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Mezinárodní zimní hry FICEP 8–9

Z 11 orelských účastníků bylo 7 medailistů. Po domácím Německu jsme byli s celko-
vým ziskem 18 ti medailí druhou nejúspěšnější zemí těchto her…..
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Zprávy z ústředního sekretariátu   6–7

V sobotu 13. května zasedala Ústřední rada Orla, bylo přítomno 31 delegátů. 
Hlavním úkolem jednání bylo projednat návrh na změnu stanov, byl zařazen návrh 
na doplnění stanov tak, aby mohly v jednotách fungovat i dětské skupiny.

Orel a misie
Misie nejsou jen věcí misionářů v dale-
kých zemích. Misionářem může být každý 
člověk, který ví, že byl obdarován, a ne-
chce být sobcem, chce se o ten dar roz-
dělit. Křesťanským misionářem je člověk, 
který se dělí o svou víru, o své poznání 
Krista. Kdo objevil radost a štěstí z Kristo-
va přátelství, ten přivádí ke Kristu všechny 
své přátele. Komu je dobře ve společen-
ství církve, či v jednotě Orla, ten přivádí 
druhé. Protože to nebývá vždycky snad-
né, hledá cesty a vymýšlí způsoby, modlí 
se za to a pomalu vyrůstá ve skutečného 
misionáře.
Jednou mi vyprávěl misionář z Indie, proč 
tam roste církev tak rychle. Prý stačí, když 
uvěří jeden člověk z rodiny. Po čase uvěří 
celá rodina, protože ten první jim nad-
šeně vypráví o svém objevu a přivede je 
mezi věřící. Mám vždycky velkou radost, 
když slyším, že i u nás uvěří maminka, 
protože napřed uvěřilo dítě, které ji při-
vedlo. Nebo když mi píše někdo z mla-
dých, kteří žádají o křest, že poznali Kris-
ta od svých spolužáků. Od jednoho kněze 
vím, že učí náboženství zvláštním způso-
bem. Jeho žáci se snaží o misie. Vyprávějí 
druhým o své víře. Často však dělají chy-
by a narážejí na otázky, na které neumějí 
odpovědět. To si nechají v náboženství 
vysvětlovat, aby uměli lépe učit druhé. Ty 
hodiny prý bývají strašně zajímavé.
Někteří se modlívají: Bože, ty, kdo trpí 
bez naděje, ty, kdo hledají bez víry, i ty, 
kdo tě milují, i když tě neznají, doveď skr-
ze nás k sobě.

+Jan Graubner
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  28–36

Nejdřív byl sen. Sen o oddíle, který bude trénovat  chůzi, atletickou disciplínu, která je 
jedna z nejtěžších a která má své kouzlo. A pak musela přijít vůle. Vůle je nesmírné úsilí, 
kdy sny se mění na možné…říká Anička Málková o svém úspěšném atletickém oddíle.

Sestry a bratři
V těchto teplých dnech přemýšlíme, jak se 
zchladit, vyhledáváme chladné kouty obydlí, 
stíny pod korunami stromů a lákají nás bazény 
s průzračnou vodou.
Alespoň pomyslně se ale vraťme ještě k zimě. 
K mrazivým ránům, zasněženým svahům, vě-
trem ošlehaným tvářím…My, Orli, konkrétně 
k zimním hrám FICEP v Německu. Nedá mi to, 
abych se nezmínila o Jožkovi Častulíkovi, který 
měl celou přípravu na starost. Vybral 11 re-
prezentantů a 7 z nich dohromady vybojovalo  
18 medailí. Nepamatuji, že by Orel historicky 
na zimních nebo letních hrách skončil lépe. 
Druhé místo v celkovém umístění národů. 
Úžasná propagace Orla konkrétními činy. Jož-
ko, mockrát děkujeme, Tobě i celému týmu re-
prezentantů, který jsi dal dohromady. Takový 
úspěch potěší, zahřeje u srdce…..Tím jsme se 
dostali zpátky k tomu teplu. 
Blíží se prázdniny, volno, letní dovolené, říze-
né lenošení. Pomine tlak od různých úkolů, 
být stále ve střehu, k dispozici a „něco mu-
set“. Budeme volnější, šťastnější, budeme mít 
více času na sebe, na děti, na rodinu, na se-
tkání s přáteli i lidmi cizími. Budeme mít čas 
otevřít oči a poznat krásu naší vlasti i dalekou 
cizinu, čas naslouchat, porozumět a dávat 
radost. Nenechme si 
tyto dny, kdy vytváří-
me archiv vzpomínek 
a čerpáme sílu, nikým 
a ničím pokazit. Přeji 
vám, ať na všech ces-
tách je s vámi láska, ať 
se vrátíte obohacení 
zkušenostmi a s novou 
sílou, ale s poznáním, že tam, kam se vrací-
te, kde je vám nejlíp a kde vás mají nejraději, 
je přesně to místo, kterému se říká domov.  
Krásné prázdniny! M. MACKOVÁ
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Známe Mistry ve florbalu 2016/2017   13–17

Jubilejního desátého ročníku OFL se zúčastnilo 111 družstev v 7 mužských kate-
goriích a 4 družstva v kategorii žen. Od října 2016 do května 2017 se uskutečnilo 
107 turnajů, což znamenalo odehrát více než 650 zápasů.

Den, který pomáhal    23

V neděli  14.května spojili svoje síly Orel Kuřim, Junák - skautské středisko 
Kuřim a Římskokatolická farnost a výsledkem byl celodenní program. Celý 
den měl charitativní poslání a to pomoc nemocnému Tomáškovi Neméthovi. 
Dozvíte se, jaká částka byla vložena na transparentní účet i to, jaké pokroky 
hlásí Tom.
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1. května 2017
Díky manželům Hamplovým od nás ze Žide-
nic se s manželkou vydáváme na prvomájo-
vou orelskou pouť na Radhošť.
Pozvánku připravila župa Bauerova a P. Petr 
Dujka.
Naše první zastávka byla ještě v Rožnově ve 
skanzenu. Překvapil nás malý dřevěný kos-
telík, který nás povzbudil, ale náhodné ná-
vštěvníky vyděsil, když zazněly polední zvo-
ny. Utekli a tak jsme na modlitbu zbyli sami.
Ve 14 hodin se už přidáváme k Orlům a Or-
licím na Pustevnách a vyrážíme na pouť. 

Slunce stihlo prohřát zemi až na několik 
zasněžených příkopů a hromádek sněhu 
a stačilo prohřát i náš průvod na čele s mís-
tostarostkou Orla ses. Kellerovou.
Osobně mě potěšilo i setkání se synovcem 
z Valašského Meziříčí. Šli celá rodina i s nej-
mladší 3letou Helenkou.
Společně cesta ubíhá rychleji. Kopeček, do-
linka, les, kopeček a vítá nás kaple Cyrila 
a Metoděje. Stíhám zpověď, aby má radost 
byla úplná, a děkuji ústy P. Dujky Bohu za 
vše, co nám dává.
Přijímáme Krista, radujeme se a získáváme 
první razítko do Poutní knížky 2017 (orazít-
kovalo se jich více než 140). Ještě několik fo-
tek, úsměvů a pozdravů a vracíme se domů.
Na faře v Dolní Bečvě se ještě schází orel-
ská Duchovní  rada na čele s předsedou  
P. Alvarezem Kodedou. 
Díky za modlitby, požehnání a doprovázení.

6. května 2017
Pro běžce počasí tak akorát, pro pořadatele 
a rozhodčí díky větru o něco chladněji – tak 
začíná další závod OBL (Orelské běžecké 
ligy) v Letohradě.
30 předškoláků už běží  svých 100 met-
rů a školáci se netrpělivě rozcvičují a už je 
střídají školáci na tratích od 200 metrů po  
2,3 km. Je jich celkem 102. Nádherné sou-

boje, sem tam škobrtnutí, něco úsměvů, 
sem tam slza.
Blíží se start běhu na 3 km: dorostenci, 
dorostenky, muži a ženy v lidovém běhu. 
Z Orlů je nejlepší dorostenec Jan Limbur-
ský z Obřan, z dorostenek Veronika Hala-
sová ze Šitbořic. Mezi muži vítězí Leoš Fojt 
z Obřan před Česlavem Škvařilem z Lomni-
ce u Tišnova a Ladislavem Spargelem ze 
Židenic. V ženách  je o pouhé 2 vteřiny 
vítězkou Martina Kessnerová před Eliškou 
Limburskou (obě z Obřan) a Danielou Pev-
nou z Vyškova. 3 km trasu celkem běželo 
26 závodníků.

Zprávy z našich rodinných orelských setkání

A blíží se vrchol – Letohradská pětka. Vy-
bíhá 144 závodníků a závodnic. Bojují se 
svými soupeři i sami se sebou.
Vítězí Jáchym Kovář z Dukly Praha. Nejrych-
lejší Orel dobíhá na čtvrtém místě a je jím 
Jiří Tomek ze Židenic, po něm Tomáš Pro-
cházka (jednota Lukavice) a Jan Strážnický 
z jednoty Kuřim. Nejlepším veteránem B byl 
Petr Horák ze Silůvek, v kategorii C  Ivo 
Míka z Obřan, v kategorii D Bohuslav Čáp 
z Hradce Králové a v kategorii nad 70 let 
doběhl jako první Václav Maixner z Čebína.
Orelské  ženy  vyhrála  Zuzana  Zdařilová 
ze Židenic, která však byla pomalejší než 
veteránka  B  Šárka  Horáková  ze  Silůvek 
i  veteránka C Anna Málková  z Vyškova.
Pro úplnost: juniory vyhrál Radek Štěpánek 
z Obřan a juniorky Eliška Matyášová z Dolní 
Dobrouče. Z 246 závodníků bylo 76 Orlů. 
Gratuluji!
Děkuji organizátorům, mezi  kterými  se  
míhala  i  místostarostka  Orla  ČR  Marie  
Brandejsová a za sebe dodávám malé po-
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Zprávy z našich rodinných orelských setkání

vzbuzení: Ten kopec v Orlici je rok od roku 
prudší (asi ho dosypávají).
V soutěži družstev se odehrálo překvapení, 
když letos poprvé vyhráli běžci a běžkyně 
z jednoty Brno-Obřany. Určitě velké povzbu-
zení i pro vedoucího mužstva Jardu Hronka.
Tak příště odveta!

7. května 2017 
Pouť župy Krekovy se chodí z Lomnice u Tiš-
nova ke kostelu sv. Stanislava v Osikách. Letos 
se odehrála mezi dvěma lijáky. Ten první se 
spustil před odchodem od kostela v Lomnici, 
ten druhý těsně po skončení mše svaté. Tak 
to má být! Po přijímání po dozpívání.

Svatý Stanislav je můj patron. Vždy jsem 
ho obdivoval pro jeho odvahu, jak dokázal 
hájit pravdu i proti králi a tak jsem se aspoň 
vydal odvážně na cestu z Doubravníka. Od-
vážně, ale pozdě. 
Mši svatou jsem stihl díky starostce Dou- 
bravníka Barboře Šenkyříkové, která mě 
naložila v půlce cesty. Díky! 
Pro povzbuzení si přišlo několik set pout-
níků a mezi nimi něco přes 150 Orlů po-
vzbudil opravdu nádherným razítkem do 
Poutní knížky bratr Sedláček. Poděkování 
kněžím na čele s farářem P. Trmačem, zpě-
vákům a kuchařkám. Uspokojili jsme duši  
i tělo. 

20. května 2017
Vydal jsem se spolu s Víťou Nováčkem do 
Chomutova na další orelskou pouť. Bylo 
to z Brna opravdu daleko, ale stálo to za 
to. Poutní místo Květnov se pomalu vzpa-
matovává z doby, kdy mělo upadnout do 
zapomenutí a mělo se postupně rozpad-
nout. Péčí odvážných věřících a díky dotaci 
stojí a vítá nás s otevřenou náručí. Cesta 
z Chomutova  vede Bezručovým údolím 
až k prvnímu mlýnu (z hlediska poutě je 
mlýnem posledním) nádhernou přírodou. 
Za mlýnem nás čekalo prudké stoupání 
a po  rovince  růženec zvláště za  severo-
české Orly, který nám vyšel na poslední 
schod ke kostelu Navštívení Panny Marie.
Chvíli  jsme hledali, kde má Maria svého 
Syna, než nám došlo, že je těhotná a po-
tom jsme hledali pomoc u Boží Matky, která 
je i matkou naší.
Jezdí sem po léta zvláště ženy, které prosí 
o to, aby měly děti, nebo proto, aby si vy-
modlily děti zdravé. V kraji, který byl v mi-
nulosti velmi zatížen škodlivými exhalacemi 
bylo a je zdravé dítě vlastně zázrak.
Sestra ze Sázavy držela při mši svaté stráž 
v orelském kroji a čtyřicítka poutníků pro-
žívala s kněžími uvědomění, že pouť je víc 
než turistika, protože má cíl a vede nás 
k cíli celého života.
I tentokrát jsem si odnesl razítko v Poutní 
knížce, skvělé poutní oplatky a hlavně ra-
dost ze společného dne s chomutovskými 
Orly! Zdař Bůh!
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24. 6. – atletický přebor Orla Vyškov
4. 7. – fotbalové dovednosti Velehrad
4. 7. – stolní tenis Velehrad – finále
12. 8. – horská kola Valašské Klobouky
19. 8. – horská kola Sv. Hostýn
25. 8.–2. 9. – cyklopouť Francie
26. 8.  – nohejbal muži Ratíškovice

26. 8. – horská kola Bořitov
14. 9. – setkání jubilantů pro rok 2017 
16. 9. – SOBK Vyškov
16. 9. –    stolní tenis jednotlivci  

Ostrožská Nová Ves
23. 9. – běžecká liga Česká Třebová

Více na www.orel.cz

Zveme Vás na následující ústřední akce

Hlavním úkolem jednání bylo projednat 
návrh na změnu stanov. Na základě pod-
nětů z jednot byl zařazen návrh na dopl-
nění stanov tak, aby mohly v jednotách 
fungovat i dětské skupiny. Po konzultaci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí to 
současné znění stanov neumožňuje. Ideál-
ním řešením by bylo doplnit § 2 Cíle Orla, 
ale změna tohoto paragrafu je v kompe-
tenci pouze sjezdu. S MPSV bylo i odsou-
hlaseno znění textu, kterým byly doplně-
ny dva paragrafy. Navržená změna stanov 
byla jednohlasně přijata. Dále byly přijaty 
změny stanov, které nejsou zásadní a tý-
kaly se změny názvosloví a další změnou 
bylo doplnění bodů, posilujících kontrolní 
mechanismy obchodních společností, zři-
zovaných Orlem.

Dalším důležitým bodem bylo přeroz-
dělení  prostředků  z  MŠMT.  Výše  při-
dělených částek nám již byla ze strany 
MŠMT sdělena, ovšem v současné době 
jsou i z portálu MŠMT informace staže-
ny a předpokládá se vypsání některých 
programů znovu. Ústředí ve spolupráci 
s Ekonomicko-hospodářskou radou vy-
tvořily návrh na přerozdělení prostředků 
ve výši, která byla původně zveřejněna. 
Tento návrh na rozdělení byl jednohlas-
ně přijat s tím, že pokud bude skuteč-
ná výše jiná, změní se navržené rozdě-
lení  finančních  prostředků  poměrově 
a  schválením bylo pověřeno Výkonné  
předsednictvo.
Na zasedání mimo jiné bylo také projed-
náno čerpání rozpočtu Orla v roce 2016 

Zpráva z Ústřední rady
V sobotu 13. května zasedala Ústřední rada Orla. Z celko-
vého počtu 44 delegátů bylo přítomno 31 delegátů. Na za-
sedání nemělo své zástupce sedm žup.

včetně podrobného rozpisu na jednotlivé 
akce a soupis dlužných částek evidova-
ných v Orlu k 31. 12. 2016. Ústřední rada 
schválila v souladu se stanovami Rozvahu, 
Výkaz zisku a ztrát  a Výroční zprávu o čin-
nosti Orla za rok 2016.
Ústřední sekretariát nabízí k odběru jed-
notám a župám, které čerpaly investiční 
dotace do roku 2006 z MŠMT nebo Mi-
nisterstva financí, veškerou agendu, kte-
rá byla doposud archivována na ústředí. 
Doba povinné archivace skončila a je ško-
da ucelenou administrativu skartovat. Bylo 
dohodnuto, že spisy budou kompletně 
předány k další distribuci na župy.   
Orel získal opět akreditaci MŠMT na od-
bornou přípravu hlavních vedoucích tábo-
rů pro roky 2017–2020. Jsme oprávněni 
pořádat školení a udělovat registrace ne-
jen našim členům, ale komukoliv z řad far-
ností, ale i jiných spolků a organizací. Rada 
mládeže termíny včas zveřejní jak dopisem 
do jednot, tak i na webových stránkách  
i na facebooku Orla.
 MARIE JUREČKOVÁ a MILUŠE MACKOVÁ

Sestry a bratři, v rámci národní poutě na Velehradě Vás zveme 5. července 2017 na setkání 
u hrobu našeho zakladatele Mons. Jana Šrámka. Sejdeme se tedy v hojném počtu s orel-
skými prapory v 9.30 hod., položíme květiny a uctíme památku. 
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n   VP/261/16  VP schvaluje cenu pro účastníka FICEP Campu 4.900 Kč. 
n   VP/269/16  VP schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla 

dne 13.5.2017.
n   VP/270/16  VP schvaluje inventární komisi ve složení br. Kostelka, 

br. Nováček a ses. Škvařilová.
n   VP/271/16  VP ukládá ústřednímu sekretariátu zajistit soupis 

župních sportovních akcí s odhadem nákladů (pouze na ná-
jmy, rozhodčí, cestovné pořadatelé, organizační zajištění) do  
25. 3. 2017. Pořadatelem musí být prokazatelně župa, tzn. 
že účetní doklady musí být zahrnuty v účetnictví župy.

n   VP/272/16  VP neschvaluje bezplatný převod budovy č. p. 150  
na parcele č. 646 o výměře 476 m2 včetně pozemku parcela  
č. 647 o výměře 2167 m2 v k.ú. Komárov u Opavy, zapsané na 
LV 580 v majetku Orla jednoty Opava Komárov IČ 47814896 
a pověřuje ses. Mackovou k dalšímu jednání s jednotou Opa-
va-Komárov.

n   VP/273/16  VP uděluje Čestné uznání ses. Marii Skládané z jed-
noty Pozořice, ses. Josefě Neužilové z jednoty Pozořice, ses. An-
tonii Štěrbové z jednoty Kunovice, br. Antonínu Noskovi z jedno-
ty Kunovice a br. Jaroslavu Zemánkovi z jednoty Slavičín.

n   VP/274/16  VP schvaluje účast pěti účastníků – br. Juránka nebo 
ses. Mackové, br. Macka, ses. Škvařilové, br. Možného a tlu-
močníka, příp. náhradníka na valné hromadě FICEP ve dnech  
21.–22. 4. 2017 v Krakově. 

n   VP/278/17  VP děkuje za skvělou reprezentaci jak reprezentan-
tům, tak vedoucímu výpravy Josefu Častulíkovi.

n   VP/279/17  VP ukládá sekretariátu zajistit rozeslání informace 
a výzvy k nahlášení zájemců o instruktorský lyžařský kurz. 

n   VP/286/17  VP doporučuje ÚR ke schválení návrh na doplnění 
textu stanov zřizování a provozování zařízení péče o děti v dět-
ské skupině v § 26, bod 4) a § 33 bod 9). 

n   ÚR/4/26  ÚR schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Jurá-
nek, ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Tománková a ses. Bran-
dejsová.

n   ÚR/4/30  ÚR schvaluje program dnešního zasedání Ústřední rady 
Orla.

n   ÚR/4/31  ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.
n   ÚR/4/35  ÚR vyslovuje poděkování br. Častulíkovi za přípravu 

úspěšné reprezentace na hrách FICEP. 
n   ÚR/4/39  ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské 

rady a pověřuje starostu jednáním se župou Jirsíkovou.
n   ÚR/4/42  ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.
n   ÚR/4/43  ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní uzávěrku  

a výroční zprávu za rok 2016.
n   ÚR/4/44  ÚR schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2017 dle příl. č. 1.
n   ÚR/4/45  ÚR schvaluje přerozdělení finančních prostředků župám 

v roce 2017 dle přílohy č. 2.

n   VP/288/17  VP bere na vědomí a doporučuje ÚR ke schválení 
Výroční zprávu Orla za rok 2016.

n   VP/289/17  VP bere na vědomí a doporučuje ÚR ke schválení 
roční výsledky hospodaření a účetní závěrku za rok 2016.

n   VP/290/17  VP ukládá TVR, aby stanovila podmínky pro dotace 
na reprezentaci Orla. 

n   VP/291/17  VP neschvaluje prodej pozemku p.č.783/7 o roz-
loze 3443 m2 v k.ú. Náklo ve vlastnictví Orla jednoty Náklo-
Mezice, IČ 64630820, pro nevýhodnost smlouvy.

n   VP/292/17  VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Hlavicové 
z jednoty Slavičín a br. Josefu Gottfriedovi z jednoty Slavičín.

n   VP/293/17  VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla br. Antonínu 
Zelinovi z jednoty Domanín. 

n   VP/294/17  VP doporučuje ÚR ke schválení návrh na vyzname-
nání bronzovou medaili „Za zásluhy“ pro br. Antonína Zelinu 
z jednoty Domanín.

n   VP/295/17  VP schvaluje odprodej stanu za částku 20.000,- Kč 
jednotě Kuřim.

n   VP/305/18  VP doporučuje ÚR schválit aktualizovaný rozpočet 
Orla na rok 2017.

n   VP/306/18  VP doporučuje ÚR schválit návrh na rozdělení do-
tací na rok 2017 v navržené podobě. 

n   VP/307/18  VP ukládá ÚRK, aby ve spolupráci s první místosta-
rostkou a s právníkem připravili návrh na změnu stanov týkající 
se názvosloví a kontrolních mechanismů ve zřizovaných společ-
nostech tak, aby nejpozději 5. 5. 2017 byl rozeslán kompletní 
materiál společně s ostatními pro jednání ÚR.

n   VP/308/18  VP uděluje Čestné uznání Orla br. P. Petru Dujkovi 
z jednoty Nový Hrozenkov, br. P. Františku Královi z jednoty 
Uherský Brod, br. Vítězslavu Nováčkovi z jednoty Kuřim a ses. 
Ludmile Šálkové z jednoty Moravské Budějovice.

n   ÚR/4/46  ÚR bere na vědomí zprávu o zápisech pobočných spol-
ků do Veřejného rejstříku.

n   ÚR/4/47  ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Anto-
nínu Zelinovi z jednoty Domanín.

n   ÚR/4/48  ÚR  schvaluje  změnu  stanov  a doplňuje  v  § 26, 
bod 4) odst. p) zřizovat a provozovat zařízení péče o děti 
v dětské skupině a v § 33 bod 9) odst. h) zřizovat a pro-
vozovat zařízení péče o děti v dětské skupině s účinností  
od 1. 6. 2017.

n   ÚR/4/49  ÚR schvaluje v souladu s § 16 bod 3 odst. a) změnu 
stanov v § 17, 19, 20, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 
46 a 49.

n   ÚR/4/50  ÚR schvaluje prominutí splátek půjčky jednotě Morav-
ské Budějovice ve výši 200.000,- Kč.

n   ÚR/4/51  ÚR vyslovuje poděkování br. Božetěchu Kostelkovi za 
obětavou práci v ústředním archivu.

Výpis usnesení 16. až 18. jednání Výkonného předsednictva

Výpis z usnesení z jednání Ústřední rady ze dne 13. 5. 2017
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Ubytováni jsme byli v obci Wertach v křes-
ťanském rekreačním zařízení, kde o nás 
bylo po všech stránkách velmi dobře po-
staráno. 
Ve  čtvrtek  večer  proběhla  prezentace  
a zahájení her nástupem všech sportovců, 
vedoucích i pořadatelů. Pro nepřízeň po-

časí byly páteční závody přeloženy na sobo-
tu, ale my jsme volný čas využili k tréninku  
a přípravě a testování lyží. V sobotu nás če-
kal náročný program. Dopoledne probíhaly 
soutěže jednotlivců, které se měly jet pů-
vodně v pátek a ihned potom následovaly 
závody družstev. 

Účast alpských ze- 
mí  Francie,  Ně-
mecka a Rakouska 

vzbuzovala u našich 
reprezentantů velký 

respekt,  ale  výsledky 
předčily  naše  očekává-

ní. Pečlivý výběr závodníků  
a  dlouhodobá  příprava,  kterou 

jsme absolvovali, se ukázali jako správné. 
Sjezdaři vytvořili skvělou partu a dokázali 
získat celkem10 medaili.
Tomáš Bellay z jednoty Zlín 2 zlaté za sla-
lom a obří slalom a 2 stříbrné za družstva, 
Jakub Kalmán z jednoty Drnovice  2 stříbr-
né za slalom a obří slalom a 2 stříbrné za 
družstva, Jakub Juřík z jednoty Domanin  
2 stříbrné ze soutěže družstev.
Závody běžkařů se jely na profilově jedno-
duché trati. Zde jsme ovládli závod mužů 

Zimní hry  
FICEP 
v Německu 
Ve dnech 9. až 12. března se naši lyžaři zúčastnili mezinárod-
ních zimních her katolických spolků v německém Oberjochu. 
Bojovat o medaile odjelo 8 běžkařů a 3 sjezdaři.
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elite a také výsledky Magdaleny Bergerové 
v dorostenecké kategorii dívek byly skvělé. 
Výborné výkony předvedli naši i ve štafe-
tách. Leo Svoboda z jednoty Bořitov získal 
zlato za závody mužů a také za štafety, 
René Slánský z Val. Klobouk    zlato za 
štafety a bronz v závodě mužů,
Radomír Bačo z Val.Klobouk stříbro za 
muže a zlato za štafety, Magdalena Berge-
rová ze Studence  stříbro ze štafet a bronz 
ze závodu dorostenek.
Z 11 účastníků bylo 7 medailistů. Po do-
mácím Německu  jsme byli  s  celkovým 
ziskem 18ti medailí druhou nejúspěšnější 
zemí těchto her. Chtěl bych všem poděko-
vat za příkladnou reprezentaci Orla a naší 
vlasti a taky za skromné a vzorné vystupo-
vání v průběhu her.

JOSEF ČASTULÍK, 
vedoucí výpravy    

s Můžeš se nám trošku představit?
Jmenuji se Magdaléna Bergerová, 13. květ-
na mi bylo 16 let. Bydlím v podkrkonošské 
vesnici Studenec, v rodinném domě společ-
ně s rodiči, dvěma sourozenci a babičkou. 
V letošním roce končím devátý ročník zá-
kladní školy, hlásím se ke studiu na sportov-
ní gymnázium do Jilemnice.

s Předpokládám, že sportuješ od ma-
lička.
Ano. Rodiče nás hodně brali na lyže, kolo, 
jen tak na procházku do Krkonoš. Moje 
hlavní sportovní odvětví je biatlon, závodím 
za biatlonový klub Jilemnice. Můj děda Petr 
Janda je spoluzakladatelem tohoto klubu, 
mamka také závodila, i strýc, i proto byla 
asi moje volba jasná. Běh na lyžích mne 
bavil již od malička, v šesté třídě jsem k ly-
žím přidala vzduchovku, docela mi to šlo. 
V patnácti se vzduchovka vymění za ma-
lorážku a začne se s opravdovým velkým 
biatlonem. A to mě baví! 

s Jaké máš za sebou závody? A po-
chlub se svými úspěchy.
Letošní sezóna pro mne byla první v doros-
tenecké kategorii a hned se mi podařilo zís-
kat tři tituly mistryně republiky. Mistrovství 
na kolečkových lyžích Letohrad – stíhací zá-
vod, Mistrovství v letním biatlonu Jablonec 
nad Nisou – závod s hromadným startem, 
Mistrovství biatlonu Nové Město na Mora-
vě – sprint, zde jsem druhý den při stíha-
cím závodě obsadila druhé místo. Toto jsou 
prozatím moje největší biatlonové úspěchy. 

s A nyní medaile na mezinárodních 
hrách FICEP……
Určitě mezi úspěchy mohu zařadit i účast 
a získání dvou medailí na hrách v Němec-
kém Oberjochu. Já jsem si přivezla z Ně-

mecka moc pěkné vzpomínky, poznala jsem 
nové prima lidi, celá akce byla příjemná.

s Jak jsi se dostala k Orlu?
Do orelské  jednoty ve Studenci  jsem se 
přihlásila  v  roce 2016,  když mne oslo-
vil starosta Orla bratr Václav Urban, jestli 
nechci reprezentovat zdejší jednotu v běhu 
na lyžích. Moje babička  i maminka jsou 
členkami  již dlouho. Domluvily  jsme se 
s kamarádkou, přihlásily se a také  jsme 
společně odcestovaly na Zimní hry FICEP 
do Německa.
Orelská jednota ve Studenci je velmi živá 
organizace a myslím, že pracuje dobře. Ze 
závodních aktivit se věnují hlavně volejbalu 
a stolnímu tenisu. Orel pravidelně organi-
zuje během roku oblíbené akce, sportov-
ní, kulturní i vzdělávací. Vydává i Orelský 
občasník, kde se můžou členové i příznivci 
dočíst, co je v jednotě nového, co se chystá 
nebo jak se vedlo sportovcům. 

s Máš vedle sportu čas i na něco  
jiného?
Mám ráda výtvarnou činnost- keramiku, 
kreslení,  malování.  Ráda  poslouchám 
muziku,  učila  jsem  se  hrát  na  flétnu 
a kytaru. Velice ráda fotografuji, natáčím 
videa a pak získané materiály zpracovávám 
do krátkých prezentací – to mne baví po 
sportu nejvíce. 

Děláš radost určitě svým rodičům 
a ráda bych ti i já poděkovala jednak 
za rozhovor, ale hlavně za vzornou 
reprezentaci Orla. Přeji hodně úspě-
chů ve škole i ve sportu.

Ptala se MILUŠE MACKOVÁ

Nejmladší účastnicí výpravy 
zimních her byla Magdalena 
Bergerová. I ona vybojovala pro 
Orla medaile. Plním tímto vý-
zvu vedoucího výpravy Jožky 
Častulíka, („Tož, byla tam s námi 
taková mladá, šikovná, skromná 
děvčica, dřela, jela až na krev… 
napiš o ní něco“) a Magdalenu 
jsem trochu vyzpovídala. 
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Sobotní dopoledne 13. května patřilo již 
11. ročníku Grand Prix Bohunice. A dvě 
jedničky předznamenaly  i úspěšný den. 
I když termín závodů byl naplánován na 
Serváce, prostředního z ledových mužů, 
počasí bylo pro venkovní aktivity jako stvo-
řené. Od rána obloha bez jediného mráčku 
přilákala na sportovní hřiště 56 dětí z 6 jed-
not. Nejpočetněji byla zastoupena katego-
rie nejmladších žáků ročníku 2009–2011, 

v níž se přihlásilo 15 závodníků. Následo-
vala kategorie benjamínků ročníku 2012 
a mladších. V této kategorii, společné pro 
dívky a chlapce, závodilo 11 dětí. Nejmlad-
ším účastníkem byl Štěpán Havlíček (ročník 
2015) z jednoty Obřany.
Závody  jsme zahájili orelskou modlitbou. 
Poté byla vysvětlena pravidla a sestra Ma-
rie Dudová předvedla závodníkům, co je na 
jednotlivých stanovištích čeká. Následovalo 
tréninkové kolo, při němž všichni startující 
dostali možnost si trať vyzkoušet. A pak už 
v půlminutových intervalech postupně od-
startovali závodnice a závodníci všech sedmi 

kategorií. Postupně se měnila náročnost ně-
kterých překážek s ohledem na věk tak, aby 
starší a zkušení závodníci nebyli proti mlad-
ším ve výhodě. Po prvním kole byla závodní 
trať upravena, opět názorně předvedeno její 
zdolání a soutěžícím ponechán prostor na vy-
zkoušení. V průběhu druhého kola rozhodčí 
postupně sčítali a vyhodnocovali výsledky. 
Hodnotil se čas a body za „čistotu prove-
dení“ na překážkách, v případě shody roz-
hodoval lepší výsledný čas za obě kola. Před 
vyhlášením výsledků, předáním diplomů, 
medailí a cen se v kůži závodníků ocitli také 
pořadatelé, trenéři a doprovod. Trať zdolali 

Grand Prix Bohunice – 
 atletické závody dětí
Tento závod organizuje každo-
ročně Rada mládeže a pořadatel-
sky zajišťuje bohunická orelská 
jednota. Letos se termín posunul 
na sobotu – neděle totiž náleže-
la maminkám a jejich svátku.

Duben již tradičně patří v Brně volejbalistům
V boji o volejbalový trůn mužů i žen 
pro  letošní  rok  se opět  sjela  druž-
stva  do  areálu  Univerzity  obrany  
v Brně-Králově Poli. Aprílovým tur-
najem zahájili muži, o týden později  
8. dubna se utkaly týmy žen. Hlavní 
rozhodčí Ing. Lukáš Dostál provedl roz-
losování do tabulky, kdy systém hry byl 
určen na dva vítězné sety a to „každý 
s každým“ dle pravidel ČVS. 
Poděkování patří Magistrátu města 
Brna za finanční podporu.

Konečné pořadí muži
1. Mramotice
2. Hradec Králové
3. Letohrad
4. Zlín
5. Zašová
Konečné pořadí ženy
1. Hradec Králové
2. Letohrad A
3. Brno Obřany
4. Zlín
5. Letohrad B
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Osm týmu se po turnaji  
seřadilo do výsledného pořadí

1. Kelč

2. Ivančice

3. Telnice

4. Hranice na Moravě

5. Blažovice

6. Bohuslavice

7. Lichnov

8. Troubelice

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ

Muži  

1. Zemek Jiří, Ivančice 485 b.

2. Dvořák Pavel, Telnice 479 b.

3. Pavelka Petr ml., Kelč 473 b.

Ženy

1. Pavelková Monika, Kelč 460 b.

2. Svobodová Zdeňka, Bohuslavice  433 b.

3. Mašlaňová Anna, Kelč  414 b.

  KAMIL BARTOŠ

se stejným nadšením a nasazením jako děti  
a i oni si odnesli zaslouženou odměnu.
Na závěr několik výsledkových nej letošního 
GP Bohunice:
•   nejvyrovnanější byl  souboj v kategorii 

nejmladších žákyň, kde na medailových 
pozicích byl rozdíl jediného bodu. 

•  nejlepší atletkou se se ziskem 68 bodů 
stala  Veronika  Kreidlová  z  jednoty 
Židenice v kategorii mladších žákyň

•  nejlepším atletem se s počtem 69 bodů 
stal Tomáš Jurásek ze stejné jednoty, kte-
rý soutěžil v kategorii starších žáků. 

•  závodníci Židenic byli úspěšní i v jiných 
kategoriích, pro nikoho tak nebylo pře-
kvapením, že tato jednota byla vyhláše-
na jako nejlepší (pořadí se stanovuje jako 
průměr medailových umístění).

Těšíme se na vás zase za rok.                                                                     
NATAŠA HUBATKOVÁ

Duben již tradičně patří v Brně volejbalistům

Mistrovství Orla 
v kuželkách

Kuželkáři se sjeli 6. května 2017 do Ivančic, aly se utkali 
na Mistrovství Orla v kuželkách jak v náhozu smíšených 
čtyřčlenných družstev, tak v jednotlivcích. 
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Maraton Jana Buly,  
aneb Dobří běžci se vracejí

věku. Jeho se zúčastnilo 17 žen a 31 mužů 
(mezi nimi i starosta Orla Stanislav Juránek), 
z nich šest žen a šest mužů reprezentovalo 
Moravské Budějovice. I zde se o úspěšnou 
reprezentaci svých jednot stříbrnými pozice-
mi zasloužili sokolka Pavla Bartošová a orel 
Lukáš Nevařil. 
K hlavnímu závodu přijelo z celé naší vlasti 
(a v jednom případě i z Rakouska) 46 mužů 
a  sedm  žen.  Za  polojasného,  poměrně 
chladného a větrného počasí osmkrát puto-
vali do Lukova a zpět, než uzřeli cíl a mohli 
být odměněni účastnickou medailí. Pouze 
dva z vyběhnuvších tentokrát narazili do 

„maratonské zdi“ a ukončili svůj boj před 
dovršením dvaačtyřiceti kilometrů a stode-
vadesáti pěti metrů. Absolutním vítězem 
se již tradičně stal jeden z nejlepších čes-
kých ultramaratonců Daniel Orálek z Brna, 
přičemž svým časem 2:42:15 utvořil český 
„season best“. Jeho loňský výkon vydržel 
jako nejrychlejší maraton na českém území 
až do květnového Pražského maratonu. Jak 
to bude letos, uvidíme. Nejúspěšnější žena, 
brněnská Lenka Horáková, protnula cílovou 
čáru v čase 3:17:46. Do úspěchem koruno-
vaného souboje se čtyřmi desítkami kilome-
trů se pustili také tři moravskobudějovičtí 
veteráni – Jaroslav Scherrer a Petr Jičínský 
z pořádající orelské jednoty a Karel Špaček, 
který si vydobyl vavříny vítěze šedesátnické 
kategorie. Oživením letošního ročníku bu-
dějovického maratonu se stalo opakované 
setkání závodníků s družně vyhlížejícími 
účastníky masopustního průvodu v Luko-
vě. Ti běžcům nezištně nabízeli, zvlášť v tom 
vynikal brčálově zelený vodník, občerstvení 
ze skleněných lahví. O tom, zda se v nich 
bylo možno nadít osvěžující vody či posilují-
cího iontového nápoje, panují pochybnosti. 
Upřímně míněné nabídky kupodivu nikdo 
z maratonců – alespoň pokud je oficiálně 
známo – nevyužil.
Zkrátka a dobře letošní ročník Maratonu 
Jana Buly se zase vydařil. Opět přesvědčil, 
že běžecké závody pořádané moravskobu-
dějovickým Orlem nabízejí svým účastní-
kům – od výkonnostních atletů po běžec-
ké „hobbíky“ – kvalitní sportovní zážitky. 
Organizátoři věří, že aktivních příznivců 
běhání bude v našem městě nadále přibý-
vat. Další motivací k pravidelným výběhům, 
které přinášejí radost a posilují zdraví fyzic-
ké i psychické, se jim může stát listopadový 
Půlmaraton Václava Kosmáka, opět včetně 
dětských kategorií  a pětikilometrového 
běhu. (Výsledky a rozsáhlá fotodokumen-
tace ke všem orelským běhům je k dispozici 
na www.orelmb.cz.)   PETR JIČÍNSKÝ

V sobotu 25. února 2017 zažily Moravské Budějovice svá-
tek. Zdejší Orel, který oslavy pořádal, si však nepřipomínal 
výročí „vítězství pracujícího lidu,“ ale předmětem slavení 
byl nejpřirozenější lidský pohyb – běh.

Konal se  již sedmý ročník maratonu ne-
soucí jméno kněze Jana Buly, jehož život 
před pětašedesáti lety ukončil právě režim 
„Vítězným únorem“ nastolený. V loňském 
roce byla P. Janu Bulovi v rodném Lukově 
otevřena pamětní síň připomínající jeho ži-
vot a smrt.
Ale něco k samotnému závodu, který  je 
zařazen do Orelské běžecké ligy. Jako vždy 
zápolení na hlavní trati předcházely soutěže 
běžeckých nadějí. Na závodní distance od 
50 do 600 metrů se vydalo 66 dětí, z toho 
25 moravskobudějovických. Celkem posbí-
raly dvě zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové 
medaile. Později odstartovalo společně 21 
závodníků a závodnic v kategoriích doros-
teneckých,  juniorských a staršího žactva,  
a to na tratích 1 000 m, 2 000 m a 5 275 m.  
Mezi nimi byli jen tři účastníci z našeho měs-
ta, zato dosáhli vynikajících výsledků: mezi 
dorostem dvoukilometrovou trať nejrychleji 
prolétli Jakub Větrovský a reprezentantka 
Orla Anežka Kotrbová, zatímco na stříbrnou 
příčku po pěti kilometrech dosáhl Petr Ro-
koský ze Sokola. Pětačtvrtkilometrová vzdá-
lenost – od orlovny na Chelčického ulici do 
Lukova k soše anděla a zpět – čekala také 
na účastníky tzv. lidového běhu bez rozdílu 
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Během ročníku proběhlo v Brně na ústředí Orla školení roz-
hodčích za účasti 15 zájemců z 5 jednot. Pokračovala úspěšná 
spolupráce s extraligovým týmem Bulldogs Brno, který nabízel 
zájemcům ukázku modelových tréninků, semináře s trenéry, 

účast na extraligových utkáních, atd. Nejúspěšnější týmy i jed-
notlivci se mohli těšit na ceny od sponzora ligy e-florbal, kte-
rý během sezony účastníkům nabízel speciální slevové akce. 
Vítězové v  jednotlivých kategoriích dostali opět  trička pro  
mistra ligy. 
Nejúspěšnější jednotou co do počtu medailí se za deset let stala 
jednota z Uherského Brodu. Získala 29 cenných kovů (z toho  
7 zlatých). Nejvíce zlatých a prvenství v medailovém pořadí drží 
Uherské Hradiště, které se stalo 8x mistrem OFL a celkem získalo 
16 medailí. 

Jubilejního desátého ročníku OFL se zúčast-
nilo 111 družstev v 7 mužských kategoriích 
a 4 družstva v kategorii žen. Od října 2016 do 
května 2017 se uskutečnilo 107 turnajů, což 
znamenalo odehrát více než 650 zápasů.

Známe Mistry Orla ve florbalu

Maraton Jana Buly,  
aneb Dobří běžci se vracejí

2016/2017
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Předpřípravka –  8 týmů v soutěži
Pokračoval druhý ročník předpřípravky, ve kterém došlo k nárůstu 
ze tří na šest jednot a dvě neorelská družstva. Za celou sezonu ode-
hráli nejmenší florbalisté sedm turnajů systémem každý s každým. 
Na posledním turnaji byli všichni oceněni medailí za účast v lize.

Elévové – 11 týmů v soutěži
První finálový turnaj desátého ročníku OFL patřil elévům. 8. 4. 
2017 se sjelo šest nejlepších družstev z divizí východ a západ do 

Mladší žáci – 24 týmů v soutěži
Svátek práce se nesl ve znamení finále mladších žáků. Do finále 
se probojovaly neporažené týmy Uherského Brodu a Gepar-
dů Brno. Ve vyrovnaném finále se z vítězství 2:0 a mistrovské-
ho titulu v kategorii mladších žáků radovali brněnští Gepardi, 
Uherský Brod získal stříbrné medaile. O třetí příčku se utkali 
staří známí z divize západ Boskovice a domácí pořadatel Sokol 
Adamov. Domácí byli úspěšnější a po výhře 6:5 brali bronz, 
smutní žáci z Boskovic skončili čtvrtí. Páté místo připadlo Ali-
gatorkám, šesté Vyškovu, sedmé Uherskému Hradišti a osmé  
Těšanům.

Vyškova. Titul z minulého roku obhájil Uherský Brod. Druhé místo 
obsadili hráči Brna-Bohunic a bronz zůstal v pořadatelské jednotě 
z Vyškova. Čtvrté skončilo Nové Město na Moravě, pátý Sokol 
Hodonín, šestý Havířov. 

1. Uherský Brod

2. Brno-Bohunice

3. Vyškov

Předpřípravka
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Starší žáci – 19 týmů v soutěži
Dvoudenní finále starších žáků v Uherském Brodě ovládli florbalisté 
Uherského Hradiště. Za celý turnaj nepoznali hořkost porážky. Ve 
finále porazili Šlapanice 7:5 a obhájili titul mistrů OFL z loňského 

roku. Stříbrné medaile putovaly do Šlapanic. Bronz si po jasné 
výhře 13:2 nad Nivnicí zajistil Vyškov, Nivnice se musela spokojit 
se čtvrtou pozicí. Páté skončily Boskovice, šestý Domanín, sedmý 
Uherský Brod, osmé Dolní Bojanovice.

Dorostenci – 15 týmů v soutěži
Orli z Nového Města na Moravě se ujali 22. 4. v Bystřici nad Per-
nštejnem organizace finálového turnaje v kategorii dorostenců. 
Nejlépe si vedli Chřestýši z Oslavan, kteří zaváhali pouze v utkání 
s Uherským Brodem. Další čtyři zápasy vyhráli a zaslouženě získali 

titul mistra OFL. Druhé místo vybojovali dorostenci Nového Města 
na Moravě, když v posledním zápase s Uherským Brodem uhrá-
li potřebnou remízu 2:2. Tento výsledek přiřkl bronzové medaile 
Uherskému Brodu. Čtvrtý skončil obhájce titulu Vyškov, pátý Kun-
štát a šestý Kněždub.

Mladší žáci

Dorostenci

Starší žáci
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Junioři – 6 týmů v soutěži
Orelskou florbalovou ligu v kategorii juniorů vyhráli florbalisté 
Dolních Bojanovic, když  celou sezónu prošli bez porážky. Stříbrné 
medaile získali na posledním turnaji díky remíze ve vzájemném 
zápase s Kuřimí junioři Vyškova, třetí místo tak připadlo Kuřimi. 
Čtvrtá pozice patřila F.A.T.R.u Dubňany. Páté skončily brněnské 
Židenice, šesté Koryčany. Vítězem kanadského bodování se stal 
Adam Horňák z Dolních Bojanovic.

Muži – 28 týmů v soutěži
20.–21. 5. se sjelo 8 nejlepších mužských družstev z jednotlivých 
divizí na finálový turnaj do Zlína. Vítězství a titul mistra Orelské 
florbalové ligy pro rok 2016/17 si vybojovalo družstvo Blanska, 
které ve finále porazilo Uherský Brod 6:3. Uherský Brod zopakoval 
výsledek z loňské sezony a získal stříbrné medaile. V zápase o třetí 
místo se radovali muži z Kuřimi, když zdolali těsně 5:4 pořadatel-
skou jednotu ze Zlína. Páté skončily Hranice, když ve čtvrtfinále 
nestačily na pozdější vítěze z Blanska a v krásném zápase podleh-
ly 8:9. Šesté místo patřilo Dolním Bojanovicím, sedmé Kunštátu 
a osmé Sokolu Hodonín.

Ženy – 4 týmy v turnaji
Moutnice bez ztráty bodu vyhrály kategorii žen a staly se mist-

ryněmi pro rok 2016/2017. Během celého ročníku zvládly vyhrát 
všech 12 zápasů a připsaly si 36 bodů. Na druhém místě se umístily 
Boskovice se ziskem 17 bodů. Bronzové medaile si díky remíze na 
posledním turnaji se Šlapanicemi pověsily na krk ženy Kuřimi. 

Čtvrté místo obsadily Šlapanice. Vítězkou kanadského bo-

dování se stala Jindra Žáčková ml. z mistrovského družstva.

Na závěr bych rád všem hráčům, trenérům, rozhodčím, 
sponzorům, rodičům a fanouškům poděkoval za úspěšný 
ročník 2016/2017. Povedlo se nám všem první „desetiletku“ 
úspěšně zakončit a pevně doufám, že do druhé vykročíme 
správnou nohou a bude se nám dařit jako doposud. Infor-

mace o jedenáctém ročníku budou rozeslány všem zúčast-
něným týmům. Dostupné budou jak na webu ligy, tak na 
webových stránkách Orla. Družstva se mohou přihlašovat 
do 18. července 2017.   Michal Možný, ředitel OFL

Více na stránkách ligy www.orel.cz/nofl. 

3. Kuřim

2. Vyškov

Muži

1. Dolní Bojanovice
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  1. Uherské Hradiště 8 5 3 16
  2. Uherský Brod 7 11 11 29
  3. Brno-Bohunice 7 4 3 14
  4. Boskovice 4 5 7 16
  5. Blansko 4 1 1 6
  6. Nové Město na Moravě 3 4 1 8
  7. Vyškov 3 2 3 8
  8. Kuřim 3 1 3 7
  9. Šlapanice 2 3 4 9
10. Šitbořice 2 3 1 6
11. Dolní Bojanovice 2 1 5 8
12. Moutnice 2 0 0 2
13. Kunštát 1 5 0 6
14. Hranice 1 2 3 6
14. Těšany 1 2 3 6
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16. Nivnice 1 2 1 4
17. Kašava 1 2 0 3
17. Ivančice 1 2 0 3
19. Sokol Adamov 1 1 2 4
20. Brno-Židenice 1 1 1 3
21. Moravský Krumlov 1 0 0 1
22. Domanín 0 1 1 2
22. Kelč 0 1 1 2
22. Sokol Hodonín 0 1 1 2
25. Zábřeh 0 1 0 1
26. Olešnice 0 0 2 2
27. Kněždub 0 0 1 1
27. Třinec 0 0 1 1
27. Vizovice 0 0 1 1
27. Halenkov-Huslenky 0 0 1 1

Kulturní rada Orla ČR vyhlašuje fotografickou soutěž

,,Můj 
nejlepší 
přítel“
UZÁVĚRKA 31. 8. 2017

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

Účastník soutěže souhlasí s užitím fotografie pro potřeby Orla.

Kategorie: 
  do 14 let
  15–18 let
  19 a starší 

Medailové pořadí od 1. do 10. ročníku OFL

Ženy



ORELSKÁ POUŤ 
 na Svatém Hostýně
se koná ve dnech              19. a 20. srpna



ORELSKÁ POUŤ 
 na Svatém Hostýně
se koná ve dnech              19. a 20. srpna

Program sobota  
19. srpna 2017
14.00 hod.      

16.00 hod.  

18.00 hod.  

20.30 hod. 
21.30 hod. 
21.50 hod. 

Program neděle 
20. srpna 2017
 9.30 hod. 

10.00 hod.  

11.30 hod. 
13.30 hod. 
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Setkání seniorů na Vranově
ve dnech 27.–29. 3. 2017 ve verších a obrazech
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Letos máme setkání znov.
Přijeli jsme na Vranov,
kde šlechtic Vilém bloudil v lese,
strachem se celý třese.
Nemocné oči se mu rosí,
proto Pannu Marii prosí.
Zjevila se mu v nebeské záři,
krásná paní s líbeznou tváří.
Ukázala mu, kde je cestička
a též mu uzdravila očička.
V památku na tuto chvíli,
velký kostel postavili.

Po kratičké procházce,
hlásíme se k docházce.
K obědu byly řízky,
veliké přes půl misky.
Přivítali jsme se trošku
a už máme kulturní vložku.
Kdo bude mít přednášení?
Pro pátra Dujku to těžké není.
Dobře prožít postní dobu,
odložit hněv a zlobu.

Potom vzpomínáme chvíli,
jak kněze Václava a Jana zavraždili.
Pak po chvilce hned,
jak Pátr Kubáň Med
má na starosti
vojenských kaplanů dosti.
Už se ozývají z kapličky
ke mši svaté písničky.
Přijeli ještě kněží dva,
Pátr Kopecký a Kodeda.

Potom posilnění gulášem,
na přednášku opět jdem.
Z ústředí za námi přijeli,
v klubovně už seděli.

Místostarostka a sekretářka,
z ústředí je přednáška.
Potom nám napoví,
jak pomáhat Tomovi.
Potom poděkování nové
obětavé sestře Dolejšové.
Diplom s přáním předáváme,
k blahopřání se přidáváme.

Už bude nálada pestrá,
řídí to Pachtová sestra.
Nálada dobrá nás unáší,
bratr Paďour básně přednáší.
Ukončili jsme večer celičký,
zpívaly se i dětské písničky.
Měli jsme se skvěle,
modlíme se u postele.

V úterý budí nás slunce svit,
honem na růženec jít,
pak mši svatou máme,
v kapli všichni zůstáváme.
Po ní z kuchyně zavoní
a už je tu snídání.

Přednášku dopolední dnes
má Pátr Kodeda Alvaréz.
Uctíváme Eucharistie,
správně se nám žije.
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Ve středu 12. dubna 2017 proběhla  již  
9. studentská přehlídka talentů brněnské-
ho Cyrilometodějského gymnázia a střední 
odborné školy pedagogické pod názvem 
DiHuTaj. V názvu se ukrývá divadlo, hudba, 
tanec a jiné. Tentokrát se účinkující se svými 
výstupy předvedli v kině Scala na Morav-
ském náměstí. Hlediště se v 9 hodin ráno 
zaplnilo do posledního místa a pod křídly 
Orla vše mohlo začít. Program tvořilo je-
denadvacet výstupů studentek a studentů 
školy – od zpěvu (jak muzikálového, tak só-
lového) přes svět divadla (autorské scénky, 
inscenace i přednesy básní) až po hru na 
nejrůznější nástroje a nechyběl ani školní 
komorní orchestr. Studenti interpretovali 
skladby od klasiky až po modernu. 
DiHuTaj byl přehlídkou, v níž mohli být 
účinkující nominováni na cenu diváka - zís-

kal ji soubor Dramatická jelita s inscenací 
Každá. Sladkou odměnu ovšem dostal kaž-
dý z aktérů, a to v podobě muffinu symbo-
lizujícího téma přehlídky – narozeniny. Jak 
se totiž shodnul pořádající tým přehlídky – 
sedm studentek 2. ročníku pedagogického 

DiHuTaj 
opět pod křídly Orla

lycea – vzájemně se obdarovat můžeme 
nejen prostřednictvím hmotných darů, ale 
i tím, co kdo zná, umí a dokáže. 
K akci byla přizvána také odborná porota 
ve složení: Kateřina Zezulová (Konzervatoř 
Brno),  Jiří Mach (Městské divadlo Brno) 
a Jiří Klecker (Národní divadlo Brno). Od-
borníci na slovo vzatí poskytli zúčastněným 
zpětnou vazbu k jejich vystoupením. Až na 
úvodní malé technické potíže vše proběhlo 
hladce. DiHuTaj byl zakončen velkým aplau-
sem. Je přístupný i veřejnosti, takže sledujte 
naše stránky a přijďte se příští rok podívat! 
KRISTÝNA FRGÁLOVÁ A EVA DAVIDOVÁ, 

CMGSPŠ Brno

Kristus zemřel na kříži,
aby sňal hříchů našich tíži.
Mši svatou slavit Den Páně
a modlit se k Marii Panně.
Končíme dnes dopolední,
k obědu se každý zvedni.

Co sníme oběd jen,
jdeme všichni ven.
Na prohlídku kostela
jdeme všichni zvesela.
Celým kostelem nás provází,
ukazuje oltáře i obrazy.

S večeří jsme spokojeni velice,
rozdávaly se i „znorovské kraslice“.
Pak na přednášce hned,
vítalo nás muzikantů pět.
Varhany a kytary měli,
jen nábožné písně pěli.
Líbilo se nám to všem,
poděkovali jsme potleskem.
Než si pyžamo navlékneme,
ještě k modlitbě poklekneme.

Ve středu, než bude konec,
ráno v kapli je růženec.

V kostele Pátr Kopecký
má mši za všecky.
Po snídani přednáší Pátr Kopecký,
usmívá se na všecky.

Dnes nám něco poví
o Lucii, Hyacintě, Františkovi.
Co jim Panna Maria pravila,
když se jim ve Fatimě zjevila.
At' přestane Boha urážení,
proste za hříšníků obrácení.
Nahlédnout jim dala,
peklo jim ukázala.

Na svět přijde mnoho utrpení,
žádá Rusko k svému srdci zasvěcení.
První soboty v měsíci slaviti
a denně růženec se modliti.
V říjnu šedmdesát tisíc lidí
na obloze zázrak vidí.

Už přeclnášení končíme,
všichni se spolu loučíme.
Končíme dobrým obědem,
za vše děkujeme všem.

Zdař Bůh.  
        FRANTIŠEK PAVKA
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Celý den měl charitativní poslání a to 
pomoc  nemocnému  Tomáškovi  Ne-
méthovi  z kuřimského Orla. Má dva 

a půl roku a společně s celou rodinou 
čelí nemoci, kterou na svoji životní pouť 
dostal. Trpí Duchenneovou svalovou 

dystofií. Dodnes se  jedná o smrtelné 
onemocnění a neexistuje účinná léčba. 
Z příspěvků veřejné sbírky, vyhlášené 
Orlem, je placeno vše, co nehradí zdra-
votní pojišťovna, rehabilitační pomůcky, 
doplňky stravy, rehabilitační  lázeňské 
pobyty, plavání, hypoterapie, ale šetří-
me také na osobního asistenta, bezba-
riérové úpravy ….zkrátka na vše co při-
jde a co usnadní rodičům péči o malého 
Toma. Své spolucítění s malým chlapcem 
bylo vyjádřeno i konkrétním skutkem 
na odpoledním Benefičním koncertě, 
kdy nemalou částkou přispěli  i  sami 
účinkující  chrámového sboru z Frýd-
ku Místku Cantores Domini.  Po celý 
den lidé  přispívali do kasičky na hřišti 
Orla, kde probíhaly hry pro děti. Závě-
rečný koncert Pavla Helana byl jednak 
příjemným zakončením dne, ale přine-
sl také nemalé finanční prostředky. Na 
transparentní účet 545545545/0100 
veřejné  sbírky,  registrované  pod  
č.j.S-JMK/185810/2016/OSPŽ tak byla 
vložena celková částka 22.134,- Kč. Dě-
kujeme všem za štědrost a velkorysost. 
Za nás pořadatele, za rodiče, za Toma.
  MILUŠE MACKOVÁ

Moc bych chtěl poděkovat všem, kdo mi drží palce.  
Z příspěvků od vás mám další kurz rehabilitačního plavání – 
sport, bez kterého se už neobejdu a moc mě baví.  
Nebojím se a směle skáču ze sedu šipky. Moje nožičky  
jsou postupně silnější a už zvládám i první krůčky. Moji 
rodiče ze mě mají velkou radost a já si pohyb náležitě 
užívám. Jezdím i na koni. Také musím jíst vitaminy,  
díky kterým nebývám vůbec nemocný. Ty mám také od vás.  
Je úžasné, že jste s námi! 

Děkuji Tom

Posílám pozdrav a 
  hlásím pokroky…

Den, který pomáhal
V neděli 14. května spojili svoje síly Orel Kuřim, Junák - skaut-
ské středisko Kuřim a Římskokatolická farnost a výsledkem 
byl celodenní program, připravený nejen pro naše maminky 
k jejich svátku, ale i pro jejich děti. Mší sv. jsme zahájili župní 
Mariánskou štafetu, kdy zástupci jednot Sedlákovy župy svý-
mi přímluvami k Panně Marii poděkovali za ochranu a stužka-
mi s přímluvami ozdobili plaketu Panny Marie Křtinské. Potom 
jsme se k přátelskému posezení a společnému obědu setkali 
v prostorách našeho Orla.
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Hlavním tématem letošního divadelního víkendu v Boleradicích 
bylo natáčení krátkých videí. V pátek proběhlo seznamování, im-
provizační hry, hraní scének a podle hereckých výkonů byli účast-
níci  rozděleni do skupinek. V sobotu probíhal hlavní program 
workshopu, celý den se natáčela videa. Vznikly celkem 3 skupinky, 
které se postupně střídaly před kamerou. Úkolem každé skupinky 
bylo natočit reklamní spot na nějakou orelskou akci, dále nato-
čit hudební videoklip a krátkou vtipnou scénku. Každá skupinka 
pracovala samostatně, děti musely vymyslet scénář, rozdělit si role 
a vše natočit. Celou realizací je provázel lektor pan Radek Mezulá-
ník, který jim poskytoval odborné rady v průběhu celého dne a stal 
se i hlavním kameramanem. V průběhu soboty tedy vzniklo celkem 
9 videí, která stojí za zhlédnutí. Velmi povedená je např. reklama 
na Svatováclavský běh nebo na Orelský tábor. V neděli pak bylo 
možné všechna videa zhlédnout v místním Boleradickém divadle. 
Návštěvníci pak rozhodovali svým potleskem o tom, které video se 
jim v dané kategorii líbilo nejvíce. Překvapivé bylo, že každá sku-
pinka získala jedno ocenění. Divadelní víkend probíhal v příjemné 
atmosféře, účastníci byli dobře naladěni a byli moc šikovní. Podě-
kování patří i místním orlům, kteří zajistili hladký průběh víkendu 
a díky kterým tento workshop funguje už několik let. 
  KATEŘINA MEZULÁNÍKOVÁ, lektor workshopu

U příležitosti připomínky 65.výročí nezákonné popravy mučed-
níka, kněze Jana Buly, se shromáždily desítky zástupců spole-
čenských organizací, veřejných institucí, spolků a hnutí před 
jihlavským památníkem popravených obětí komunistického zloči-
neckého teroru. Dopolední pietní akt byl 20. května před bývalou 
soudní budovou a věznicí v Jihlavě, nyní objekt Vysoké školy po-
lytechnické, jako součást celodenního vzpomínkového programu 
“A byli popraveni“, připraveného sdružením paměť.
Úvodem tohoto programu byla v 5:00 hod. jitřní, smírná pobož-
nost v Rokytnici nad Rokytnou. Po pietním shromáždění u pa-

mátníku, byla v budově školy vernisáž souboru tří výstav, vel-
mi působivě dokumentující prostor a čas nelidského zacházení 
totalitního režimu. V upraveném prostoru původní soudní síně 
komentoval výstavu rektor školy pan Václav Báča jako poukázá-
ní na trvalé protizákonné jednání tehdejšího soudního tribunálu. 
V současnosti je prostor využíván pro slavnostní příležitosti školy. 
Závěrečným slibem pana rektora bylo, že zatím nedůstojný prostor 
místa poprav bude brzy pietně upraven a zpřístupněn veřejnosti.
Odpolední část vzpomínkového programu byla zahájena bohosluž-
bou v Bulově rodném Lukově. Zde celebrující mons. Václav Slouk 
připomenul i dalšího orelského mučedníka, babického faráře, páte-
ra Václava Drboly a všechny ostatní obětí rudé totality. Při následné 
pietě u pamětní desky před kostelem zdůraznil místopředseda KPV 
Leo Žídek, že tyto křížové cesty obětí třídní nenávisti a zla, nám 
připravili cestu do Kristovy náruče. S úctou a vděčností položil 
k památníku orelskou kytici bratr starosta Orla v Moravských Budě-
jovicích Petr Žák se slibem rozvíjet radost a dobro prostřednictvím 
jejich mateřské školky JABULA, jako poděkování za oběť života 
orelského mučedníka Jana Buly. Závěrem vzpomínkového dne byla 
v zaplněném farním sále beseda na téma “Babice“ s autory publi-
kací M.Stehlíkem, J.Růžičkou, M.Kasáčkem a L.Navarou.
  Proti ztrátě paměti – B.KOSTELKA

Mnoho bylo mých plánů…

Divadelní workshop Boleradice 2017
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v Areálu bývalého pivovaru,  
Palackého náměstí,  

Brno-Řečkovice

Vstupné dobrovolné, 
občerstvení zajištěno

Více informací na www.orel.cz; 
kontakt:  

e-mail: folklornifestival@orel.cz,  
případně tel. 725 638 437

Orel ústředí Brno vás srdečně zve na 

Folklorní festival 2. září 2017
od 14.00 hodin

26. ročník

Ústřední soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

sobota 7. října 2017 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 29. 9. 2017.

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

Pořádá Kulturní rada Orla a Jednota Lubina

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

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

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2017.
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Už se jistě všichni těšíte na tolik očeká-
vané prázdniny. Dny odpočinku a volna, 
které máte určitě všichni nejraději. Dny 
naplněné teplem a sluncem, které lákají 
ke koupání a vodním radovánkám. Zvou 
nás na výlety a objevné výpravy, na dovo-
lenou s rodiči, ale i na kouzelné „prázdni-
nování“ u babiček, na procházky do lesa 
a pobyty v přírodě. Zkrátka nabízejí nám 
prostor k odpočinku a načerpání nových 
sil do dalšího školního roku.
Ať už se o prázdninách ocitnete kdeko-
liv, snažte se pozorně dívat kolem sebe. 

Všímat si všeho pěkného a zajímavého, 
uvědomovat si krásu, která se nám v pří-
rodě nabízí na každém kroku a také za 
ni děkovat. Nezapomínejte na Toho, kdo 
nám tohle všechno dal.
Postavy  z obrázku určitě mnozí  z  vás 
znají.  Je  to Honzík  s dědečkem a pes 
Punťa. Snad se ani nemusí zdůrazňovat, 
že jsou vypůjčené z kouzelné dětské kníž-
ky Honzíkova cesta. Pro ty, kteří ji ještě 

neznají, to může být pěkné prázdninové  
čtení.
Obrázek je tu dvakrát a liší se v 10 drob-
ných rozdílech. Najděte je a pak si vše 
můžete pěkně  vybarvit.  Přejeme  vám 
krásné  prázdniny  plné  dobrodružství  
a her tak, jak je prožíval Honzík. 
A pokud nám pošlete na adresu redak-
ce namalovaný obrázek z prázdninových 
cest, rádi jej příště otiskneme.

Zeleně vybarvi to, co je živé. 
Žlutě vybarvi to, co je neživé.   
Kterých obrázků je víc?  
Spočítej, o kolik je jich víc.

Pro správný výsledek pohněte dvěma  
zápalkami

Jedna ze struktur zápalek sem 
nepatří. Která?

1

3

2

4
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Z činnosti žup a jednot

vzpomínku zemřelým členům, kteří opustili 
naše řady.
O kulturní vložku se postaraly děti z oddílů 
Pohybové hry I a II pod vedením Mgr.Jany 
Ferdové, jejich cvičitelky. Svým vystoupením 
rozveselily všechny přítomné, zvláště jubi-
lanty, kteří oslavili kulatá a půlkulatá jubi-
lea. Malí orlíci byli odměněni zaslouženým 
potleskem. Následovalo schválení programu 
VČS, zvolení zapisovatele, mandátové, vo-
lební a návrhové komise a ověřovatelů zá-
pisu. Také byla provedena kontrola usnesení 
z VČS 12. 2. 2016. Potom přišly na řadu 
podrobné zprávy trenérů o celkové činnosti 

za rok 2016 oddílů „Kryštůfek, Dílničky, Cvi-
čení rodičů s dětmi, Pohybové hry I, Pohybo-
vé hry II, Rekreační sporty, Moderní tance, 
Stolní tenis-žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, 
Kalanetika, Kondiční cvičení, Pilates, Stolní 
tenis-ženy, muži, Florbal-veteráni, Posilovna, 
Fit dance, Badminton a Folklorní“.
V hodnocení celkové činnosti jednoty bylo 
konstatováno, že oddíly pracují velmi dob-
ře, o čemž svědčí nejen získané medaile, ale 
také různá ocenění a diplomy.
Po schválení pokladní a revizní zprávy, byli 
zvoleni delegáti na sjezd župy Velehrad-
ské, který se tentokrát konal 18. 3. 2017 
ve Vizovicích. Pak byl schválen finanční plán 
a plán činnosti jednoty na rok 2017 a ná-
sledovala diskuze.
Na závěr výroční členské schůze jsme za-
zpívali  slavnostní pochod „Vzhůru Orle 
Slovanský“. 
S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ jsme se 
rozloučili a tím byla výroční členská schůze 
jednoty ORLA Staré Město ukončena.
DAGMAR ZÁLEŠÁKOVÁ, starostka jednoty

Orelský dětský karneval 
ve Vizovicích
Letošní dětský karneval se naše orelská jed-
nota ve Vizovicích rozhodla uspořádat až 
v závěru masopustu. V sobotu 25. února 

Výroční členská schůze 
jednoty ORLA  
Staré Město
Dne 24. 2. 2017 se konala ve zcela zaplně-
ném malém sále Orlovny VČS staroměstské 
jednoty ORLA. Přivítali jsme i vzácné hosty, 
a to duchovního správce Mgr.Miroslava Su-
chomela, místostarostu župy Velehradské 
bratra Petra Brhela a Ing.Kamila Psotku, 
který zastupoval Město Staré Město, místo 
starosty pana Josefa Bazaly.
Program schůze byl obsáhlý. Po zahájení 
orelskou modlitbou jsme věnovali krátkou 
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tak orlovna ve Vizovicích opět ožila rejem 
pestrobarevných masek. O tom, že nápady 
dětí a rodičů byly letos originální, svědčí 
fotky v naší fotogalerii na http://orel-vizo-
vice.rajce.idnes.cz/Karneval_2017/. Ce-
lým programem děti provázeli králíci Bob 
a Bobek, kteří za nimi přiletěli jak jinak, 
než ve svém klobouku. Bobkovi se z něho 
sice jako vždy nechtělo, ale nakonec si i on 
s Bobem a dětmi udělal pořádnou rozcvič-
ku. Následoval společný tanec prokláda-
ný různými soutěžemi. Děti tak přenášely 
ping-pongový míček na klobouku, skákaly 

s balónkem mezi nohama, sbíraly mrkvičky 
apod. Velkou radost pak měly z toho, když 
mohly do karnevalových kostýmů nastrojit 
své rodiče. Ani letos nechyběla oblíbená 
tombola. Velké poděkování proto patří 
všem štědrým dárcům, kteří do tomboly 
přispěli. Velký dík a pochvalu si zaslouží 
děvčata pod vedením Terezy Adamuškové, 
která měla celou organizaci karnevalu na 
starosti. Zaplněný sál orlovny, rozzářená 
dětská očka a spokojenost rodičů svědčí 
o tom, že se orelský karneval letos opět 
vydařil.    ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ

Župní recitační soutěž 
Zlatá réva
První duben 2017 přepsal teplotní rekordy 
hned na několika meteorologických sta-
nicích. Počasí bylo vlídné a bez nadsázky 
příjemné. Na Farním domečku v Kunovicích 
panovala neméně příjemná atmosféra. Již 
po dvacáté páté se zde konalo župní kolo 
recitační soutěže Zlatá réva. Poměřit své 
síly v recitačním umění se pokusilo 23 ma-
lých recitátorů z Domanína, Starého Města 
a Kunovic. Jak je již v posledních ročnících 
zvykem, převahu mezi soutěžícími měly 

děti spíše mladšího školního věku. Kdo by 
se však domníval, že jejich recitační výkony 
byly co do kvality slabší, tak by se se zlou 
potázal. Někteří malí recitátoři by totiž klid-
ně strčili do kapsy i některé starší spolužáky. 
Porota ve složení Mgr. A. Olbertová, Mgr. 
H. Drštičková a Mgr. E. Pěchová tak vůbec 
neměla jednoduchou práci a nikdo z pří-
tomných jí asi tento nelehký úkol nezáviděl. 
Nakonec se mezi vítěze zdejšího recitační-
ho klání zařadily Anička Ferdová ze Starého 
Města, Linda Drštičková, Veronika Machál-
ková, Lucie Halová – všechny tři z Kunovic 
a Anna Náplavová z Domanína. 
Nezbývá než se těšit na příští rok, kdy se 
do Kunovic, stejně jako v předchozích le-
tech, malí recitátoři vrátí. To, že se tyto děti 
opravdu vrací, je zásluha paní Habartíkové, 
která se s neutuchajícím nadšením věnuje 
organizaci a přípravě této soutěže, za což si 
zaslouží velký dík. Nemenší dík je třeba smě-
řovat k týmu dobrovolníků, kteří se postarali 
o to, že nejen ucho, ale i žaludek si přišel 
na své. A nesmíme zapomenout poděkovat 
i všem dospělým, ať již rodičům nebo učite-
lům, kteří s přípravou na tuto soutěž dětem 
pomáhali.    Mgr. EVA PĚCHOVÁ
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Jednota Orel Ostrožská 
Nová Ves nastartovala 
zdařile svoji kulturní 
činnost
Naše jednota je v poslední době aktivní ze-
jména na poli sportovním, mám na mysli 
oddíl našich stolních tenistů. Dlouho jsme 
přemýšleli, jak bychom obnovili v jednotě 
i činnost kulturní. Podařilo se nám zareago-
vat na poptávku po kurzu folklorních tan-
ců, které se v našem regionu tancují, ale ne 
všichni je ovládají. Oslovili jsme Mgr. Davida 
Pavlíčka, který má s vedením takových kur-
zů zkušenosti. Od poloviny ledna do polo-
viny dubna proběhl v prostorách Orlovny 
kurz s názvem FOLKLORNÍ TANEČNÍ pro 
začátečníky a amatéry. 
V deseti lekcích jsme se naučili základy tanců 
z okolí, např. Hucké, Dolněmčí, Strání, Ko-
rytná, Boršické, Bílovské, čardáš apod. Kurz 
probíhal vždy v neděli, většinou třikrát za mě-
síc. Lekce trvala 1,5 hodiny a scházelo se nás 
někdy až 25 párů. David Pavlíček si k výuce 
přizval tanečnici Ivu Bedřichovou. Kurzu se 
nezúčastnili jen místní, ale velmi nás potěšil 
zájem z okolních obcí. Účastníkem výuky byl 
také náš pan starosta a paní místostarostka. 
Většina z nás brala kurz nejen jako příleži-
tost naučit se tancům, které se tancují na 
besedách u cimbálu, ale i zažít hezké neděl-
ní odpoledne. David Pavlíček je totiž nejen 
výborným tanečníkem, je také příjemným 
lektorem, který dokáže mnohdy velmi vtipně 
zareagovat a glosovat aktuální dění.
Kurz byl zakončen Šlahačkovou besedou 
u cimbálu, která proběhla na Velikonoční 

neděli 16. 4. 2017. O příjemnou zábavu se 
postarala cimbálová muzika Burčáci s pri-
mášem Františkem Ilíkem. Akci podpořili 
nejen účastníci kurzu, ale na Orlovnu si při-
šli posedět, zazpívat a zatancovat i ostatní, 
kterým je tento druh zábavy blízký. 
O tom, že naše činnost a aktivita měla 
smysl, svědčí především ohlasy těch, kteří 
se zúčastnili. Byla to velmi příjemná akce, 
která nám ukázala, že pokud máme mož-
nosti a prostory, jde jen o dobrý nápad, 
jak je smysluplně využít. Věříme, že se nám 
podaří i v budoucnu uspořádat další akce 
a pokračovat tak v započaté kulturní čin-
nosti. 

ADÉLA BOTKOVÁ, starostka jednoty

Dětský den  
kuřimského Orla  
se společností ERA
I přes typické aprílové počasí se vydařil dět-
ský den, který v orelském areálu v Kuřimi 
dne 24. dubna 2017 pořádala místní jedno-
ta společně se společností ERA Full service. 
Děti se mohly vydovádět na několika nafu-
kovacích atrakcích a největší radost měly 
ze zábavného programu animátorského 
dua a skvělých klaunů Sáši a Váši. Ty starší 
se mohly pod dozorem lektora projet na 
Segway a jak se mnozí i přesvědčili, neby-
lo to úplně jednoduché. Na to, že přišlo 
hodně tatínků, měl určitě vliv moderátor 
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celého odpoledne, kterým byl fotbalista 
Petr Švancara. Muži vědí, ženám nevysvět-
lím,…. ale Brňáci….ti ví všichni! Pod jeho 
vedením proběhla také soutěž pro kluky 
i holky všech věkových kategorií. Jednodu-
chá – všichni soutěžící dohromady a kop 
na branku, kdo nenastřelil břevno, vypadl. 
Sedm kol bylo potřeba k tomu, abychom 
poznali vítěze. Nakonec, vůbec není důle-
žité, kdo zvítězil, hlavně, že jsme společně 
mohli strávit příjemné odpoledne, zahrát si 
a zasportovat. Velký dík patří těm, kteří při-
spěli na konto našeho Tomáška Németha, 
jehož příběh Petr Švancara během odpole-
dne několikrát zmínil. A na závěr přejeme 
firmě ERA Full service, která nově působí 
v našich prostorách, aby se jí dařilo a mohla 
zafinancovat více takových akcí.
  MILUŠE MACKOVÁ, jednota Kuřim

Rozchodit Vyškov  
se podařilo
1. května 2017 se na městském atletickém 
stadionu chodilo, závodilo, oslavovalo. To 
sportovci chodci oslavovali tento svátek 
svojí atletickou disciplínou. Atletický od-
díl Jednota Orel Vyškov jim připravila 1. 
ročník chodeckého závodu pod názvem 
„ROZCHODÍME VYŠKOV“, který je zařa-
zen do Moravsko–Slovenského chodecké-
ho poháru. Tohoto závodu se zúčastnilo 61 
chodců z Moravy a Slovenska. Pro vyškov-
ský oddíl je potěšující, že na startu stálo 41 

Orlů od těch nejmenších až po veterány. 
Jak  to všechno začalo? Nejdřív byl  sen. 
Sen o oddíle, který bude trénovat chůzi, 
atletickou disciplínu, která je jedna z nej-
těžších a která má své kouzlo. A pak mu-
sela přijít vůle. Vůle je nesmírné úsilí, kdy 
sny se mění na možné. V oddíle alespoň 
50 dětí trénuje chůzi s radostí. Proto jsme 
se rozhodli pořádat pro naše malé chodce 
i závody. A jak to dopadlo, svědčí o tom  
výsledky. 
Na závěr bych chtěla napsat, že člověk 
nemusí být ani malířem, aby viděl ve tvá-
řích všech těch, kdo tam byl různé pocity.  

Já ve tvářích organizátorů viděla spokojnost 
za povedený závod, ve tvářích rozhodčích 
dokonalé soustředění a spravedlnost, ve 
tvářích  fanoušku pokoru nad sportovní 
chůzi a obdiv hlavně těch malých závod-
níků. Nakonec to nejlepší. Všichni závod- 
níci – chodci, měli při závodu ve tváří nama-
lovanou nesmírnou vůli zdolat každý metr 
rychle a čistě, viděla jsem velkou úlevu, že 
se to povedlo. A radost z vítězství nad sou-
peři, ale i sami nad sebou. A já vám za tyto 
pocity namalované ve tvářích děkuji. 

UMÍSTĚNÍ NAŠICH

Minipřípravky
dívky – 500 m – 1. Monika Trojancová,  
2. Maja Tomanová, 3. Aneta Taušová
hoši – 500 m – 1. Daniel Kubíček, 2. Me-
toděj Krais, 3. Josef Grec 
Přípravky 
dívky  –  1000  m  –  1.  Stela  Tomanová,  
2. Eva Bohuslavová, 3. Elena Gottwaldová  
hoši – 1000 m – 1. Filip Vychron, 2. Kryštof 
Pevný, 3. Jakub Duda 
Mladší žákyně – 2000 m – 2. Tereza Ra-
čanská
Mladší žáci – 2000 m – 1. Václav Hanulík 
Starší žákyně – 3000 m – 1. Leona Hanulí-
ková 3. Anna Halasová
Starší žáci – 3000 m – 1. Martin Vychron 
Veteránky – 5000 m – 1. Anna Málková,  
2. Ivana Škařoupková, 3. Šárka Kraisová 
  ANIČKA MÁLKOVÁ
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dvojnásobnou, když těch Orlíků bude na 
atletickém přeboru čím dál víc.
VÍTĚZOVÉ Atletického trojboje  
mezi Orlíky:
Benjaminci D – 1. Ema Matějková 
Benjaminci H – 1. Rafael Provazník
Mladší přípravka D – 1. Veronika Kostihová
Mladší přípravka H – 1. Václav Hošek 
Přípravka D – 1. Stela Tomanová
Přípravka H – 1. Filip Křížek 
Mladší žákyně – 1. Tereza Račanská
Mladší žáci – 1. Jan Donneberger
Starší žákyně – 1. Iveta Trojancová
Starší žáci – 1. Pavel Křížek
Dorostenky – 1. Kristýna Štofková
Juniorky – 1. Monika Kuncová

ANNA MÁLKOVÁ

Děti v krojích roztančily 
sídliště na Jižních Svazích 
ve Zlíně na dětském 
folklorním festivalu 
Májíček 
 Lidová říkadla, hry, muziku, tance a hlavně 
spoustu zábavy přinesl opět po roce dětský 
folklórní festival Májíček. Osmým ročníkem 
akce, které se účastní jak české, tak i slo-
venské soubory, ožilo v sobotu 27. května 
odpoledne prostranství před kostelem Pan-
ny Marie Pomocnice křesťanů na zlínských 
Jižních Svazích. 

Vydařený svátek
Svátek, láska, radost, radovat se, mít rád. 
Slova, která budí úsměv, dobrou pohodu 
a která  jsou  jako stvořená pro příjemné 
krásné májové dny. Každého z nás by se 
měla tato slova dotknout jako jarní rosa 
v zelené trávě, jako růžové poupě na jablo-
ni, či zahřívající sluneční paprsky. Z jarních 
představ radost vstoupila i do sportovního 
areálu Orla, kde ve sváteční nedělní dopo-
ledne 8. května 2017 zahájily děti z Orlíku 
atletický trojboj aneb „Orlíkovský přebor“ 
ve třech disciplínách. Děti mohly závodit 
a podávat svoje výkony v běhu na 60m, 

40 m – 60 m překážek a skoku do dálky 
z místa nebo z rozběhu. „Co se rádo mívá, 
to se škádlívá“, říká se. A to platí i mezi 
Orlíky. Děti se mají rády, jsou všichni ka-
marádi, bezva kolektiv, ale když jde „do 
tuhého“, nedají si nic zadarmo. Perou se 
o to, kdo bude rychlejší, kdo dál doskočí 
a překoná překážky. Při atletickém trojboji, 
kde děti běhaly, skákaly i překonávaly pře-
kážky s nadšením a nakonec zářily všech-
ny radostí, jim byly odměnou malé dárky 
a těm nejlepším i medaile a diplomy za je-
jich skvělé výkony. Radovali se všichni: DĚTI, 
TRENÉŘI I RODIČE. A já budu mít radost 
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 Hned na úvod jsme mohli v krátkém prů-
vodu vidět všech sedm zúčastněných sou-
borů. 
Všechny vystupující i přítomné hosty přivítal 
za Orel jednotu Zlín Jaromír Schneider a or-
ganizátorka festivalu Marcela Sousedíková. 
Pak už jeviště patřilo  jen dětem. Na po-
diu se postupně před zraky desítek divá-
ků představily dětské  folklórní  soubory 
ze Slovenska – DFS Čečinka z Bratislavy, 
DFS Trnavček z Trnavy, a z České repub-
liky – DFS Jatelinka z Moravské Nové Vsi, 
DFS Pitíňánek z Pitína, DFS Vonička ze Zlí-
na, DFS Vranečka z Nového Hrozenkova  
a v neposlední řadě domácí soubor DFS 
Trnečka ze Zlína. Mladí muzikanti, zpěváci 
a tanečníci ve věku od tří do osmnácti let 
se předvedli publiku v tom nejlepším světle. 
Jak těm nejmenším, kteří se teprve první 
taneční krůčky učí, tak i starším, kteří už 
jsou schopni předvést propracovaná pásma 
přibližující folklor svých regionů, se aplau-
dovalo nesčetněkrát. 
Již počtvrté byla součástí festivalu zpěvácká 
soutěž „O Májíčkového slavíčka“, které se 
zúčastnilo dvanáct zpěváčků ze zúčastně-
ných souborů. 1. místo putovalo na Sloven-
sko a to k Nicol Hrabalíkové z DFS Trnavček 
z Trnavy, 2. místo patřilo Jakubovi Geržovi 
z DFS Trnečka ze Zlína a 3. místo Janu Če-
velovi z DFS Vonička ze Zlína. 
Všechny přítomné děti  se  také mohly 
zúčastnit výtvarné soutěže na téma „Na 
jaře“ a samozřejmě nechyběly ani soutě-
že, hry pro děti, výtvarná dílnička a tram-
polína. 
Stěžejní myšlenkou Česko-slovenského 
dětského folklórního festivalu Májíček je 
snaha o přiblížení folkloru nejen dětem, 
ale i širší veřejnosti. Oživit okolní šedé stě-
ny paneláků a vytáhnout jejich obyvatele 
ven, na prostranství před kostel na Jižních 
Svazích. 
Dalším výrazným motivem festivalu je pak 
vzájemné prolínání a poznávání českého 
a slovenského folkloru. Možnost podívat 
se s ním i za hranice. Důležité je i odstra-
ňování vznikající jazykové bariéry. 
 Za finanční podporu patří díky Zlínskému 
kraji a Statutárnímu městu Zlín, za sponzor-
ské dary firmě Vitar s.r.o., Podravka – La-

gris a.s. a Váhala a spol s.r.o.. V neposlední 
řadě také patří velké díky Farnosti Panny 
Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Již-
ních Svazích za spolupráci při organizování 
festivalu. 

MARCELA SOUSEDÍKOVÁ, 
Orel jednota Zlín 

http://majicek.webnode.cz/ 

Zdař Bůh, zazněl orelský 
pozdrav na župním 
sjezdu v Kyjově
Orelský sjezd župy Šilingrovy se poprvé ko-
nal v Kyjově. Starostou župy, která spojuje 
Břeclavsko, Hodonínsko a Kyjovsko, je Vla-
dimír Výleta z Kyjova. Přítomen byl i Stani-
slav Juránek, který je starostou celostátní 
organizace Orel. 
Zatímco  tělovýchovná  jednota Sokol  je 
už dobře zapsaná v obecném povědomí, 
o křesťanské sportovní organizaci Orel se 
mnoho neví. Orel vznikl na začátku dvacá-
tého století jako reakce na protináboženský 
tlak Sokola. Například manželé Zátopkovi 
byli členové Orla a mnoho dalších prvo-
republikových sportovců. Orel od začátku 
vyvíjel sportovní, ale i kulturní a duchovní 
činnost. I v dnešní době jsou zde oblíbenou 
disciplínou poutě.
 Každá župa má svého duchovního rád-
ce. Duchovním rádcem celé organizace je 
v současnosti arcibiskup olomoucký Jan 
Graubner. Kyjovský sjezd byl zahájen posle-
chem Orelského pochodu a Orelskou mod-
litbou. Členové spolku se oslovují „bratře“ 
a „sestro“ a používají pozdrav Zdař Bůh. 
Na  internetových stránkách Orla najde-

me heslo: „…Modli se a pracuj! Modli se 
a sportuj!“
Organizace byla během své existence něko-
likrát zakázána, naposledy na dlouhá léta 
za socialismu. 
„Když jsme v devadesátých letech obno-
vovali organizaci Orla, nikdo nevěřil, že má 
budoucnost. Tenkrát byl věkový průměr 
našich členů 72 let. Nyní, po dvaceti letech 
působení, je to 32 let,“ vyzdvihl starosta 
Stanislav Juránek. Orel má dvakrát více čle-
nů, než v obnovených počátcích činnosti, 
ale podle Juránka je třeba dostat se na hra-
nici 20 000 členů, aby organizace snadněji 
dosáhla na státní dotace. V současné době 
má Orel přes 17 tisíc členů a jeho činnost 
je převážně postavena na dobrovolnictví. 
Juránek, bývalý hejtman a senátor, připojil 
informaci, že jeho rodiče byli Orlové a ve 
svých čtyřech letech s nimi absolvoval svou 
první orelskou pouť na Hostýn. 
Na území České republiky je 23 orelských 
žup a 250 jednot. Patronem zdejší Šiling-
rovy župy, jak název napovídá, je Tomáš 
Eduard Šilinger (1866–1913), katolický po-
litik, novinář a kněz. Byl redaktorem morav-
ských katolických novin Hlas. Je pochován 
na Ústředním hřbitově v Brně a jak zmínil 
dlouholetý bývalý starosta župy Emil Polák, 
v květnu Orlové očistí jeho pomník a upraví 
místo posledního odpočinku. 
Šilingrovu župu tvoří 11 jednot (obcí) a do-
hromady  téměř  tisícovka členů. Aktivní 
je jednota Orla například v Ratíškovicích. 
V únoru zde uspořádali Ústřední ples Orla 
ČR, který navštívilo asi tři stovky lidí. Ve 
sportovní činnosti se zaměřují na nohejbal 
a kuželkářskou ligu. Pořádají burzu krojů 
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a každoroční výstavu betlémů, jsou spolu-
pořadatelem akcí ke Dni matek. 
Orelská jednota Dolní Bojanovice, kterým 
se někdy přezdívá moravský Vatikán, má 
128 členů. Z toho 62 do osmnácti let. Za-
měřují se tu na sport a zábavu. Funguje 
tu například šachový kroužek, badminton 
a největšímu zájmu se těší florbal. Pořádají 
také tábory pro děti. 
Ve Strážnici má orelská jednota dokonce 
342 členů, z toho 158 do osmnácti  let. 
Angažuje se ve folklóru, cvičí mažoretky, 
gymnastiku a hrají fotbal.
„Velmi  aktivní  je Kobylí  na Břeclavsku, 
kde dlouhodobě působí bratr Emil Polák,“ 
doplnil starosta župy Vladimír Výleta. Na 
programu pro letošní rok zde mají více jak 
dvacet akcí, například divadelní představe-
ní, několik poutních zájezdů i do zahraničí, 
vytrvalostní závody – Maraton, Běh mezi 
kobyliskými uličkami, Turnaj o pohár sta-
rosty, triatlon nebo mezižupní kuželkářský 
turnaj. 
Orelskou prioritou je „sport pro všechny“ 
a žít podle křesťanských hodnot v každo-
denním životě  i ve sportu. Orel pokrývá 
všechny druhy sportu od klasické kopané, 
volejbalu a basketbalu přes stolní tenis až 
po florbal a další moderní sporty. Je aktiv-
ně zapojen do sportovních struktur Evropy 

i České republiky. Na mezinárodním poli je 
Orel dlouholetým členem mezinárodní ka-
tolické sportovní federace FICEP a aktivně 
se účastní všech jejich akcí. 
  MARIE BUDÍKOVÁ

Pétanque v Telči
Přes zimu se v Telči pravidelně jednou mě-
síčně scházíme na malý turnaj ve stolním 
tenise. Přes léto, když je venku hezky, by-
chom se ale rádi sešli při nějakém venkov-
ním sportu dostatečně jednoduchém, aby 
se ho mohli účastnit všichni. Volba padla 
na pétanque. 
Pro  ty,  co  tuto hru neznají, nejedná  se 
o žádnou novinku, ale o sport který letos 
oslavil 110 let. A patří k francouzské tradici 
asi tak jako víno a nebo sýry. Cílem této 
společenské týmové hry je hodit železné 
koule co nejblíže dřevěné kuličce, které 
se říká Jack nebo také prasátko. Výraznou 
předností tohoto sportu je to, že ho může 
hrát prakticky každý (ženy s muži, starci 
s dětmi, i tělesně postižení) a téměř kde-
koliv.
V Telči si na orelské pískové hřiště přišlo 
tentokrát zahrát 9 hráčů. A dle vyjádření 
všech to bylo velmi příjemné odpoledne. 
Ne úplně dokonalý povrch a nezkušenost 
hráčů připravila spoustu zajímavých a čas-

to úsměvných situací. Vítěze jsme nakonec 
neurčili, ale alespoň jednou se jím stal ka-
ždý, kdo si přišel zahrát. A my jsme zjistili, 
že pétanque  je zajímavý a snadný sport 
pro širokou veřejnost, který se dá v orlovně 
a určitě ne jen naší, provozovat.

DAVID KOVÁŘ 

Velká cena v atletice
V sobotu 24. 6. 2017 se uskuteční od 8.30 
hodin v atletickém areálu u gymnázia v Tel-
či druhý ročník „Velké ceny v atletice“ pro 
děti a mládež do 15 let. Soutěžit se bude 
v šesti kategoriích a kromě nejmladších dětí 
budou soutěžit zvlášť kluci a děvčata. Utkají 
se v atletickém víceboji, kde každá disciplí-
na je ohodnocena body dle tabulek a po-
řadí se určí podle součtu dosažených bodů. 
Pro první tři nejlepší atlety v každé kategorii 
jsou připraveny odměny. Určitě největším 
lákadlem bude losování jednoho sportov-
ce, který dostane dron na dálkové ovládání 
s videokamerou. Není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! 
Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika.
Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po 
celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se 
v sobotu 24. 6. podívat na velké souboje 
malých atletů. Bude to skvělá atletika!

DAVID KOVÁŘ 





Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2017

•  orelská mládež na FICEP kempu  
ve Francii

•  do Francie zamířila letos  
i orelská cyklovýprava 

• prázdninové aktivity v jednotách

… a další zajímavé čtení
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