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Atletika ve Vyškově 14–15

Nadprůměrná teplota vzduchu dávala zabrat všem závodníkům, těm malým  
dvojnásob. Běželi statečně. I Kubík běžel, co mu síly stačily. Bylo znatelně vidět,  
že běží z posledních sil. Spadl. Vstává, ale po třech krocích znovu padá…

komentář

2 OREL 3–17

Celostátní setkání mládeže v Olomouci   12

6. celostátní setkání mládeže vyvrcholilo v neděli 20. srpna závěrečnou slavnostní 
mší svatou, kterou v Korunní pevnůstce sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Šestidenní program se nesl v duchu přednášek, workshopů, výtvarných dílen i spor-
tu. K mladým účastníkům promluvila také většina českých a moravských biskupů.

Vděčnost uzdravuje
Četl jsem zajímavou knihu amerického 
kněze a psychologa, který pomáhal lidem 
při řešení alkoholismu, depresí, krizí a zá-
vislostí. Přišel na to, že příčinou problémů 
je nejčastěji hněv, který se usazuje v srd-
ci a otravuje tělesnou soustavu. Nakonec 
vyjde napovrch jako deprese, ve které se 
hněv obrací proti vlastnímu já, nebo jako 
porucha osobnosti. Člověk třeba terorizuje 
podřízené kousavým sarkasmem, agresivní 
kritikou, ponižováním a zveličováním své-
ho já, nebo šíří nesváry.
Nejde jen o citové výbuchy. Ty obyčejně 
přejdou. Horší je hněv, který se usadí v srd-
ci, kazí vztahy, působí uzavřenost a nená-
vist, kuje pomstu či nedokáže odpustit. 
Takový hněv vzdaluje od Boha a brání od-
puštění, protože Bůh odpouští jen tomu, 
kdo sám odpouští. 
Není divu, že je u nás tolik hněvu, když 
celé generace se učily nenávisti, na které 
stojí třídní boj komunistů. Mnozí pokračují 
šířením hněvu třeba vůči politickým stra-
nám, církvím nebo cizincům. I sdělovací 
prostředky se přidávají podáváním nega-
tivních zpráv. Nespokojenost a naštvání 
brání příchodu pokoje do duše a poško-
zuje psychiku. 
Křesťané mají lék. Naší vrcholnou boho-
službou je eucharistie – děkování. K přípra-
vě na mši patří probouzení vděčnosti. Dí-
kůvzdání je základním postojem a činností 
křesťana. Vděčný člověk má v duši pokoj. 
Proměna od hněvu a strachu k vděčnos-
ti a radosti vede k obrácení i uzdravení. 
I Písmo radí: Slunce ať nezapadá nad vaším 
hněvem. To je i orelská cesta ke zdraví.

+Jan Graubner
duchovní rádce Orla
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Ze žup a jednot  24–30

Byl u zrodu kuřimského Orla, aktivně pomohl a poskytl podmínky k budo-
vání sportovního areálu, za což byl oceněn nejvyšším orelským vyznamená-
ním v roce 2014. V srpnu jsme se rozloučili v Kuřimi s knězem Mons. Jiřím  
Krpálkem, O.Melit, který formoval víru naší farnosti víc než 18 let.

Sestry a bratři
Ráda pozoruji lidi a představuji si jejich osu-
dy. V jedné samoobslužné restauraci jsem si 
všimla dědečka, který se usadil k prázdné-
mu stolku a čekal na číšníka. Samo sebou, 
že nikdo nepřicházel. Nakonec proti němu 
usedla nějaká paní s podnosem plným jídla 
a vysvětlila mu, jak to v takové samoobsluze 
chodí. „Vezmete si tác a začnete postupovat 
podél tamhletoho dlouhého pultu,“ povídá. 
„Cestou si vyberete, nač máte chuť. No, a na 
konci pultu vám všechno sečtou a řeknou, 
kolik máte zaplatit.“
Uvědomila jsem si, že tímto způsobem vlast-
ně funguje úplně všechno. Život je jako sa-
moobslužná restaurace. Můžeme dostat 
všechno, co nás napadne - jsme-li ochotni 
za to platit. Nic nezískáme, když budeme jen 
sedět a čekat až nás někdo obslouží. Sami 
se ale musíme rozhodnout, co od života 
chceme. Síla rozhodnutí je velká zodpověd-
nost. Můžeme si koupit cokoliv, třeba i slá-
vu, vzdělání, úspěch, lásku, domov, přátele, 
ale je jen na našem rozhodnutí, jak vysokou 
cenu jsme za to ochotni zaplatit. Nevyhovu-
je nám staré, koupíme nové.
Vím, mnohdy je těžké mít kontakt sám se se-
bou, se svými pocity, být u sebe doma, když 
po něčem toužíme. 
Ale jsme to my, kdo 
má právo volby. Jsme 
to my, kdo rozhodu-
je se zodpovědností, 
úctou, porozuměním 
a s ohledem na to, 
zda svým rozhodnu-
tím neublížím. A ne- 
bo sobecky tak, abych já dostal to, co chci 
a je mi jedno, co při tom zničím. Ne každým 
nákupem nutně musím získat. Mějme na 
paměti, že za všechna naše rozhodnutí nám 
bude na konci vystaven účet…. 
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Klobucká kola   16–17

Nádhernou krajinou vedla trasa cyklo závodu. Radost z výsledků měla i po-
řadatelská jednota Valašské Klobouky.„Jsme rádi za to, že se závodníci 
z našeho města pořád objevují na stupních vítězů, vždyť jsme jich na stup-
ních přivítali dokonce sedm“, uvedl v závěru sportovního dne organizátor  
Radomír Bačo.

Mezinárodní kemp Ficep ve Francii     20–22

My mladí orlové jsme měli možnost 8 dní pobývat na FICEP kempu ve spole-
čenství, tvořeném 5 národy. A co jsme zde dělali? Kamarádili se a překonávali 
jazykové bariéry, hráli nespočet her, koupali se v Ženevském jezeře, vyrazili 
na průzkum starobylého města Anncey, poznávali jsme místní gastronomii  
a vůbec si užili mnoho zábavy.



slovo starosty
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POŠLI TO DÁL.
Před 70. lety v roce 1948 srpnovou sobotu a neděli na svátek Nanebevzetí Panny Marie  

prošlo sv. Hostýnem 140 000 orelských poutníků. Kvůli naší republice prosili  
o pád komunismu a odevzdávali své rodiny i sebe Panně Marii. Byl to protest, byla to prosba. 

Byla v tom láska k Bohu i láska k vlasti. Málokdo to ví, málokdo zná příběhy Orlů.  
Jejich věznění, jejich násilnou smrt, zabavení majetku, rozbíjení orelských rodin.

PROTO CHCEME CELÝ ROK PŘIPOMÍNAT  
památnou orelskou pouť. 

PROTO CHCEME PŘIPOMÍNAT,  
že Orli vždy budou věrní naší zemi a ještě věrnější Bohu. Musí to být slyšet.

 Proto prosím Tebe milý Orle, Tebe milá Orlice i Tebe Orlíče:  
Buď zvědavý, čti v časopise, pátrej v dějinách, ať víš co OREL, co ORLI dokázali.

 Potom seber všechnu odvahu, kterou máš a zakřič všechno co se dozvíš do světa kolem sebe.

Prostě: POŠLI TO DÁL.
ORLOVÉ vždy milují pravdu.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ nezištně pomáhají druhým.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ bojují za svou vlast.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ mají svou královnu – Pannu Marii.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ ctí Boží zákony.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pomáhají rodinám.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ vědí, že rodinu tvoří muž, žena a děti.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pomáhají mladým ve škole  
i ve volném čase.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ se modlí.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pracují.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ sportují.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ zpívají.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pomáhají v mateřských centrech.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ si hrají s dětmi.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pomáhají v domovech mládeže.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ pořádají tábory.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ putují na poutě.

POŠLI TO DÁL.

ORLOVÉ, které chtěli zničit nacisté i komunisté ŽIJÍ.

POŠLI TO DÁL.

KDYŽ CHCEŠ ZMĚNIT SVĚT

udělej tři dobré skutky.

POŠLI JE DÁL.

KDYŽ CHCEŠ ZMĚNIT SVĚT.

Změň sebe.

POŠLI TO DÁL.

KDYŽ...

Zapomeň na své postavení, na svou pýchu a  
POŠLI TO DÁL.

Zapomeň na lenost, zvedni se, pomoz a  

POŠLI TO DÁL.

Zapomeň na sobectví, na nepřátelství, podej ruku a 

POŠLI TO DÁL

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME.
–––

Váš starosta STANISLAV JURÁNEK



ze společnosti
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Jednoho horkého letního dne jsme se  
s maminkou domluvily, že uděláme ales-
poň společnou fotku. Bylo opravdu velké 
teplo a z našich představ, jak a kde Tomí-
ka nafotíme, rychle sešlo. Prostě chlap… 
Co se mu nezamlouvá a nelíbí, nedělá. 

Nicméně věřím, že úsměv na jeho tváři 
vykouzlíme někdy jindy.
Ráda bych tímto chtěla poslat poděkování 
do našich orelských řad všem, kdo organi-
zují charitativní akce pro Toma. Je vás hod-
ně a máte můj vděk. M. MACKOVÁ

Asi nejvíce v kontaktu s rodinou Tomáška Németha jsem 
já. Zprostředkovávám informace o dění v Orlu, o připra-
vovaných i realizovaných charitativních akcích a s rodi-
nou se snažíme skloubit některé termíny tak, aby ales-
poň na některou z akcí mohli přijet. Zatím se nám to moc  
nedaří, ale věřím, že bude líp. 

Orel pomáhá…

Vážení a milí,
touto cestou Vám chceme poděkovat za podporu nejen 
finanční, ale i morální. Bohužel jsme se nemohli potkat 
ve Vyškově na Andělském trojboji, jehož výtěžek byl 
věnovaný našemu Tomovi. V té době jsme absolvovali 
rehabilitační pobyt na Slovensku. 
Léto jsme měli dost nabité, ale pro Tomíka hodně 
přínosné. Stručně Vám to nastíním. Nejlepší byl pro 
něj plavecký pobyt v Hartmanicích v polovině srpna. 
Jedenkrát v týdnu jezdíme na hippoterapii. Koncem 
srpna jsme absolvovali pobyt s Parent projektem, kde 
byla přítomná i fyzioterapeutka z nemocnice z Moto-
la, která nám poradila, jak dále cvičit. Zhodnotila, že 
Tomíkův stav je zatím dobrý i díky výše uvedeným 
aktivitám, které jednoznačně doporučila i nadále. Dělá 
velké pokroky. Od září začneme opět s rehabilitačním 
plaváním a v říjnu nás čeká Dětská odborná léčebna 
v Boskovicích.

Vaší pomoci si nesmírně vážíme, představuje pro nás 
také povzbuzení do další péče a aktivit pro našeho 
syna. Má to pro nás velký význam. Příspěvky hodlá-
me využít na pořízení elektrické čtyřkolky k usnadnění 
pohybu na vycházce, na výletě. Naším cílem je ulehčit 
život Tomovi s tímto hendikepem nenásilnou, přirozenou 
formou. Vím, že za vyškovskou akcí stojí paní Málková. 
Osobně se zatím neznáme, ale věřím, že se nám to 
v budoucnu  podaří. Moc děkuji také paní Brandej- 
sové z župy Orlické. Výtěžek z pouti v Králíkách také 
putoval na transparentní účet našeho Toma a jistě jí 
organizace pouti i ostatních aktivit stála hodně času. 
12.755,- Kč z Vyškova a 9360,- Kč z pouti župy Orlické 
a Brynychovy jsou nemalé peníze, za které jsme vám 
vděčni. Děkuji každému z vás, kdo našeho Toma jak-
koliv podporujete.
Mějte se hezky.
          Děkuji vám všem!  Hana Némethová

V rámci Přeboru Orla ČR v atletice ve Vyš-
kově jsme pořádali i charitativní Andělský 
trojboj pro Orlíka Tomáška Németha. Zú-
častnilo se přibližně 100 malých a velkých 
Orlů s obrovským srdcem, kteří dokázali, že 
Andělé pomáhají. Jsou ale v nebi, my jsme 
také pomáhali tady na zemi. Všem DÍKY, 
DÍKY, DÍKY!  ANNA MÁLKOVÁ
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n  VP/312/19 VP schvaluje následující směnu: město Kolín,  
IČO 0235440 přenechá Orlu jednotě Kolín, IČO 61883778 po-
zemky pod budovami č.p.1040 parc. č. 2902/7 o výměře 72 m2 
a 2902/6 o výměře 129 m2. Orel jednota Kolín přenechá městu 
Kolín budovu č. p.1578 na parc. č. 2902/1 o výměře 165 m2.

n  VP/313/19 VP schvaluje podmínky pro dotaci na reprezentaci 
Orla: podání žádosti do konce srpna předchozího roku, nutnost 
zviditelnění Orla jakoukoli formou a u dospělých podmínka 
minimálně 5 let členství v Orlu. 

n  VP/314/19 VP schvaluje bezúročnou půjčku 200.000,- Kč jed-
notě České Budějovice.

n  VP/315/19 VP schvaluje bezúročnou půjčku jednotě Přelouč 
120.000,- Kč.

n  VP/321/19 VP vyhlašuje rok 2018 rokem připomínky 70. vý- 
ročí svatohostýnské orelské pouti. Oslavy budou zahájeny  
na I. neděli adventní 2017.

n  VP/324/19 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Lud-
mile Šálkové z jednoty Moravské Budějovice, P. Františ-
ku Královi z jednoty Uherský Brod, br. Josefu Holomko-
vi z jednoty Křenovice a P. Petrovi Dujkovi z jednoty Nový  
Hrozenkov.

n  VP/325/19 VP nominuje JUDr. Viléma Fránka do Rady Ústavu 
pro studium totalitních režimů.

 
20. zasedání Výkonného předsednictva nebylo usnášení- 
schopné.

Výpis usnesení 19. zasedání Výkonného předsednictva

 
 7. 10.  – horská kola, Drnovice

14. 10. –  florbal (turnaj – 2002 a starší) Semily

14. 10. –  florbal (turnaj – 2003–2008) Kněžice

21. 10. – šachy Moutnice

 4. 11. – plavání, Blansko

25. 11. – badminton, Polná

25. 11. –  Ústřední turnaj ve Stiga hokeji, 
Brno

Zveme Vás na následující ústřední akce

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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Kulturní rada Orla ČR
Vás zve na

Benefiční varhanní koncert
„pro Toma“

(pomoc pro Tomáše Németha nemocného svalovou distrofií)

který se uskuteční v neděli 22. října 2017
v 1530 hodin

ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti

UčinkUjící:

 Janko Siroma (varhaník Srbsko), Jiří Šon (varhaník Zlín), Radek Náplava a Jiří Stodůlka (varhaníci Polešovice),  
Šárka Končická (varhanice Slavičín), Roman Bajzík (sólista Bratislava), Richard Tamaš (sólista Graz),  

Eliška Münsterová (sólistka Napajedla), Kateřina Oškerová Machovská (sólistka Zlín) 

Záštitu nad touto akcí převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
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sport

Orel zajišťuje finálový turnaj smíšených 
týmů ve stolním tenise a fotbalové doved-
nosti. Do turnaj ve stolním tenise postoupilo 
ze základních kol 6 týmů. Vítězem se stala 
jednota Orla z Ostrožské Nové Vsi, druzí 
skončili Orli ze Šlapanic, třetí z jednoty Vy-
soké Mýto. Čtvrtou příčku obsadil jediný ne-
orelský tým MSA Dolní Benešov, na pátém 
místě skončili z jednoty Dolní Čermná a na 
šestém téměř domácí ze Starého Města. 
Poděkování patří Kamilu Basovníkovi, dlou-
holetému řediteli turnaje. 
Soutěž fotbalových dovedností proběhla 
pod vedením předsedy TVR Jirky Třináctého. 
V kategoriích se na prvních místech umísti-
li Nicole Chromečková (Dolní Bojanovice), 

Jakub Snopek (Kunovice) a Zbyněk Bílka 
(Velehrad). Záštitu nad našimi fotbalisty 
tradičně převzal Antonín Panenka, se kte-
rým se zájemci mohli setkat na hřišti. 
Večer se konal slavnostní koncert 
spojený s prezentací vzdělávacích 
a charitativních projektů.
Na svátek svatých Cyrila a Me-
toděje 5. července se Orlo-
vé spolu se zástupci KDU-ČSL  
setkali u hrobu mons. Jana Šrám-
ka, našeho společného zakladatele. Uctili 
zde jeho památku. Potom průvodem v čele 
s orelskými prapory společně přešli na pro-
stranství u baziliky, kde byla slavena národní 
poutní mše svatá. Při poutní slavnosti, které 

předsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt va-
tikánské Kongregace pro biskupy, si 30 tisíc 
poutníků na Velehradě připomnělo odkaz 
svatých Cyrila a Metoděje. Kardinál Ouellet 
ve své homilii vyzdvihl význam a svědectví sv. 
Cyrila a Metoděje: „Vzdáváme úctu těmto 
dvěma svatým misionářům řeckého původu, 
jimž se podařilo předat vašim předkům nový 
život evangelia způsobem tak účinným, že 
se stal zásadním nejen pro vás, ale také pro 

všechny slovanské národy, ba pro 
celou Evropu,“ zdůraznil kaza- 

tel a připomenul, že právě 
proto papež sv. Jan Pavel II. 
slovanské věrozvěsty nevá-
hal prohlásit patrony Evropy. 

„S velkou tvořivostí využívali 
nových prostředků. Využívali odváž-

ných metod, s neochvějnou trpělivostí vedli 
dialog v prostředí, které nebylo vždy poklid-
né. Dílo, které zanechali slovanskému světu, 
zůstává pro církev a pro misionáře v každé 
době vzorem.“ Prefekt Kongregace pro bis-

Dny lidí dobré vůle na Velehradě

Stejně jako v předchozích letech se i letos Orel zúčastnil Dnů 
lidí dobré vůle na Velehradě. Dny lidí dobré vůle se od roku 
2000 konají v předvečer svátku a na svátek našich věrozvěstů 
svatých Cyrila a Metoděje. V předvečer svátku, 4. července, 
jsou pro účastníky připraveny programy pro děti, pro hendike-
pované, ruční přepisování Bible, výstavy a sportovní aktivity.
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kupy poté připomenul historickou návštěvu 
papeže Jana Pavla II. na Velehradě po pádu 
komunistického režimu na jaře roku 1990. 
„Připutoval sem, aby Evropě znovu představil 
celé dědictví těchto mírotvorných budovatelů 
církve a aby povzbudil duše slovanských ná-
rodů k obraně jejich náboženské a kulturní 
identity, která byla po dlouhou dobu podro-
bována zkoušce,“ uvedl M. Oullet a pokra-
čoval: „Radujme se ze společné oslavy těchto 
dvou zásadních postav. Radujme se z toho, 
že žijeme ve svobodě, v níž můžeme s nad-
šením pokračovat v plodném předávání Kris-
tova evangelia. Svatí Cyril a Metoděj, které si 
dnes připomínáme jako nosné sloupy 
evropské civilizace, nás pobízejí, 
abychom hledali nové prostředky 
a nový zápal k nové evangelizaci 
Evropy. Dnes více než kdy jindy 
je důležité předkládat hodnoty 
evangelia řečí, která bude srozu-
mitelná, aby mu každý porozuměl 
ve svém vlastním jazyce, svým srd-

Dny lidí dobré vůle na Velehradě

olomoucké arcidiecéze byli jmenováni ge-
nerální vikář Mons. Josef Nuzík a kancléř 
arcibiskupství P. Antonín Basler.
Mnozí Orli putovali na Velehrad pěšky nebo 
na kolech. Z jednoty Brno-Starý Lískovec 
byla skupinka mladých Orlů na cestě tři 
dny. Děkujeme všem Orlům za pomoc při 
organizaci i za reprezentaci Orla.
MARIE JUREČKOVÁ A MILUŠE MACKOVÁ

cem. Drazí bratři a sestry, vaše tak početná 
přítomnost dnes zde naplňuje srdce radostí 
a jasně ukazuje, že hodnoty, které svatí Cyril 
a Metoděj přinesli, a i dnešní církev hlásá, 
vám nejsou cizí. Ztotožňujte se s nimi, chtějte 
býti jejich odvážnými šiřiteli v tomto světě, 
v této Evropě, v tomto národě.“
Závěrem bohoslužby oznámil jména no-
vých dvou biskupů: pomocnými biskupy 
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Stává se téměř tradicí, 
že orelská pouť  
na sv. Hostýně proprší

hrobu, byli novomanželé Hromadovi, kteří 
se tak nějak zamíchali do startovního pole. 
Jako každý rok bylo hodně závodníků ve 
všech kategoriích a největší podporu pu-
blika tradičně měli nejmenší děti a senioři. 
Ve večerních hodinách jsme mohli zažít 
působivou křížovou cestu při svíčkách. Po 
závěrečném požehnání a tichém zpívání na 
schodech před bazilikou nás chladné počasí 
zahnalo spát.
„Orlové slavili mši sv. vždycky venku a za 
každého počasí, nejinak tomu bude letos 
a v budoucnu vždycky“, rozhodl starosta 
Stanislav Juránek za ty pořadatele, co z ne-
dělního počasí měli obavy. Ukázalo se, že 
Orlové poutníci vydrží hodně, ale na za-
čátku orelského shromáždění po mši sv. už 
jsme deštníky mohli schovat.
Starosta na podiu přivítal hosty z politické-
ho i kulturního života, br. Paďour přednesl 

svoji vlastní báseň a byla předána vyzna-
menání.
Celý tento článeček píši hlavně proto, abych 
mohla poděkovat. Vezmu to pěkně po po-
řádku. Panně Marii za ochranu, Mons. Voj-
těchu Cikrlemu za slavení mše sv., P. Petru 
Dujkovi za sobotní bohoslužbu, P. Pavlu 
Kopeckému za křížovou cestu, všem, kdo 
nesli obětní dary za trpělivost, praporeční-
kům za výdrž, hostům za projevy sounále-
žitosti a podpory Orla, chrámovému sboru 
Cantore domini z Frýdku Místku, dechovce 
ze Vnorov za to, že hráli i když jim tuhly 
prsty na klapkách, moderátorce Ivě Horá-
kové, Anežce Sochové za obsluhu stánku, 
Jirkovi Třináctému za organizaci běhu, sta-
rostovi, členům předsednictva a všem dob-
rovolníkům. Celý tým ve složení Víťa Nová-
ček, Jana Chlupová, Michal Možný, Božek 
Kostelka a Hana Komariková měla letos 

Orelská pouť na sv. Hostýně

Po tom, co jsme zažili loňskou průtrž mra-
čen při mši sv., byla letošní neděle sice také 
uplakaná, ale byl to pouhý deštík. Přes-
to ten deštík trval již od soboty a skropil 
všechny a všechno, co bylo na dvoudenní 
setkání Orlů připravené. Snad jediní, komu 
pršelo štěstí při sobotním běhu k Božímu 
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na starost Maruška Jurečková a zvládli to 
perfektně. Za to jim děkuji. Ale bez vás by 
to nebylo ono. Díky vám všem za společné 
setkání.  M. MACKOVÁ

I letos byla na Hostýně 
předána ocenění
V závěru sobotní mše svaté poděkoval sta-
rosta Orla ing. Stanislav Juránek P. Petru 
Dujkovi za práci pro naši organizaci a předal 
mu Čestný zlatý odznak Orla za příkladnou 
a obětavou práci u příležitosti životního ju-
bilea (v prosinci bude slavit 50 let).
V neděli na závěr slavnostní bohoslužby 
starosta Orla pogratuloval mons. Vojtěchu 
Cikrlemu k narozeninám, které v tento 

V příštím roce bude Ústřední orelská pouť na sv. Hostýně jubilejní. Uplyne 70. let od 
pouti v roce 1948, kdy Orli po zákazu činnosti Čs. Orla přijeli na Hostýn manifestovat 
za náboženskou svobodu a právo na činnost katolické tělovýchovné organizace. Pouť, 
pořádaná 6 měsíců po únorovém komunistickém převratu, měla dalekosáhlé následky. 
Byl vyvolán jeden z prvních velkých soudních procesů komunistického režimu, v němž 
bylo odsouzeno 18 členů náčelnických rad a ústřední kanceláře Čs. Orla.
Vážené sestry a bratři! Najdou se mezi vámi ještě přímí účastníci této poutě v roce 1948? 
Znáte z vyprávění nějaký příběh, který se váže k účasti na pouti? Najdete nějakou fotografii?
Napište nám prosím na adresu: Orel, Pellicova 20/2c, 602 00 Brno, nebo na ustredi@orel.cz,  
příp. zavolejte na mob. 775 307 292. Děkujeme za spolupráci.  M. MACKOVÁ

den slavil. Starosta také připomněl orel-
skou pouť před 25 lety (v roce 1992), na 
které mons. Vojtěch Cikrle slavil mši sva-
tou. Na památku předal otci biskupovi  
ve skle zalitý 25ti haléř.
Na orelském shromáždění obdržel P. Fran-
tišek Král, duchovní rádce župy Velehrad-
ské, Čestný zlatý odznak Orla za příkladnou 
a obětavou práci u příležitosti životního jubi-
lea (v červenci slavil 55 let). Bratr Ing. Anto- 
nín Zelina obdržel bronzovou medaili „Za 
zásluhy“ za celoživotní příkladnou práci 
pro orelskou organizaci na celostátní úrovni 
u příležitosti životního jubilea (v září oslavil  
80. narozeniny). Bratru Leopoldu Paďou-
rovi bylo předáno Čestné uznání Orla za 
celoživotní práci pro Orla u příležitosti 90. 
narozenin (bude slavit v prosinci). Starosta 
Orla také pogratuloval P. Pavlu Kopeckému, 
členu Duchovní rady Orla a duchovnímu 
rádci župy Sušilovy (v červnu oslavil 65. na-
rozeniny).
 MARIE JUREČKOVÁ, generální sekretářka

Výzva • Výzva • Výzva • Výzva • Výzva • Výzva
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Celostátní setkání 
křesťanské mládeže 

i na sport, který zajišťuje již tradičně Orel. 
Celkově se letos podařilo připravit spor-
toviště pro 600 mladých sportujících ve 
stejný čas. Účastníci si mohli vybrat z pest- 
ré nabídky neplacených sportů, kterými 
byly například fotbal, basketbal, baseball, 
badminton, volejbal a spousta dalších. Do 
počtu 600 míst nepočítáme místa, kde se 
nám podařilo zajistit slevu na sportovišti. 
Vyšli nám vstříc: Minigolf LOKO Olomouc, 

Laserarena Olomouc, Plaveckém stadion 
OLTERM a boulder stěna Pajkland. O orga-
nizaci těchto sportů, které byly připraveny 
pro více než 6000 lidí, se postaral tým číta-
jící 31 organizátorů. Většinu z nich si mů-
žete prohlédnout na přiložené fotografii. 
Jmenovitě poděkování patří: Beránková Te-
reza, Bínová Alice, Brhelová Anežka, Buch-
tová Denisa, Daněk Václav, Ertl Jakub, Guliš 
Václav, Halásek Jan, Jankůj Dominik, Jankůj 
Pavel, Juránek Štěpán, Král Šimon, Novot-
ný Pavel, Peňáz Jakub, Pleváková Monika, 
Pustovka Jiří, Rylková Klára, Strýček Jakub, 
Ševčík Jan, Škvařil Ondřej, Škvařil Michael, 
Šujan Pavel, Vavrečka Jakub, Bartek Petr, 
Makuch Miroslav, Puškarová Beáta, Házová 
Barbora, Vahalík Zbyněk, Gold Petr, Bene-
dikt Tarsicius Chvátal a Martin Holomek. 
Věříme, že na této nemalé akci pro mládež 
se nám podařilo jméno a poslání organi-
zace Orel zviditelnit a přitáhnout tak nové 
mladé lidi, kteří pomohou rozvíjet a udr-
žovat sport pro všechny, který má smysl.“ 

Mgr. MARTIN HOLOMEK, 
vedoucí oddělení sport na CSM Olomouc 2017

Za vedení Orla děkuji celému realizačnímu 
týmu a za celkovou organizaci všech aktivit, 
nejen těch sportovních, ale i za sestavení 
týmu a propagaci orelského stánku, bych 
chtěla poděkovat předsedkyni Rady mláde-
že, Kateřině Škvařilové.   M. MACKOVÁ

6. celostátní setkání mládeže vyvrcholilo v neděli 20. srpna 
závěrečnou slavnostní mší svatou, kterou v Korunní pev-
nůstce sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Šesti- 
denní program se nesl v duchu přednášek, workshopů, vý-
tvarných dílem i sportu. K mladým účastníkům promluvila 
také většina českých a moravských biskupů. 

V sobotu přijeli na setkání i rodiny a počet 
lidí se tak zvýšil o přibližně 2 tisíce lidí. V so-
botu odpoledne se na Horním a Dolním ná-
městí představilo více než 50 nejrůznějších 
hnutí, řeholí nebo církevních organizací, 
mezi nimi i Orel. Mottem akce bylo heslo: 
„Nebojte se“ a jeho prostřednictvím akce 
vyzývala mladé, aby se především nebáli být 
sami sebou, ale také se nebáli budoucnosti 
a různých obtíží, které je mohou v životě 
potkat. Nad setkáním převzali záštitu olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, 
primátor statutárního města Olomouce 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., a rektor 
Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav  
Miller, M.A., Ph.D. 
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 
Světových dnů mládeže a koná se v České 
republice přibližně jednou za pět let. Napo-
sledy bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sáza-
vou, předtím v roce 2007 v Táboře.

„Celostátní setkání mládeže je za námi. Na 
této výjimečné akci pro mladé se našel čas 

přilákalo do Olomouce 6500 lidí
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Memoriál Víta Příkaského měl v Ratíškovicích 
17. června 2017 dvě „těžké váhy“. Starostu  
Orla ČR Stanislava Juránka a poslance parla-
mentu ČR Josefa Uhlíka. To byli iniciátoři „Bra-
trského turnaje“ členů Orla a KDU ČSL u příleži-
tosti 20. výročí podepsání Deklarace o spolupráci 
těchto dvou křesťanských organizací.

Duchovní dimenzi představoval otec Jiří Čekal. Tu místní, starostka 
obce a senátorka Anna Hubáčková. V úvodu Stanislav Juránek při-
pomněl památku boje a oběti našich výsadkářů v pražském kostele 
sv. Cyrila a Metoděje s tím, že jsme byli ve válce s Německem a tu-
díž likvidace protektora Reinharda Heydricha nebyl atentát, ale boj.
Překvapení vyvolala i zpráva z kroniky místního Orla. Tam se 
v protokolu z členské schůze z 3. června 1927 píše: „pořádáním 
zábavy pověřen br. jednatel, rovněž pořádáním koulení o ceny 
v pondělí svatodušní dne 6. 6. 1927:“ ...zapsal Vít Příkaský  
t.č. jednatel. Z čehož vyplývá, že národní mučedník Vít Příkaský  
byl iniciátorem koulení kuželek a opodstatnění i jakási samozřej-

most pořádat kuželkářský turnaj na  
jeho připomínku.
Prvenství a pohár pro nejlepší družstvo získali Orli 
z Ivančic. Druhou příčku obsadili Orli z Ratíškovic a třetí pozici 
uhájila MO KDU Ratíškovice. Čtvrtý skončil tým Orel ústředí a pátý  
OV KDU-ČSL. Kategorii jednotlivců ovládla ivančická Aneta Ondov-
čáková a Vlastimil Ryba z týmu OV KDU-ČSL.

S pozdravy Zdař Bůh a Hodu zdar VAŠEK KOPLÍK

KDU-ČSL a Orel se obracejí na své členy a příznivce s touto deklarací:
Připomínáme si společné křesťanské základy a historické souvislosti obou organizací. V polistopadovém období  KDU-ČSL navázala  

na tradici lidové strany založené dr. Šrámkem a stala se moderní politickou stranou. Orel opět zastává svoje nezastupitelné místo mezi občanskými 
sdruženími a vede naši mladou generaci k morálním hodnotám, tělesné zdatnosti, zdravému a kulturnímu způsobu života.

Představitelé obou subjektů vyzývají svoje členy, aby spolupracovali a vzájemně posilovali členskou základnu v místních organizacích.  
Naším společným cílem je uspořádaná společnost, ve které žijí svobodní a sebevědomí lidé.

� Dne�14.�června�1997�byla�podepsána�tato�deklarace�o�spolupráci�oběma�organizacemi� 
z�iniciativy�Ing.�Josefa�Luxe,�tehdejšího�předsedy�KDU-ČSL.

Ing. Josef Uhlík
poslanec Parlamentu ČR

Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla ČR

Vás srdečně zvou 
u příležitosti 20. výročí od podepsání deklarace o spolupráci na 

Bratrský turnaj v kuželkách v Ratíškovicích
čtyřčlenných týmů

v sobotu 17. června 2017 ve Spolkovém domě, zahájení v 10.00 hod.

Jste srdečně zváni. Přijďte podpořit svoje týmy!

Kontakt: za KDU-ČSL josefuhlik50@gmail.com za Orel mackova@orel.cz

Kuželky v Ratíškovicích 
letos netradičně
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Ten den sluníčko pořádně pražilo na celý 
atletický stadion a my jsme pocítili velikou 
vděčnost hasičům z Hlubočan, protože  
nám zapůjčili stanové přístřešky, pod které 
jsme se mohli na chvíli schovat. Zahájení 
závodů se ujal starosta Orla ČR Stanislav Ju-
ránek, dále pak závodníkům požehnal dě-
kan Michal Pořízek a starosta Orla Vyškov 
Jaroslav Zbořil přivítal poslance Dr. Jiřího 
Miholu. Společně jim popřáli skvělé výkony. 
Víceboj mohl začít. Startovalo se ve čtyřech 
disciplínách: sprint, skok do dálky, hod kri-
ketovým míčkem, nebo vrh koulí a vytrva-
lostní běh. Na start se postavilo 82 závod-
níků, kteří byli rozděleni do 14 kategorií. 

Vítězi jednotlivých kategorií přesvědčili, 
že titul Přeborník Orla ČR, jim moc sluší, 
protože si všichni udělali nějaké osobní  
rekordy.
Z těchto závodů si odnáším krásný zá-
žitek, který nám předvedl sedmiletý Ku-
bík. Běžel poslední disciplínu a to běh na  
200 m. Nadprůměrná teplota vzduchu dá-
vala zabrat všem závodníkům, těm malým 
dvojnásob. Běželi statečně. I Kubík běžel, 
co mu síly stačily. Bylo znatelně vidět, že 
běží z posledních sil. Spadl. Vstává, ale po 
třech krocích znovu padá. Mnoho dětí by 
brečelo, nedokončilo závod, byly by zkla-
mané, ale Kubík znovu vstává, má 40 m do 
cíle. Běží, hodně předkloněn, hlava skoro 
u kolen, ale běží. Po 20 metrech znovu 
padá. Hodně závodníků Kubíka předbíhá, 
ale Kubík se nevzdává. Znovu vstává a běží 
posledních 20 m do cíle. Bojovnost? Hrdin-
ství? Hledáme sportovní vzory mezi světo-
vými nejlepšími sportovci, ale nemusíme. 
Velké vzory jsou i mezi námi. Pro mě jím 
Kubík určitě je. 

 JAROSLAV ZBOŘIL a ANNA MÁLKOVÁ

V sobotu 24. června 2017 se ve Vyškově konaly atletické 
přebory Orla. Pořadatelstvím byli pověřeni vyškovští Orli, 
kteří během dne dokázali, že jsou sehraným týmem a při-
pravit závody umí. 

Přebory Orla ČR 
v atletice
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Výsledky:
Benjaminci H 
1. Alžběta Kroupová, Orel Kroměříž 
2. Leontýna Lusková, Orel Vyškov 
3. Amálie Sedláčková, orel Vyškov 

Atletická školka H
1. Josef Grec, Orel Vyškov
2. Jakub Nezdařil, Orel Vyškov 
3. Rafael Provazník, Orel Vyškov

Mladší přípravka H 
1. Matyáš Čapek, Orel Vyškov 
2. Václav Kreidl, Orel Židenice 
3. Daniel Kubíček, Orel Vyškov

Přípravka H 
1. Filip Křížek, Orel Vyškov 
2. Filip Vychron, Orel Vyškov 
3. Jan Hrabálek, Orel Křenovice 

Mladší žáci 
1. Jan Donneberger, Orel Vyškov 
2. Šimon Cibulka, Orel Kroměříž 
3. Pavel Hrabálek, Orel Křenovice

Starší žáci 
1. Alexandr Čača, Orel Vyškov
2. David Celý, Orel Vyškov

Muži
1. Štěpán Juránek, Orel Židenice 
2. Zdeněk Provazník, Orel Vyškov 
3. Vítězslav Nováček, Orel Kuřim

Benjaminci D 
1. Jan Kreidl, Orel Židenice
2. Eliáš Veselý, Orel Vyškov
3. Martin Pohludek, Orel Vyškov

Atletická školka D
1. Tereza Motyčková, Orel Kroměříž
2. Maja Tomanová, Orel Vyškov
3. Júlie Omastová

Mladší přípravka D 
1. Veronika Kostihová, Orel Vyškov
2. Aneta Taušová, Orel Vyškov
3. Monika Trojancová, Orel Vyškov

Přípravka D 
1. Verponika Kreidlová, Orel Židenice
2. Stela Tomanová, Orel Vyškov
3. Elena Gottwaldová, Orel Vyškov

Mladší žákyně
1. Kateřina Pevná, Orel Vyškov
2. Michaela Škařoupková, Orel Vyškov
3. Zuzana Křížová, Orel Vyškov

Starší žákyně
1. Anna Halaspová, Orel Vyškov
2. Tereza Cibulková, Orel Kroměříž
3. Iveta Trpojancová

Ženy 
1. Kreidlová, Orel Židenice
2. Šárka Krupová, Orel Kroměříž
3. Vendula Dudová, Orel Vyškov
800 m (vložený závod)
1. Štěpán Juránek, Orel Židenice
2. Petr Halas, Orel Vyškov
3. Josef Kunc
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Úvodní slovo patřilo starostovi župy Vele-
hradské br. Josefu Častulíkovi a za pořada-
telskou jednotu řekl pár slov k organizaci 
závodů br. Radek Bačo. Pořadatelé měli 
možnost přivítat dva cyklisty z Val. Klobouk, 
kteří za svoji sportovní kariéru už několikrát 
získali tituly mistrů republiky ČR v cyklisti-
ce, Lukáše Sáblíka a pořád ještě aktivního  
cyklistu Michala Láníka.
Nejdříve začaly závodit děti předškolního 
věku. Ty absolvovaly svoje trasy v okolí 
fotbalového hřiště. Mladší a starší žáci už 

měli trasy delší a náročnější. Zbylé katego-
rie a dospělí se potýkali s technicky nároč-
nou tratí, která byla po nočních bouřkách  
o to obtížnější.
V kategorii mužů 1 se po startu vytvoři-
la pětičlenná skupina závodníků – s do-
mácím Milanem Zvonkem (Hýbl, Fukala, 
Kocián a Solin). Ve druhém z pěti okru-
hů Fukala zvýšil tempo a udržel se už 
jen Radim Hýbl, věkem ještě junior. Za 
nimi na 3. místě jezdil Robert Kocián. 
Na pěti okruzích nakonec zvítězil Radim 

Hýbl, druhý dojel Ondřej Fukala a třetí 
pak Robert Kocián (oba SK EDIE team). 
V závodě žen měly společný start kategorie 
ženy 1 a ženy 2. Ihned po startu na čele 
jezdily společně favoritky obou kategorií, 
Silvie Zvonková a Petra Holznerová, které 
zdejší prostředí a trať dobře znají. Stíhaly 
je ještě Lenka Černá (HBT Zlín) a Lucie Ho-
líková (Vizovice) z kategorie ženy 1. Zvon-
ková a Holznerová dlouhou dobu svého  
13,5 kilometru dlouhého závodu, rozděle-
ného do tří okruhů, jely společně a nakonec 
je v posledním okruhu rozdělilo až nároč-
né stoupání pod Královcem. Do cíle dojela  
Petra Holznerová před Silvou Zvonkovou.
„Jsme rádi za to, že se závodníci z našeho 
města pořád objevují na stupních vítězů, 

V sobotu 12. 8. uspořádala orelská jednota ve Valašských Klo-
boukách – Běhatlon už 6. ročník závodů horských kol, známý pod 
názvem Klobucká kola. Závod je zařazený do seriálu Valašsko- 
karpatská cyklotour (VKCT) a jezdí se okruhovým způsobem. 

Klobucká kola 2017
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vždyť jsme jich na stupních přivítali dokon-
ce sedm“, uvedl v závěru sportovního dne 
organizátor Radomír Bačo. Zastoupení orlů 
v závodech nebylo velké. Startovní pole orli 
rozšířili o 17 závodníků z jednot Valalaš-
ské Klobouky, Drnovice a Zlín. Celkem se 

závodů zúčastnilo 130 závodníků, z toho 
bylo 90 v dětských a mládežnických kate-
goriích.
Pořádající jednota děkuje župě Velehradské 
a ústředí Orla. Dále také městu Valašské 
Klobouky za podporu, dále organizacím 

města, se kterými spolupracuje při pořádá-
ní a v neposlední řadě i všem pořadatelům, 
kteří jsou podstatnou součástí soutěžního 
dne. Také regionální firmy svou podporou 
umožnily úspěšné uskutečnění Klobuckých 
kol 2017.  RADOMÍR BAČO

Předškoláci I. (2013 a mladší)
1. Trochanová Ella, OSA Sport Academy Nová Dubnica
2. Šťastný Jan, Vsetín
3. Bačová Darja, Běhatlon Valašské Klobouky

Atletická školka D
1.
2.
3.

Předškoláci II. (2011–2012)
1. Škubalová Sára, TUFO cyklozákladna Otrokovice
2. Surovcová Ella, SK Edie team
3. Bačo Radek, Běhatlon Val. Klobouky

Mladší přípravka děvčata (2009–2010)
1. Bortelová Romana, Dubnica nad Váhom
2. Bortelová Karolína, Dubnica nad Váhom
3. Černá Lucie, HBT Zlín

Starší žačky 2003–2004
1. Kovaříková Jana, SK EDIE team
2. Krutílková Kateřina, Forman Kids Nový Jičín

Juniorky 2000–2002
1. Prchalová Libuše, 4EVER cyklo bulis
2. Krutílková Petra, Forman kids

Ženy I. 1978–1999
1. Zvonková Silvie, Zvonek sport Valašské Klobouky
2. Černá Lenka, HBT Zlín
3. Holíková Lucie, Vizovice

Ženy II. 1977 a st.
1. Holznerová Petra, Zvonek sport Valašské Klobouky

Mladší přípravka chlapci (2009–2010)
1. Pešl Jan, Kolokroužek Zlín
2. Samák Oliver, MŠ Bratislava
3. Orsák Josef, Sport Klub Kopec

Starší žáci 2003–2004
1. Chovanec Tomáš, 4Ever CykloBulis
2. Lavička David, Ghost team
3. Ordáň Petr, Cykloch team

Junioři 2000–2002
1. Masař Jan, VRV Team
2. Svízela Tomáš, 4EVER cyklo bulis
3. Pinďák Jiří, ZVONEK sport Valašské Klobouky

MUŽI I. 1978–1999
1. Hýbl Radim, VRV team
2. Fukala Ondřej, SK EDIE team
3. Kocián Robert, SK EDIE team

Muži III. 1967 a starší
1. Kašpar Radomír, PORSCHE Olomouc
2. Solin Peter, CK Krivoklát
3. Švehlík Jan, Francova Lhota

Muži II. 1968–1977
1. Láník Michal, MIOMOVE
2. Ovesný Pavel, ZVONEK sport Valašské Klobouky
3. Rehák Ivan, ZVONEK sport Valašské Klobouky

Starší přípravka děvčata (2007–2008)
1. Seidlová Kateřina, SK Edie Team
2. Kovaříková Zuzana, SK EDIE team
3. Juřenová Petra, TUFO cyklozákladna Otrokovice

Starší přípravka chlapci (2007–2008)
1. Urban Jakub, VRV team Vsetín
2. Plšek Václav, CYKLOCH team
3. Chuchma Patrik, Kolo-běžky

Mladší žačky 2005–2006
1. Orsáková Simona, Sport klub Kopec
2. Mikulčíková Lucie, Běhatlon Valašské Klobouky
3. Šuláková Lucie, SK Edie team Vsetín

Mladší žáci (2005–2006)
1. Urban Miroslav, VRV team Valašské Meziříčí
2. Zonyga David, VRV team Valašské Meziříčí
3. Woller Ondřej, VRV team Valašské Meziříčí

VÝSLEDKY
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Pořadatelé i soubory se 
začali sjíždět již v ran- 
 ních hodinách, aby 

vše proběhlo v pořádku. 
V 11 hodin byla v kostele  

Sv. Rodiny sloužena mše svatá 
P. Františkem Králem, děkanem 
ze Vsetína a duchovním rád-

cem župy Velehradské. 
Při mši svaté doprová-
zel podolský chrámový 

sbor a na závěr zazpíval 
i sbor z Polska. Po poledni  již hrála na 
lázeňském náměstí dechová kapela a před 
druhou hodinou předseda kulturní rady 
Orla ČR a místostarosta župy Velehradské 
br. Petr Brhel slavnostně letošní přehlídku 
zahájil.
„Drazí přátelé, letos si připomínáme  
100 let od zjevení Panny Marie ve Fati-
mě. Právě v tomto duchu se nese i le-
tošní Cantate. Marie je ta, která přichází 
ke své příbuzné Alžbětě, aby vyzpívala 
radost, kterou nosí ve svém srdci. Člo-
věk, když se těší, své city vyjadřuje právě 
písní. Dnešní doba je mnohokrát smutná 
a označená hlubokou depresí z okolností 
života, proto jsme se nechali inspirovat 

Ústředí Orla ve spolupráci s župou Velehradskou uspořádala  
3. června 2017 již tradiční přehlídku duchovních písní na hlavním 
pódiu na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Záštitu opět pře-
vzal duchovní rádce Orla, otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. 

27. ročník CANTATE 2017

zpívající Marií a chceme Vám přinést 
písní radost a potěšit každé Vaše srdce. 
Právě to je smyslem dnešního našeho vy-
stoupení, aby člověk na chvíli zapomněl 
na starosti a problémy života a nechal se 
vést cestou hudby a zpěvu, která vede 
k samému Bohu. Mariina cesta z Nazare-
ta do Ain-Karim byla docela dlouhá, ale 
šla ji s Magnificatem v srdci a na rtech. 
Proto se vyberme také my na tu cestu, 

po které nás povedou naše pěvecké sou-
bory a věřím, že tak jak ony do toho daly 
všechno úsilí a své srdce, také my ote-
vřeme svou mysl a své srdce, abychom 
nejen poslouchali, ale také i přemýšleli 
a nechali se naplnit radostí. Zpěvákům 
a hudebníkům přeji hodně zdaru a Vám 
všem nádherný duchovní a kulturní  
zážitek.“
Po té předal slovo hostům – místostarosto-
vi Orla ČR a starostovi župy Velehradské  
br. Josefu Častulíkovi, duchovnímu rád-
ci župy br. P. Františku Královi a poslanci 
Parlamentu ČR Ludvíku Hovorkovi. Po 
projevech hostů uvedl moderátory celé-
ho odpoledne, kterými byli Viktor Kovařík  
a Renata Machová. Moderátoři vzápětí při-
vítali i zlínského hejtmana a senátora Jiřího 
Čunka. Postupně se na pódiu vystřídalo 13 
souborů, z toho jeden z Polska a jeden ze 
Slovenska. Přehlídka duchovních písní byla 
zakončena poděkováním br. Brhela. 
„Dozněly poslední písně souborů a dří-
ve, než-li se rozejdeme, rádi bychom po-
děkovali všem účinkujícím, souborům, 
pořadatelům a hlavně Vám divákům, že 
jste věnovali svůj čas. Děkujeme i lázním 
Luhačovice za možnosti zde vystupovat. 
Do dalšího roku přejeme všem Boží 
požehnání, hodně zdraví a mír celému 
světu. Panno Maria, pomocnice Orlů, 
oroduj za nás.“

Bc. ANEŽKA BRHELOVÁ
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Všechno začalo naším pátečním setkáním 
v Brně na nádraží. V autobuse jsme se po-
stupně seznámili a tím nám začal skvělý tá-
bor. Po několika dlouhých hodinách jsme 
konečně dojeli až do Ženevy, kde na nás 
už čekali francouzští vedoucí. Než jsme se 
vypravili na místo, stihli jsme si ještě zajít 
ke známé ženevské fontáně Jet d‘Eau. Na 
místo jsme dorazili jako první, když nepočí-

tám domácí skupinu. Dostali jsme k obědu 
meloun a docela nás to vyděsilo, protože 
jsme si mysleli, že to je vše. Ale zanedlouho 
jsme zjistili, že to je jen předkrm a hlavní 
jídlo nás teprve čeká a dokonce i s dezer-
tem. Jídlo musím rozhodně moc pochválit. 
Později k večeru přijela německá, rakouská 
a rumunská skupina. Někteří z nás se přišli 
pozdravit se starými známými a společně 
jsme šli na mši. Po mši nás čekalo oficiální 
přivítání a potom už jsme se seznamovali 
s ostatními při společných hrách. Při jídle 
jsme si pokaždé mohli sednout jinam a to 
byla skvělá příležitost pro další seznamo-
vání. 
V neděli jsme se vydali dlouhou cestou 
do jiného francouzského městečka na 
trhy, kde jsme měli rozchod. Počasí nám 
naštěstí celou dobu přálo (až na nějakou 
tu bouřku) a sluníčko nás hřálo (někdy až 
moc). Ve volném čase jsme mohli hrát volej-
bal, ping-pong, karty, nohejbal,...ale hlavní 
zábavou bylo určitě plavání v Ženevském 
jezeře, kterého jsme v tom horkém počasí 
po každé aktivitě hojně využívali. Ten den 
jsme šli ještě i na kajaky.
Pondělí nám začalo bouřkou, která naštěstí 
netrvala dlouho a my jsme mohli pokračo-

Tenhle rok se Ficep tábor ko-
nal poblíž hranic se Švýcar- 
skem ve francouzském měs-
tečku Hermancia.

FICEP CAMP 2017 vat ve hrách. Tentokrát byly na pořadu dne 
tradiční hry Rakouska a Francie a my si tak 
mohli vyzkoušet coinfootball a softball. 
Večerním programem byla hra na schová-
vanou.
Úterkem pokračovaly opět hry, tentokrát 
od zbývajících národů...kuličky, fotbal a va-
riace hry na honěnou.
Další den byl naplánován výlet do nádher-
ného francouzského městečka Annecy, kde 
jsme měli rozchod a poté piknik. Po pár ho-
dinách jsme se přesunuli o něco dál a tam 
jsme soutěžili v týmech při různých hrách. 
Nejvíce zajímavým bylo stavění vorů a ná-
sledný závod na nich. Při příjezdu zpátky 
jsme všichni nadšeně skončili v jezeře.
Další dny jsme si stihli ještě povyměňo-
vat trika, zahrát spoustu her a zaplavat  
v jezeře.
Předposlední den jsme se prošli po Her-
mancii. Tam jsme také tančili náš tanec. 
K večeru začalo loučení, podepisování trik, 
závěrečný ceremoniál a táborák. Po rozlou-
čení, které pokračovalo až do rána, jsme 
my Češi odjeli do Ženevy, kde jsme ještě 
pár hodin strávili prohlídkou města a pak 
už nás čekala jen dlouhá cesta domů. 
Myslím, že jsme si to všichni nesmírně 
užili a už se těšíme na příští setkání zase  
další rok. 
 KAROLÍNA OBDRŽÁLKOVÁ
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Letošní Ficep camp se konal 29. 7. – 5. 8. 
2017 ve francouzské Hermancii na břehu 
Ženevského jezera. Odjížděli jsme z Brna 
autobusem do Ženevy. Na Zvonařce na nás, 
4 kluky a 9 holek, čekali naši vedoucí Ingrid 
s Honzou. 
Během pobytu jsem si nejvíc rozuměl 
s Francouzi i Rumuny. Uvědomil jsem si, 
jak je důležité umět angličtinu, a řekl jsem 
si, že se na ni musím učit ještě více, abych 

ji lépe uměl a dorozuměl se. Při pobytu 
v Hermancii jsme kromě stolních her hod-
ně sportovali, stavěli vor, jezdili na kajacích 
a koupali se v Ženevském jezeře. 
Každý národ měl představit nějaký svůj kla-
sický sport, my jsme představili hraní kuliček. 
Navštívili jsme města Ženeva a Annency. Při 
večeru národů (Evening of nations) jsme 
předvedli Youtubery a zahráli večerníčkové 
pohádky O pejskovi a kočičce, Pata a Mata, 

Macha a Šebestovou, Vílu Amálku, Krtečka 
a Ferdu Mravence. Letošního kempu Ficepu 
jsem se zúčastnil poprvé a moc se mi líbil. Pro-
gram byl pestrý, vedoucí byli skvělí. Patří jim 
poděkování, že na nás dávali pozor a věno-
vali se nám. Táborovým pobytem jsem získal 
mnoho dalších kamarádů, se kterými jsem ve 
spojení na sociální síti Facebook. Už nyní se 
těším na Ficep 2018, který by měl proběhnout  
v Rumunsku.   MARIAN BRHEL
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My mladí orlové jsme měli možnost 8 dní 
pobývat na FICEP kempu ve společenství 
tvořeném 5 národy. A co jsme zde dělali? 
Kamarádili se a překonávali jazykové bari-
éry, hráli nespočet her, koupali se v Ženev- 
ském jezeře, vyrazili na průzkum staroby-
lého města Anncey, poznávali jsme místní 
gastronomii a vůbec si užili mnoho zábavy. 
Během našeho pobytu u jezera nám bouř-
ky přicházely a odcházely jak na běžícím 
páse, naštěstí však silné Francouzské slunce 
náš areál vždy v mžiku vysušilo. Myslím, že 
jsme náš národ reprezentovali na letošním  
FICEPU velmi dobře. Tímto moc děkujeme 
všem účastníkům za příkladné chování 
a příjemnou společnost. 
Každý ročník tábora FICEP je v něčem je-
dinečný. Možná, že tento ročník úplně 
nedodržel zaběhnuté standardy, co se týče 
organizace a výplně času tábora aktivitami, 
ale myslíme, že i tak pobyt nebyl zdaleka 
ztrátou času. Z tábora jsme si dovezli zážit-
ky, na které budeme rádi vzpomínat. 
Příští rok, se bude tábor konat v Rumun-
sku. Věřím, že se máme na co těšit! 
 HONZA A INGRID, 

delegační vůdci pro rok 2017 
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Miloš Šimurda     Dozrálá jablka

Dozrálá jablka
můj povzdech zhluboka,
že dozrály kroky mých kamarádů,
museli se podrobit Božímu řádu

Sledujeme věk a čas,
který probíhá v nás
a nenechá bezpochyby
i naše krásné přísliby

Sliby postupem času
zrají jako zrno v klasu
sledují naše vidiny
zda jsi byl v životě upřímný

Upřímný sám sobě
kráčely tvé nohy obě
byla to cesta úsilí
zdáním si ve chvíli

Prošels dráhu tvého času
jako mrknutí očích řasu
prošels pomalým plynutím oblohy
a poznals úskalí jako přílohy

Jakou slavnost slavíme 1. listopadu?

Za koho se modlíme 2. listopadu?
(seřaď svíčky od největší do nejmenší)
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Orelská mše 
Již podruhé se letos uskutečnila v Řeto-
vé Orelská mše sv. Sešli jsme se v kostele  
sv. Máří Magdalény 28. května. Účast byla 
velice hojná, protože přišlo okolo 100 lidí. 
Na úvod proběhl průvod s Orelskými pra-
pory, jeden byl ze Řetové a druhý z Dolní 

Dobrouče. Mši svatou sloužil otec Jindřich 
Plšek z Ústí nad Orlicí. Hudbou doprovodil 
tuto slavnost místní chrámový sbor. Při mši 
svaté se zpívaly Orelské písně a na závěr 
zazněla hymna Vzhůru Orle Slovanský. 
Následovala výstava na faře, která do-
kumentovala historii Orla v Řetové, Ústí 

nad Orlicí a okolních jednot. Byla také 
jedinečná možnost shlédnout historic-
ké Orelské kroje a cvičební úbory z roku 
1925. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
Orelské časopisy, fotografie, ale i odzna-
ky, zpěvníky, členské legitimace a mohli si 
přečíst historii o Orlu. Chtěl bychom tímto 
poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíle-
li na organizaci této slavnostní Orelské  
mše sv. i na přípravě výstavy. Těším se, že 
se za rok zase společně při této příležitosti 
sejdeme.
 Za jednotu Orla Česká Třebová JIŘÍ KADA

Den Husovic
Dni Husovic předcházelo páteční postavení 
hodové máje, při které asistovali jak ak-
tivní členové husovického Orla, tak také 
členové hasičského záchranného sboru 
Husovice. V sobotu 17. června byl již dru-
hý ročník husovického dne zahájen v kos-
tele Nejsvětějšího Srdce Páně mší svatou, 
kterou sloužil farář P. Filip Jan Rathouský, 
OFM, a kterou hudebně doprovázela cim-
bálová muzika Javorníček. Během liturgie 
jsme mohli spatřit jak hodovou chasu 
oděnou v překrásných krojích z Kyjovska, 
tak také členy husovického Orla, kteří při-
šli v elegantních a snad až nostalgických 
orelských uniformách, jejichž vzhled má 
kořeny na počátku 20. století. Slavnost 
a pietu podtrhovaly prapory, které vlály 
nejen v kostele, ale také v průvodu po bo-
hoslužbě v husovických ulicích. V průvo-
du hrála dechová hudba Galička. Během 
odpoledního programu nemohla chybět 
Československá krojovaná Beseda.
Následovalo vystoupení mažoretek Lassies 
Brno. Vystoupily zde děti z MŠ a ZŠ Brno- 
sever a také děti z folklorního souboru 
Barvínek. Děti se mohly vydovádět na ská-
kacím hradě. Napínavou show předvedli 
hasiči, když ukazovali záchranu člověka, 
uvízlého ve věži kostela. Jeden z hasičů 
pak během zásahu utrhla voničku z Máje, 
kterou předal své dívce. Hasičské „předsta-
vení“ sklidilo velký úspěch a potlesk. Veselý 
den byl zakončen zábavným hodovým ve-

Z činnosti žup a jednot
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čerem na Musilce. Pořadatelé děkují všem 
partnerům, především MČ Brno-sever, kte-
rá se významně podílela na organizaci a po-
skytla dotaci na krytí nezbytných nákladů. 
 MIRIAM KOLÁŘOVÁ

Orelské Hry bez hranic 
vstoupily do své  
druhé desítky
Když jsme v roce 2006 uspořádali 1. ročník 
Her bez hranic, málokdo z nás myslel na 
to, zda a jak dlouhé bude mít tato akce 
pokračování. Píše se rok 2017 a 11. roč-
ník Her bez hranic je již za námi. Měsíc 
červen bývá ve Vizovicích i jeho širokém 
okolí nabitý dětskými dny, pohádkovými 
lesy a různými aktivitami pro rodiny. Mezi 
nimi jsou Hry bez hranic něčím tak trochu 
ojedinělým. Svým pojetím a heslem „Táto, 
mámo, pojď si se mnou hrát!“ totiž vytváří 

prostor, kde si děti mohou aktivně prožít 
něco se svými rodiči. Mámy a tátové zde 
nejsou jen pasivní pozorovatelé a podpo-
rovatelé svých dětí, ale účastní se všech 

záludných úkolů, které jsou pro všechny 
nachystány. Společně tak skáčou v pytli, 
překonávají překážkové dráhy, skládají 
puzzle apod.
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Za deset let existence Her bez hranic nám 
odrostla celá jedna generace. Ti, kteří 
tehdy na začátku soutěžili se svými rodiči, 
nám nyní pomáhají s organizací na stano-
vištích. Potěšením letošního ročníku bylo 
také to, že pomáhat přišli i dospělí, kte-
rým už děti soutěžit nechtějí. Užít si Hry 
bez hranic v roli rodiče si naopak mohli 
ti, kteří dělali pořadatele prvních ročníků 
a nyní už mají své děti. 
A jaký tedy byl letošní 11. ročník? Sou-
těžit přišlo v sobotu 24. června 2017 
celkem 22 rodinných týmů. Nechyběly 
stálice posledních ročníků. Potěšili nás 
ti, kteří k nám loni zavítali poprvé a le-
tos přišli zas, a velkou radost jsme měli  
i z nově příchozích.
Na všechny čekalo 11. netradičních dis-
ciplín. Děti i rodiče si tak vyzkoušeli, zda 
dokážou unést co nejvíce kelímků na zá-
dech, dostrkat balon hlavou na určitou 
vzdálenost, proletět překážkovou dráhu 
na koštěti, hodit co nejvíce kroužků na 
sklenici, skákat s batohem na zádech, 
házet sirkou do dálky, shazovat kužel-
ky, přebrat jako Popelka co nejrychleji 
luštěniny, poskládat co nejvíce obrázků 
tangramu, postavit co největší věž z ruli-
ček (ti menší) či sestavit co nejvíce staveb 
z krabiček a vymalovat pomocí pet- vršků 
co nejvíce obrázků. Jako bonus si mohli 
vyzkoušet lyže „pro dva“. V cíli pak byli 
všichni malí soutěžící odměněni omalo-
vánkou, pastelkami, nafukovacím balon-
kem s logem Orla a malou sladkostí.
Velké překvapení a zpestření akce pro 
všechny malé i velké přichystal náš vizo-
vický pan farář, otec Josef, který neúnav-
ně během celého odpoledne připravoval 
cukrovou vatu. Děkujeme! Velké poděko-
vání patří všem ochotným pomocníkům, 
kteří přiložili ruku k dílu nejen na stano-
vištích, ale všude, kde bylo potřeba. Bez 
nich by se totiž Hry bez hranic nemohly 
uskutečnit.
V neposlední řadě děkujeme všem účast-
níkům, kteří se nezalekli záludnosti disci-
plín a „přišli si spolu a s námi hrát.“ 
Za rok se se všemi těšíme již na 12. roční-
ku Her bez hranic zase na viděnou!

 ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ

Župa Šilingrova  
se loučila
P. Milan Těžký se v neděli 30. 7. 2017 loučil 
s hovoranskou farností, kde byl doposud 
duchovním správcem. Byl nejen členem 
Orla župy Šilingrovy, ale dlouhou dobu 
v této župě zastával i funkci duchovního 
rádce. Při příležitosti jeho loučení s jeho 
dosavadní farností, se přišli rozloučit a za 
všechno poděkovat i zástupci Orla župy 
Šilingrovy. Byl obětavým pomocníkem naší 
župy – jeho zamyšlení a duchovní povzbu-
zení nechybělo na žádném jednání, či orel-
ském setkání. Členové naší župy věděli, že 
kdykoliv budou potřebovat nějakou radu, 
či duchovní pomoc, mohou se bez obav na 
něj obrátit. 
 Vedle poděkování zaznělo i přání hojné-
ho Božího požehnání a zdraví. A protože 
v naší župě všichni víme, že otec Milan je 
výborný sportovec, přáli jsme mu i radost 
ze sportu. Závěrem jsme vyslovili přání, aby 
se otci Milanovi v nové farnosti dařilo hlásat 
Evangelium a aby byl obklopen obětavými 
farníky ochotnými pomáhat v jeho odpo-
vědném poslání. Otče Milane – ještě jednou 
díky za vše! 

Ve středu 2. srpna se župa Šilingrova 
loučila se svou členkou Evou Svrškovou, 
která po dlouhých dvacet šest let vyko-

návala funkci pokladní a účetní v této 
župě. Pocházela z Kyjova, kde byla také 
členkou jednoty Orla. Zpráva o odchodu 
sestry Evy z našeho středu pro nás byla 
bolestná. Na druhé straně jsme ale poci-
ťovali radost z toho, že Pán poslal do řad 
orelského hnutí právě tuto sestru. Obě-
tavou a ochotnou vždy pomoci, kde bylo 
třeba. Pro její odpovědný přístup, spoleh-
livost a ochotu jsme si všichni její práce 
vážili. A nebyla to jen práce, pro kterou 
byla mezi členy naší župy tak oblíbena. 
Byl to také její vlídný a přátelský vztah ke 
všem členům. 
Za všechno, co pro naši župu sestra Eva vy-
konala jí při smutečním rozloučení vyslovili 
zástupci župy vřelý dík s přáním, abychom 
se jedenkrát u našeho Pána setkali s tím po-
zdravem, se kterým jsme se s naší drahou 
sestrou naposledy zde na zemi loučili 
Zdař Bůh! LUDMILA ŠPÉROVÁ

Otci Krpálkovi  
vděčíme v Orlu  
v Kuřimi za mnohé
12. srpna jsme se rozloučili v Kuřimi s kně-
zem Mons. Jiřím Krpálkem, O.Melit, který 
formoval víru naší farnosti víc než 18 let. 
Slovy se nedá popsat, co pro nás všechny 
znamenal a jakého významu dosáhl. Já 
osobně za to, že v mém období „hledání“ 
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Aerobičky v Dobříši 
ukončily další úspěšnou 
sezonu
V Orlu Dobříš nabízíme nejen široký výběr 
sportovních kurzů pro všechny děti, ale 
také závodní oddíl aerobiku. Ve školním 
roce 2016/2017 reprezentovalo dobříš-
skou jednotu celkem 7 závodních týmů. 
Závodnice a trenérky se zúčastnily celkem  
15 závodů po celé České republice a při-
vezli neuvěřitelných 22 medailí. Nejvíce 
týmy vybojovaly zlatých medailí s počtem 
10, poté 7 stříbrných a 5 bronzových me-
dailí. Neporazitelným týmem sezony se stal 
nejstarší tým „JUNSEN“ složený z junior-
ského a seniorského týmu, který v žádných 
z osmi závodů nepochybil a vždy si udržel 
na stupni vítězů zlatou příčku. Opravdu 
velké poděkování patří všem trenérkám 
a rodičům, kteří za těmito nádhernými 
výsledky stojí a podporují své svěřenkyně 
a děti.
Konec roku jsme oslavili společně
Školní rok jsme museli patřičně oslavit, 
a tak jsme si na našem hřišti u orlovny 
rozdělali oheň a společně s dětmi, rodiči 
a trenéry opékali buřty. Rozloučili jsme 
se tak na prázdniny a popřáli si krásné 
zážitky. I během prázdnin jsme zažili 
dobrodružství. Druhý červencový týden 
patřil již tradičnímu příměstskému tábo-
ru Sport Camp. Během pěti dnů zažilo 

mi pomohl „najít“. Mnozí se o jeho tajné 
činnosti dozvěděli až na samotném rozlou-
čení. 
Narodil se 6. září 1931 v Brně, na kně-
ze byl vysvěcen 29. září 1967 v Görlitz 
v Německu, řádové sliby složil 16. února 
1973 v Praze. V roce 1992 byl ustanoven 
kooperátorem v Brně-Králově Poli a excu-
rrendo administrátorem v Lipůvce, zároveň 
byl pověřen duchovní službou v nemocni-
cích. O rok později se stal farářem v Ku-
řimi, kde působil osmnáct let, současně 
spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku 
a vykonával duchovní službu ve vězni-
cích. V letech 2013–2015 byl duchovním 
správcem sester dominikánek ve Střelicích 
u Brna. Mons. Jiří Krpálek byl významnou 
osobností skryté církve. Dne 6. prosince 
2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval 
kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2007 mu 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za 
obětavou kněžskou službu medaili sv. Pe-
tra a Pavla.
Byl u zrodu kuřimského Orla, aktivně 
pomohl a poskytl podmínky k budování 
sportovního areálu, za což byl oceněn 
nejvyšším orelským vyznamenáním v roce 
2014. Velmi jsme ocenili přítomnost na 
posledním rozloučení i starosty Orla ČR 
Stanislava Juránka. Jsme moc vděční za 
to, že právě v Kuřimi prožil nejšťastnější 
období svého života. Za všechno moc dě-
kujeme a víme, že jste pořád s námi.  
 MILUŠE MACKOVÁ

Blahopřejeme
Dne 29. srpna 2017 oslavila naše dlouho-
letá členka ses. Ludmila Šálkova z Morav-
ských Budějovic 90. narozeniny. Členkou 
je od roku 1933, po válce byla náčelnicí 
ženských složek až do roku 1948. Zaslou-
žila se o obnovu Orla po roce 1989, praco-
vala jako jednatelka až do roku 2000. Do 
dnešní doby je stále aktivní a chodí cvičit 
se ženami. 
Do dalších let hodně zdraví, Božího požeh-
nání a ochranu Panny Marie přeji členové 
Orla z Moravských Budějovic.
 SES. ŽÁKOVÁ
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40 dětí zábavu, vyzkoušely si spoustu 
dobře známých ale i nových sportů jako 
například Taekwondo, Hooping, Street 
dance, step aerobik, házení oštěpy 
a mnoho jiného. Vydali jsme se i na celo-
denní výlet, opékali buřty a dozvěděli se 
tajnosti o dobříšské městské knihovně. 
Každý den byl nabitý novými zážitky a již 
teď se těšíme na další prázdninový tá-
bor. Závodnice i trenérky čekalo během 
prázdnin zasloužené volno. Společně se 
pak setkaly koncem srpna na tradičním 
letním sportovním soustředění ve Štěd-
roníně, kde se dostávaly opět do formy, 
sportovaly, ale také si užily spoustu zá-
bavy a legrace.    KAMILA PAULOVÁ

Nová jednota  
Brno-Masarykova čtvrť
Založením nové jednoty jsme v prosinci 
2016 navázali na tradici Orla v naší čtvr-
ti. Našli jsme už jen dva pamětníky a tak 
s jistotou víme jen to, že Orel u nás fun-
goval do roku 1948. Začínáme tedy od 
nuly. Pravidelně nám funguje stolní tenis, 

ve kterém jsme se zúčastnili i župního 
přeboru. Snažíme se o lokální kulturu 
a spolupráci s aktivními spolky. V červnu 
jsme na pozemku bývalých vojenských 
autoopraven spolu s občanským sdru-

žením a dalšími iniciativami spolupo-
řádali „Hravé odpoledne“ pro děti, na 
kterém si po večerce přišla na své i starší  
generace. 
 BOHUMIL BÍLEK, místostarosta jednoty
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Vyhodnocení župní 
výtvarné soutěže
I v letošním roce vyhlásila kulturní rada župy 
Velehradské výtvarnou soutěž pro děti pod 
názvem „Velikonoční kraslice“. Soutěže 
se zúčastnilo 37 dětí ze 4 jednot naší župy 
(Domanín, Kunovice, Vizovice, Staré Město). 
Vyhlášení výsledků a ocenění soutěžících 
proběhlo při Orelském dni naší župy u far-
ního kostela Sv. Ducha ve Starém Městě  
4. 6. 2017. Do první kategorie dětí do 6 let 
se zapojilo 17 dětí. Rozhodli jsme se, že všem 
dětem udělíme stejnou cenu. Ve druhé ka-
tegorii 7–10 let byly uděleny tyto 3 ceny –  
1. místo Klára Spáčilová, Staré Město; 2. mís-
to Anička Ferdová, Staré Město; 3. místo ses-
try Drahuška a Magdalenka Slovákovy, Staré 
Město. 3. kategorie (11–15 let) – 1. místo 
Anna Náplavová, Domanín; 2. místo Marek 
Špaňhel, Vizovice; 3. místo Kateřina Spáčilo-
vá, Staré Město. Všechny děti byly odměně-
ny. A musím říct za kulturní radu, že děti byly 
snaživé, nápadité a všechny chválím.

BRHEL PETR, místostarosta župy  
Velehradské a předseda KR župy

Orelští kuželkáři 
bilancují 
Kuželkářská sezóna 2016/17 je minulostí, 
rád bych shrnul soutěžní ročník z pohledu 
kuželkářského klubu Orel Ivančice. Hod-
nocení to bude příjemné, protože KK Orel 

zaznamenal řadu úspěchů na poli sportov-
ním i organizačním. Nejprve se zaměřím na 
oblast sportovní.
V dlouhodobých soutěžích reprezentují 
klub dvě družstva dospělých a jedno druž-
stvo dorostu. Největšího úspěchu dosáhlo 
A družstvo, které zvítězilo v krajském pře-
boru a postoupilo do divize. Orelští kužel-
káři tak budou v příští sezóně poměřovat 
síly s týmy z celého Jihomoravského a Zlín-
ského kraje. Dařilo se i dorostencům, kteří 
suverénně vyhráli svou skupinu krajského 
přeboru a ve sdružených turnajích Jihomo-
ravského kraje obsadili výborné třetí místo. 
Mládež na sebe upozornila i v soutěžích 

jednotlivců, když hned čtyři naši zástupci 
byli účastníky celorepublikového finálového 
mládežnického turnaje a tři postoupili na 
mistrovství republiky. Naši dorostenci mají 
rovněž velký podíl na postupu A družstva 
do divize, jelikož byli nasazováni do rozho-
dujících zápasů a patřili k velkým oporám 
týmu. Nedílnou součástí dění na kuželně 
je amatérská liga kuželek, která byla pro 
letošní soutěžní ročník rozšířena na dvě 
skupiny z důvodu nárůstu počtu amatér-
ských týmů. To nepochybně svědčí o tom, 
že i amatérští kuželkáři se na orlovnu rádi 
vracejí.
V oblasti organizační patří náš klub k vy-
hledávaným pořadatelům kuželkářských 
turnajů. Letošní sezóna byla obzvlášť na-
bitá. Hned na začátku byla orelská kuželna 
hostitelem Superpoháru mužů a žen, což 
představuje střetnutí vítěze ligy a vítěze po-
háru. V Ivančicích se tak objevil skutečný 
kuželkářský výkvět včetně sedminásobné 
mistryně světa Naděždy Dobešové. V jar-
ní části sezóny se kromě tří přeborů Jiho-
moravského kraje uskutečnily na orlovně 
tyto turnaje: semifinále první ligy dorostu, 
ústřední orelský turnaj a na závěr soutěžní-
ho ročníku Mistrovství České republiky dvo-
jic žen. Všechny tyto akce byly zvládnuté na 
jedničku, proto věříme, že KK Orel Ivančice 
si našel svoje místo na kuželkářské mapě 
a svůj progresivní vývoj potvrdí i v dalším 
soutěžním ročníku. 
 MARTIN BUBLÁK
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