poděkování patří všem, kteří se 
zapojili do této charitativní akce a to i sta-
roměstským občanům za štědré finanční 
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dary. Letošní tříkrálová sbírka byla zase 
o něco vyšší než loňská. Také z orelských 
řad se zúčastnilo více dětí.

 DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
starostka jednoty

Dětský karneval na 
orlovně ve Vizovicích
V sobotu 23. ledna uspořádala naše orel-
ská jednota dětský karneval. Stalo se již 
zvykem, že ho vždy zaměřujeme na určité 
téma. A tak i když za okny zrovna padal 
sníh a venku na hřišti se bruslilo, sál or-
lovny se proměnil na rozkvetlý květinový  
palouček. 
Za dětmi, které se přestrojily za princezny, 
víly, rytíře, kovboje, spidermany, průvodčí 
a další postavičky, brzy po oficiálním začát-
ku přiletěla včelka Mája s kamarádem Vilí-
kem, kteří všechny celé odpoledne bavili. 
Kromě tance a ukazovaček si děti vyzkou-
šely řadu soutěžních úkolů, např. prolézaly 
tunelem, házely balonky do sluníčka, sbíraly 
do kbelíku med a přebíhaly z kytičky na ky-
tičku. Za jejich splnění vždy každý dostal 
nějakou drobnou odměnu, kterou jsme 
mohli pořídit díky podpoře města Vizovice. 
Završením celého odpoledne bylo rozdání 
tomboly plné pěkných cen.
I letos nás velmi potěšila bohatá účast dětí 
a rodičů a rozzářená očka všech dětí. Už 
teď se se všemi těšíme na viděnou na kar-
nevale zase příští rok!

Mgr. ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ

Župní Orelský ples 
v Domaníně
V sobotu 16. ledna 2016 se konal ples župy 
Velehradské. K tanci i dobré pohodě všem 
hrála hudba Dolinečka ze Sudoměřic. Ples 
zahájil starosta župy br. Josef Častulík, za 

Nejen sport, ale i tanec.
Dne 30. 1. 2016 proběhl Tradiční ples ve 
Rtyni v Podkrkonoší, který organizuje Orel 
a KDU-ČSL Plesu se zúčastnilo asi 300 ta-
nečníků. K tanci a k poslechu hrála skupi-
na The five band, která zvládla zahrát vše 
od klasických až po moderní písničky. Pro 
účastníky byl připraven program – před-
tančení taneční skupiny Ballare (oddíl Orla) 
a bohatá tombola. Hlavní cenou byl létající 
dron a mobilní telefon. Děkujeme městu 
Rtyně v Podkrkonoší, za jejich podporu 
a všem věrným sponzorům za věcné dary. 

Lucie Hejnová

domácí jednotu přivítal hosty br. Ing. An-
tonín Zelina. V úvodu plesu byli oceněni 
úspěšní běžci z jednoty, kteří v rámci Orel-
ské běžecké ligy obsadili přední místa –  
Michaela, Markéta a Michal Kosíkovi  
a Adam Kuchař.
Potom následovalo kulturní vystoupení 
žáků a žákyň Orla Domanín. V průběhu ple-
su také vystoupil orelský soubor Písečánek 
pod vedením ses. Bezděkové. Umělecky 
provedenou ukázku různých tanců před-
vedl taneční pár Orla Zlín. Zábava pěkně 
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běžela a rychle přišel čas k vydávání velmi 
bohaté tomboly. Pět nejhodnotnějších darů 
bylo slosováno zvlášť . Byla to televize, jízd-
ní kolo, vrtačka, veliká sada nářadí a 5 kubí-
ků palivového dříví. K dobré náladě přispělo 
i dobré víno a občerstvení. Ze všeho bylo 
vidět, že domanínští Orli ples dobře připra-
vili. Ale nejen oni. O zdar plesu se zasloužili 
prakticky všechny jednoty župy, které při-
spěly nejen účastí, ale i dary do tomboly. 
Orelský ples župy Velehradské v Domaníně 
měl solidní úroveň a umožnil členům župy 
se setkat nejen v práci, ale také v družné 
zábavě.  Ing. ANTONÍN ZELINA

Orelský  
končinový ples
Jedním z letošních plesů v okolí, byl i Orel-
ský končinový ples v Novém Jičíně-Loučce, 
který se uskutečnil v pátek 5. února 2016 
a konal se v tělocvičně Orlovny v Loučce. 
Program nám velmi zpříjemnila hudební 
skupina One Clasic z Kroměříže, která hrála 
jak k poslechu tak k tanci líbivou muziku. 
Přátelská až rodinná atmosféra, bohatá 
tombola a vystoupení mladých dívek klu-
bu Fun Time, rovněž přispěly k pěknému 
kulturnímu zážitku. Jsme rádi, že jsme tra-
dici Orelských plesů mohli opět obnovit. 
Zároveň chci poděkovat sponzorům, kteří 
přispěli do naši tomboly.

JAN ŠIMÍČEK
Starosta Orla jednoty Nový Jičín-Loučka

ORELSKÝ KOŠT 
SLIVOVICE
Orelská jednota Vizovice uspořádala v so-
botu 6. února 2016 první košt slivovice, do 
kterého dodalo celkem 26 soutěžících 32 
vzorků destilátů. 
Košt začal svou přednáškou Mgr. Jiří Ko-
ňařík z firmy Rudolf Jelínek. Účastníci se 
dozvěděli o nových odrůdách slivoní, kte-
ré firma pěstuje ve svých sadech, a mohli 
ochutnat 6 odrůdových pálenek. Po zajíma-
vé přednášce probíhalo už samotné košto-
vání soutěžních vzorků. Pro zúčastněné 
bylo připraveno výborné občerstvení a také 
přišel harmonikář, který zahrál mnoho hez-
kých písniček.
Vítězem prvního ročníku se stal pan Petr 
Velecký, ale příjemné odpoledne proži-

li všichni zúčastnění. Pořadatelé už nyní 
diskutují o příštím koštu. A tak nezbývá 
než si přát dobrou úrodu švestek a také 
NAZDRAVÍ !

ZDENĚK ADAMUŠKA, 
starosta jednoty Orla ve Vizovicích

Dodržování tradic 
a lidových zvyků 
v Ratíškovicích
V sobotu 6. 2. 2016 se v Ratíškovicích ko-
nal fašaňkový ples, který pořádala místní 
organizace KDU ČSL ve spolupráci s jedno-
tou Orla v Ratíškovicích. Specialitou tohoto 

plesu je půlnoční předvádění lidových zvy-
ků „Skákání na konopě“ a „Pochovávání 
basy“. Při „Skákání na konopě“ účinkující 
v krojích jdou v průvodu, v jehož čele se 
nese konopný štít a pak předvádí výrobu 
plátna z technického konopí a při tom 
tančí a zpívají. Následuje pak pochovává-
ní basy, kde opět účastnící průvodu v kro-
jích a v přestrojení ženy za muže a muži 
za ženy tančí, zpívají, prosí a žádají basu 
za odpuštění hříchů, kterých se dopustili. 
Basu pak hodí tzv. do jamy, hore nohami....
Letos i loni nás v průvodu podpořila i paní 
starostka Anička Hubáčková, která svým 
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jasným přístupem nás pořadatele přesvěd-
čila, že stojí za to věnovat svůj čas a energii 
tradicím a našim krojům. Letošní ples byl 
obohacen o velmi oblíbený fotokoutek, kde 
se návštěvníci plesu rádi fotili s tělocvičným 
nářadím či v zapůjčených součástech orel-
ského kroje. Naši hosté jak z KDU-ČSL, tak 
z jednoty Orla Hovorany a Šardice a samo-
zřejmě i místní byli velmi spokojeni, dobře 
se bavili, a to do pozdních ranních hodin. 
Obec Ratíškovice v současné době staví 
nové kulturní zařízení a tak všichni doufá-
me, že příštím rokem v novém opět před-
vedeme staré zvyky.

Ing. Bc. ANNA HUBÁČKOVÁ,
 starostka obce

Orelský karneval
V neděli 7. února 2016 se konal na Orlovně 
ve Starém Městě v krásně vyzdobeném sálu 
karneval pro všechny děti a to v pořadí již 
druhý. Je dobré všem připomenout, že za-
kladatelkou této tradice v naší jednotě Orla, 
byla sestra Bc.Barunka Halodová, která již 
není mezi námi.
Letošní moto karnevalu byly pohádkové 
postavičky z oblíbeného „Večerníčku“. 
Po oficiálním zahájení sestrou Dagmar Zá-

lešákovou, starostkou jednoty a přivítání 
pohádkové postavičky samotného „Večer-
níčka“, který přijel ve svém červeném autíč-
ku a přivezl si sebou pomocnici princeznu 
Jasněnku, se zábava rozproudila v plném 
proudu. Všichni piráti, princezny, víly, klau-
ni, kovbojové, kočky, čerti, fotbalisté komi-
níci, makové panenky, loupežníci, andělé, 
indiáni, tučňáci, čarodějové, berušky ….. 
napřed prošli krásnou pohádkovou bránou 
a pak následoval tanec, soutěže a hry, při 
kterých asistovaly děti z oddílu „ Rekre-
ační sporty“, převtělené do pohádkových 
postaviček „Mach a Šebestová, Křemílek 
a Vochomůrka, Pat a Mat, Bob a Bobek“ 
a další. Všechny děti také obdržely jako 
upomínku za účast na karnevalu, „Večer-
níčkův diplom“. Mimo odměn za jednotli-
vé soutěže, kterých se děti zúčastnily, byla 
ještě bohatá velká tombola, kde si každé 
ze 109 dětí mohlo vybrat pěknou věcnou 
cenu, která se mu líbila. Děti také využily 
připravený dětský koutek na hraní se sklu-
zavkou, tunelem, bazénkem s kuličkami 
a indiánským stanem.
Zaslouží se poděkovat nejen sponzorům, 
ale také všem nejmenovaným pořadate-
lům a jejich pomocníkům, kteří přiložili ruce 

k dílu a vytvořili pěkné prostředí a zázemí 
pro hladký průběh celé akce. Odměnou 
nám byly pochvaly od rodičů, spokojené 
děti a jejich rozzářené oči.

DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, 
jednota Staré Město

Exhibiční florbalový 
zápas mladší žáci 
a Roses Šlapanice
První ženské florbalové družstvo ve Šla-
panicích sehrálo exhibiční zápas s mladší-
mi žáky. Roses (překl. růže), jak jsme se 
nazvaly, se snažily. Vzhledem k nejlepším 
letem, jimiž všechny oplýváme, jsme ne-
mohly vsadit na rychlost. Vsadily jsme 
na přesné nahrávky a tzv. „hru hlavou“. 
Žáci se florbalu věnují delší čas, a tak pro 
nás bylo obtížné zvládnout některé jejich 
„parádičky“ s míčkem. Ty budeme muset 
ještě vyladit. Trénujeme jednou týdně na 
naší Orlovně, když je teplo na farním hřišti 
a moc nás to baví. Jako podanou rukavici 
jsme přijaly výzvu zahrát si se zkušenějším 
soupeřem zmíněnými mladšími žáky. Exhi-
bice se stala vítanou atrakcí zejména pro 
naše manžele a děti. O dobrém výsledku 
zápasu pro nás možná diváci pochybovali, 
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ovšem nezklamaly jsme! Roses Šlapanice 
x mladší žáci 4:1.
A propos, najdeme někde na Brněnsku 
stejně zapálené dámy-soupeřky, kte-
ré by si chtěly občas „pinknout“ přá-
telský zápas? Ozvěte se trenérce na  
jitkavavro@seznam.cz

 IVANA HORÁKOVÁ 

Orelský slavíček 
Krásné odpoledne prožili děti v Domaníně 
v sobotu 13. února 2016. V malém sále 
Orlovny pořádala místní jednota ve spolu-
práci s župou Velehradskou soutěž ve zpě-
vu jednotlivců bez hudebního doprovodu. 
Hlavními aktéry byli děti a žáci škol. I v čase 
chřipek se zúčastnilo 22 zpěváčků z Doma-
nína a ze Starého Města a byla škoda, že 
se letos nezúčastnili dospělí. Výkony jed-
notlivců posuzovala porota ve složení paní 
Mgr. Zdenka Sýkorová, učitelka zpěvu na 
ZŠ, Mgr. Antonín Haloda a Vladislav Frelich.
Celým pořadem přítomné provázela Moni-
ka Trlidová, která spolu s Marií Klempířovou 
hrou na kytary a zpěvem rozezpívaly všech-
ny účastníky soutěže a vytvořily v sále ra-
dostnou a pohodovou atmosféru i během 
rozhodování poroty. K dobré přátelské až 
rodinné atmosféře přispělo i malé občer-
stvení, o které se postarali rodiče. V kate-
gorii předškoláci nejlépe zazpívala Barunka 
Halodová ze Starého Města. V kategorii  

1. a 2. třída byli nejlepší Helena Petrželková 
a Petr Čajka, oba z Domanína. V katego-
rii 3.–5. třída byli nejlepší František Tříska 
a Eliška Petrželková, také oba z Domaní-
na. V nejstarší kategorii 6.–9. třída krásně 
zazpívala Alžbětka Pleváková ze St. Měs-
ta. Velmi pěkně také zazpívaly ve skupině  
Monika Pleváková a Ludmila Gieslová ze 
St. Města. 
Při vyhlášení výsledků obdrželi všichni účast-
níci diplomy a malou pozornost. Ti na před-
ních místech ještě věcnou odměnu. Na zá-

věr pěkně prožitého odpoledne poděkovala 
Monika Trlidová všem soutěžícím za jejich 
předvedené výkony a za jejich zájem o zpěv. 
Poděkovala také rodičům a prarodičům za 
vedení dětí ke zpěvu. Vždyť život s písní 
a zpěvem je nejen veselejší a radostnější, 
ale také ovlivňuje u lidí pozitivní myšlení 
a lidé se cítí lépe. Poděkovala také porotě, 
pořadatelům, organizátorům i všem, kdo 
jakkoliv přispěli ke zdaru této akce. Dětem 
se akce líbila a mnozí slíbili, že za rok při-
jdou zase.  Ing. ANTONÍN ZELINA 
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Pěší putování  
orlů a farníků do  
Santiaga de Compostela
Na počátku vznikl nápad v hlavě jednoho 
z našich farníků, kteří se vraceli z pouti 
z portugalské cesty do Santiaga de Com-
postela. Pro tento jeho nápad se nadchlo 
pár lidí, kteří se rozhodli pouť zrealizovat. 
Jsme různorodá skupina, náš nejmladší 
poutník měl 1,5 roku, když jsme se vy-
dali na cestu. Náš duchovní průvodce po 
této pouti je uherskohradišťský děkan  
P. Jan Turko.
Pouť máme rozdělenou do jednotlivých 
etap a cesta by nám měla trvat 10 let, kdy 
přejdeme přes několik států až do Španěl-
ska k hrobu svatého Jakuba Staršího.
V sobotu 30. 5. 2015 jsem se po mši 
a požehnání vydali na pouť do Santiaga 
de Compostela. Na cestu se vydalo asi 
7 poutníků. Vyšli jsme směrem z Uherského 
Hradiště přes Kunovice, Ostrožskou Novou 
Ves, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou 
do Strážnice, kde jsme ukončili svoji první 
etapu poutě a vrátili jsme se do Uherského 
Hradiště vlakem. 

Druhý den 31. 5. 2015 jsme se z Uher-
ského Hradiště přesunuli auty do Stráž-
nice, odkud jsme pokračovali přes Petrov 
podél Baťova kanálu a částečně i po hlav-
ní cestě směrem do Hodonína, kde jsme 
zakončili jarní část pouti. 
Na podzim roku 2015 (26. 9.) jsme se 
vydali na další etapu poutě. Z Hodonína 
jsme pokračovali přes Lužici, Velké Bílovi-
ce do Podivína, kde jsme přespali na faře. 
Cestou nás provázel otec František Uriga 
OFM, který večer po mši svaté odjel zpět 
do Uherského Hradiště. 
Druhý den ráno jsme se vydali z Podivína 
směrem přes Lednici a kolem Hlohovec-
kých rybníků do Sedlece a odtud pak do 
Mikulova po cyklostezce, která nás vedla 
podél vinohradů. Do Mikulova jsme do-
razili v podvečer a někteří z nás navštívili 
Svatý kopeček v Mikulově. 
Ráno 28. 9. 2015 jsme se z Mikulova 
po mši svaté, jenž se konala v koste-
le sv. Václava, vydali na další část ces-
ty. Putovali jsme po hlavní cestě, která 
spojuje Mikulov se Znojmem až do 
Novosedel, kde jsme se napojili na cy-
klostezku vedoucí do Hrušovan nad Je-

višovkou, kde jsme pouť pro rok 2015  
ukončili. 
Jelikož se stane, že ne všichni se může-
me zúčastnit pouti v daném termínu, tak 
se stává to, co se stalo i letos, že někteří 
z poutníků putují sami svou cestou do Hru-
šovan nad Jevišovkou, odkud bychom se 
měli vydat na jarní část etapy. Ta bude začí-
nat 16. 4. 2016, kdy se vydáme z Hrušovan 
do Znojma, tato pouť je rozdělená na tři 
dny, kdy v neděli chceme strávit ve Znojmě. 
Zatím nejdelší úsek pouti nás čeká v létě 
a to v termínu od 1. do 9. 7. 2016. Vydáme 
se ze Znojma po jižní části našich hranic do 
Českého Krumlova. Denně je v plánu ujít 
20–25 km. 
A v roce 2016, dá-li Pán Bůh, nás ještě čeká 
podzimní etapa směrem z Českého Krum-
lova do německého Pasova, tato část se má 
konat od 23. 9. do 28. 9. 2016. 
Každý poutník putuje svým tempem a pouť 
mu poskytuje čas k rozjímání v klidu, nebo 
rozhovoru s dalšími poutníky. Pokud se ně-
kdo rozhodne přidat je srdečně vítán. 
Pro ty, kteří by se chtěli přidat, mohou se 
kontaktovat přes Orel Uh. Hradiště nebo 
farnost Uh. Hradiště  POPELKOVÁ
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2. 4.    turnaj v kuželkách jednotlivců  

i družstev, Česká Lípa,  
kontakt zupa.sv.zdislavy@orel.cz

14. 5.  kvalifikační turnaj ve stolním tenise 
družstev, Lomnice nad popelkou, 
zupa.sv.zdislavy@orel.cz

28. 5.   turnaj v malé kopané, Chřibská, 
martinasaf@seznam.cz

8. 5.   Mariánská štafeta, pouť, Blučina, 
zupa.sedlakova@orel.cz

7. 5.   Děkujeme maminkám, Kuřim,  
kurim@orel.cz

22. 5.  pouť Sedlákovy župy do Křtin,  
mše sv. 10.30 hod.,  
zupa.sedlakova@orel.cz

Podrobnosti na www.orel.cz

Pozvánky na akce žup a jednot

v sobotu 2. 4. 2016 v Praze
Orelští účastníci jsou vítáni s prapory v pražské katedrále sv. Víta 
na mši sv., v Praze na Klárově u pořadatelské služby i na samot-
ném pochodu. 
XVI. Národní pochod pro život je největší manifestací věřícího lidu 
a obhájců tradičních hodnot obecně v České republice. Pořádá jej 
Hnutí Pro život ČR pod záštitou prezidenta republiky a s podpo-
rou našich biskupů. Jeho smyslem je pozvednout hlas na obranu 
nenarozeného života, tradiční rodiny a přirozených hodnot a práv 
Božích ve společnosti! Hlavním smyslem pochodu je upozornit 
na stále přetrvávající praxi zabíjení počatých dětí před narozením  
a vyslovit požadavek na změnu legislativy i smýšlení lidí.
Orel se k Pochodu pro život připojuje jako spoluorganizátor. 
Budeme svoji organizaci veřejně prezentovat na této významné 
manifestaci věřícího lidu. Proto s sebou přineste orelské vlajky 

(modrobílá s logem Orla), orelská loga (modrá či žlutá plachta 
s logem Orla), příp. orelské prapory a státní vlajky. Vzhledem 
k možnostem (počasí) přijďte v orelských stejnokrojích. Organizá-
toři prosí orly o pomoc v pořadatelské službě (hlaste se, prosím, 
u organizátorů z Hnutí Pro život, příp. u br. Vejvara, nejlépe hned 
po mši sv. před katedrálou).

Program: 
10:00   pontifikální mše svatá v katedrále sv. Víta. Celebruje 

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský 
(orlové s prapory v katedrále)

12:00  program na Klárově (metro Malostranská), oběd pro  
rodiny s dětmi (orlové se řadí u orelské vlajky u organi-
zátorů, zde se hlásí k pořadatelské službě)

14.00 zahájení XVI. Národního pochodu pro život na Klárově 
14.30 Pochod pro život centrem Prahy 
16.00  zakončení u sochy sv. Václava na Václavském náměstí 

(blíže: http://pochodprozivot.cz/)

Kontakt: 
br. Stanislav Vejvar, e-mail: standa.vejvar@volny.cz, www.orel.cz

 Pochod 
 pro život

Sestry a bratři, členové Orla, zveme Vás na 
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•  zajímavosti z Orelské florbalové ligy

•  informace z ústředního sekretariátu

•  reportáž ze setkání  
malých divadelníků

 … a další zajímavé čtení

 V příštím čísle najdete: 


