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ZPRAVODAJ ORELSKÉ ŽUPY SVATOVÁCLAVSKÉ 
 

Orlí peruti – dej sílu k vzlétnutí!  
 

            

Prosinec 2020                                                 č. 6 
 

 

My jsme orli, mladá četa. Bystře krokem na pochod!  

Orelská hymna Hoj, orli, mocnou perutí! 
 

Hoj, orli, mocnou perutí 

k nepřátel vzleťme žasnutí 

a k jásotu svých bratří! 

Pod naším krokem duní zem, 

my ustoupiti nemůžem, 

vždyť Bůh a vlast k nám patří. 

 

Nechť slepci slouží modlám svým 

a za přeludem bláznivým 

své kroky matné pletou. 

My v bratské lásce pospolu 

za jarých písní hlaholu 

jdem věrně za svou metou. 

 

 

Jen tužme křídla svobodná! 

Až přijde chvíle rozhodná, 

ať z ocele jsou paže, 

ať rozlomíme okovy, 

ať země tvář se obnoví, 

jak Bůh a vlast nám káže! 

 

Jsme orli smělí, oddaní, 

nás posměchu šíp nezraní, 

nás nikdo nerozdvojí. 

A jedna, jeden Bůh 

a jedna síla, jeden duch 

nás v jedno tělo pojí. 

 

V duši víru  
 

 v paži sílu   
 

v srdci vlast! 
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Ohlédnutí za Národní svatováclavskou poutí 
 

Český primas Dominik kardinál Duka 

požehnal jubilejní stuhu  

kolínského orelského praporu  

ve Staré Boleslavi 28. 9. 2020 
 
 

 Letošní Národní svatováclavská pouť 

ve Staré Boleslavi měla pro orelskou 

organizaci mimořádný význam. Díky 

poutní slavnosti Orel vstoupil opět více do 

povědomí věřícího lidu i širší veřejnosti. 

Orlové s prapory drželi stráž během celé 

slavnostní poutní mše svaté. V závěru 

bohoslužby český primas a pražský 

arcibiskup Dominik kardinál Duka 

požehnal jubilejní praporovou stuhu ke 100 

letům Orelské jednoty Kolín. K oltáři 

přistoupili bratr Petr Olmr, starosta Orelské 

jednoty Kolín, bratr Stanislav Vejvar, 

místostarosta Orla České republiky, a sestra 

Ilona Klimčáková z Orelské jednoty 

Sázava. Přinesli prapor kolínského Orla a 

výroční stuhu. Br. P. Olmr požádal pana 

kardinála D. Duku o požehnání stuhy a o 

její zavěšení na prapor. Pan kardinál 

nejprve pronesl žehnací modlitbu, poté 

stuhu požehnal a zavěsil na prapor. Poutní 

slavnost i žehnání orelské stuhy přenášela v 

přímém přenosu Česká televize se zasvěceným komentářem historika doc. J. Šebka. 

Ten divákům představil orelskou organizaci a poukázal na její významnou historii 

(zejm. Svatováclavské dny orelstva r. 1929). Svatováclavskou pouť včetně žehnání 

kolínské stuhy si můžete zpětně pustit ve videoarchivu ČT: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13364114452-narodni-svatovaclavska-pout-

2020/22056221532. Obřad žehnání stuhy byl zanesen rovněž do poutní brožury s 

programem a modlitbami. Poutním kazatelem byl hlavní duchovní rádce Orla Msgre. 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.  

 Po mši svaté kráčeli orlové s prapory procesím z náměstí ke kostelu sv. Václava. 

Zde jsme se osobně pozdravili s panem kardinálem D. Dukou, který se s praporečníky 

rád vyfotografoval. Na památné fotografii je s orly také velvyslanec USA v ČR 

Stephen King, který se rovněž účastnil poutě a který se v doprovodu kardinála           
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D. Duky poklonil ostatkům sv. Václava. Vedle praporu jubilující kolínské jednoty byly 

přítomny prapory jednot Dobříš, Vizovice, Domanín, Polešovice, Drnovice, Staré 

Město u Uherského Hradiště, Malenovice, Ostrožská Nová Ves a prapor Orelské župy 

Velehradské. Děkujeme Pánu Bohu za krásnou pouť, při které se Orlu dostalo zvláštní 

cti žehnání praporové stuhy. Pro katolické orly, ctitele sv. Václava, má Národní 

svatováclavská pouť vždy prvořadý duchovní význam. Poutníci dlouho čerpají z 

obdržených milostí. Zvlášť letos se orlové v místě mučednické smrti sv. vojevody 

Václava upřímně modlili za zdraví našich občanů a šťastný život našeho národa!  

Zdař Bůh!  

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., starosta Orelské župy Svatováclavské   
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Sto let Orelské jednoty v Kolíně  
 

 

V letošním roce Orelská jednota 

Kolín oslavila významné jubileum. 23. září 

2020 uplynulo 100 let od jejího založení. 

Jedním z nejvýraznějších zakládajících 

členů byl Msgre. ThDr. Jaroslav Kulač, 

který v té době působil v Kolíně jako 

kaplan. Spolu s ním stáli u kolébky 

kolínského Orla bratři F. Dvořák, E. 

Růžička, K. Svoboda, R. Navrátil a další. 

30. října 1920 byl na valné schůzi zvolen 

výbor jednoty v čele se starostou br. F. 

Dvořákem. Msgre. J. Kulač se stal 

vzdělavatelem místního Orla. Narodil se v 

nedalekých Ratenicích 29. 5. 1887. Na 

kněze byl vysvěcen 24. 2. 1912 v Římě. 

Členem metropolitní svatovítské kapituly 

byl mezi lety 1932 - 1970. Během 

pronásledování významných představitelů 

katolické církve byl Msgre. J. Kulač v létě 

1950 komunisty zatčen a 2. 12. toho roku 

za svoji věrnost víře a vlasti odsouzen na 

17 let do vězení. Zemřel 25. 8. 1970 v 

Šestajovicích. Pohřben byl 28. 8.1970 na 

hřbitově v Ratenicích.  

Novodobá historie Orla v Kolíně se 

datuje od 23. září 1920. Jednota zde však 

fungovala již před 1. světovou válkou. 

Kolínský Orel patřil k nejstarším 

historických jednotám v českých zemích. 

Během dvacátých a třicátých let 20. století 

orelské hnutí na Kolínsku sílilo a vznikaly 

nové jednoty. Součástí VII. okrsku 

středočeské Orelské župy B. Pospíšila byly 

spolu s kolínskou jednotou další jednoty: 

Český Brod, Předhradí, Týnec n. Labem, 

Uhlířské Janovice, Velim, Ovčáry a 

Krakovany. Bratři byli aktivní ve všech 

směrech – vyvíjeli duchovní a tělocvičnou 

aktivitu, působili v divadelním spolku při 

katolickém domě, kde rovněž pořádali 

taneční zábavy a mikulášské nadílky. 

Aktivně se podíleli na veřejném životě. V 

srpnu roku 1923 byl požehnán nový 

orelský prapor jednoty s motivy od 

Mikoláše Alše. Při této příležitosti byla 

sloužena mše sv. a na hřišti AFK se konalo 

orelské veřejné cvičení za hojné účasti orlů 

z Kladna, Hradce Králové a z dalších 

jednot. Kolínští vybudovali letní cvičiště v 

Borkách. Po roce 1937 se orlové zaměřili 

na brannou výchovu z důvodu příprav na 

nutnou obranu republiky před rostoucím 

německým ohrožením. Krátce po okupaci 

Československa byly 29. 3. 1939 

rozpuštěny branné oddíly Orla. Jako jinde 

v protektorátu, také kolínští orlové žili v 

omezených spolkových podmínkách, až do 

30. 9. 1942, kdy byla organizace v 

Čechách zakázána. Po skončení 2. světové 

války byla činnost Orla v Kolíně 

obnovena. Netrvalo dlouho, a 
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komunistický režim ukončil roku 1948 

jeho rozlet na dlouhá desetiletí.  

 Obnova spolku nastala roku 1990. 

Po soudních sporech byl postupně 

navracen majetek, který v roce 1948 

zabavil komunistický režim. V 

devadesátých letech orlové pořádali 

kulturně společenské akce, účastnili se 

náboženských poutí, organizovali letní a 

zimní dětské tábory pro katolickou mládež. 

Vrácené nemovitosti z nedostatku 

finančních prostředků na opravy postupně 

chátraly. Sestupná tendence nastala i v 

činnosti jednoty. Na jaře roku 2012 

proběhla volba nového předsednictva. 

Vedení jednoty okamžitě vyhodnotilo 

situaci a společně s kolínskými skauty 

začalo pracovat na záchraně a rekonstrukci 

orlovny. Kolínská jednota Orel se stala 

aktivní součástí župy Svatováclavské. 

Finanční prostředky získávala z větší části 

z dotací města Kolína a dále od Orla. Z 

rekonstruovaných objektů se postupně 

staly důstojné klubové prostory pro 

činnost. Jednota se od té doby 

systematicky zaměřuje na turistiku, 

poznávací zájezdy, cyklistiku a míčové 

hry, které jsou především zastoupeny 

rekreačním nohejbalem. Oddíl nohejbalu 

jednota ustavila v lednu 2016. K duchovní 

obnově přispěly náboženské poutě, kterých 

se účastníme. V podpoře skautského hnutí 

spatřujeme záruku dobré výchovy a 

vzdělávání naší mládeže. V roce 2017 jsme 

na blízké Labe spustili ukotvené molo. 

Činnost jsme tímto rozšířili o vodní sporty. 

Během svatojánské pouti v pražské 

katedrále sv. Víta 15. května 2018 pražský 

arcibiskup Dominik kardinál Duka 

slavnostně požehnal nový kolínský orelský 

prapor s původními motivy a grafikou pana 

Jiřího Vančury. Navázali jsme úspěšnou 

spolupráci s Orlem Hradec Králové. Obě 

jednoty se potkávají na významných 

náboženských a společenských akcích. 

Společně jsme letos chystali oslavy 100. 

výročí narození Jeho Excelence Msgre. 

Karla Otčenáška, někdejšího hlavního 

duchovního rádce Orla. Slavnostní mše sv. 

se měla konat v kostele sv. Jana Křtitele v 

Týnci nad Labem, kde arcibiskup K. 

Otčenášek působil a spolupracoval s 

Orlem. S politováním jsme museli 

akceptovat zákaz veškerých společenských 

a sportovních aktivit z důvodu pandemie. 

V letních měsících se naši nohejbalisté 

účastnili několika turnajů a přivezli i 

vítězné poháry, kterých už za své čtyřleté 

působení mají pěknou sbírku.   

V sobotu 26. 9. 2020 jsme jako členové 

obnovené kolínské jednoty uspořádali 

pietní akt v Ratenicích u Kolína, abychom 

se poklonili památce Msgre. J. Kulače a 

zároveň mu tímto poděkovali za založení 

orelské jednoty. K jeho hrobu jsme položili 

kytici v národních barvách s textem: Byl 

blahý čas, kdy Orel rostl a sílil. Díky Vám! 

Duchovní slovo a modlitby u hrobu 

pronesl P. Vladimír Mikulica, kněz 

spolupracující s naší jednotou. Důstojně 

jsme si připomněli odkaz preláta Kulače, 

významné osobnosti české katolické církve 

a svého orelského funkcionáře. Po 

zakončení pietního aktu jsme se odebrali 

do naší kolínské orlovny přezdívané mezi 

Kolíňáky Orlák. Zde jsme uspořádali 

malou duchovní slavnost se zasazením 

základního kamene budoucí kapličky. 

Kámen požehnal P. V. Mikulica. Modlitby 

a duchovní zpěvy dodaly této události 

nevšední atmosféru. Budoucí kaplička 

bude osazena kachly s vyobrazením sv. 

Anny, patronky kolínské jednoty, sv. Jiří, 

patrona skautů a rytířů, a sv. Václava, 

patrona Svatováclavské župy. Orelský 

areál tak bude nejenom prostorem sportu a 

zábavy, ale také místem k duchovním 

setkáváním v Orlu.  

Oslavy 100 let kolínské jednoty 

vyvrcholily na Národní svatováclavské 

pouti 28. září 2020 ve Staré Boleslavi, kde 

pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka 

požehnal praporovou pamětní stuhu, 

věnovanou ústředím Orla. Po požehnání 
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otec kardinál D. Duka stuhu zavěsil na 

žerď kolínského orelského praporu. 

Žehnání se uskutečnilo na závěr slavnostní 

poutní mše svaté a přenášela jej Česká 

televize. Slavnostní okamžik pro kolínskou 

jednotu a celého Orla, když jsme ve 

stejnokrojích kráčeli s praporem vzhůru k 

oltáři, vstříc laskavému otci kardinálovi, 

jehož jako svého arcipastýře a člověka 

máme upřímně rádi. V pozoru, jak se na 

orly sluší, jsme vyslechli národní hymnu a 

Svatováclavský chorál. Spolu s dalšími 

orelskými praporečníky jsme kráčeli 

staroboleslavským náměstím pod 

kolínským praporem se zavěšenou pamětní 

stuhou, s hrdostí a se vzpomínkou na 

kolínského duchovního orelského vůdce a 

zakladatele ThDr. Jaroslava Kulače.  

Kolínský Orel patřil do roku 1948 k 

nejsilnějším českým orelským jednotám. Je 

radostnou skutečností, že v Kolíně dnes 

opět žije. Kolínským orlům mnoho 

požehnání a sil do další činnosti a aktivní 

členstvo, obzvlášť v této nelehké době! V 

duši víru - v paži sílu - v srdci vlast!  

Zdař Bůh! 

 

br. Petr Olmr 

starosta Orelské jednoty Kolín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Msgre. Jaroslav Kulač                    Modlitba orlů u hrobu   

                                                                     Msgre. J. Kulače                                                      
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Druž orelskou volám k  činu  
– vše za víru, domovinu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Kardinál D. Duka žehná orelskou stuhu 
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Kolínské sportovní okénko – orelští nohejbalisté 
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Orelský areál v Kolíně 
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Letošní putování se středočeskými cyklisty 
 

Cykloturistický oddíl Orelské župy Svatováclavské byl také v letošní sezóně velice 

aktivní. Oddíl tvoří sázavští, kladenští a dobříšští cyklisté. Za roky v sedle jsme poznali plno 

dobrých kamarádů. Vytvořila se prima cyklistická parta, která se neleká dálek ani špatného 

počasí.  

Na kolech jsme si opět rádi rozšířili obzory, posílili tělo a potěšili ducha. Od jara do 

podzimu jsme uskutečnili mnoho cyklovýletů. Vydali jsme se z Kladna do přírodního parku 

Džbán na Rakovnicku a zpátky hlubokými hvozdy severního Křivoklátska. Další trasy vedly 

vícekrát na Křivoklátsko (Kladno - Lány – Křivoklát – Roztoky u Křivoklátu; Rakovnický 

potok; Nižbor – Broumy – Skryje atd.), do Bílichovského údolí (Kladno - Bílichovské údolí 

- Zichovec – slavný gotický Panenský Týnec), na přemyslovský a lucemburský lovčí hrádek 

Jinčov, povodím Kačáku na Karlštejn (Svatý Jan pod Skalou – Karlštejn – Dobřichovice – 

Český kras), do Posázaví (Senohraby – Čerčany), na Slánsko a do severního Polabí (Slaný – 

Zichovec – Roudnice nad Labem), do středočeských polabských rovin (Pečky – Poděbrady – 

Poříčany; Čelákovice – Lysá n. L. – Brandýs n. L.), do Brd – Hřebenů a Českého krasu 

(Davle – Nový Knín – Řevnice) a na mnohá další pěkná místa. V programu jsme ovšem 

neměli pouze střední Čechy a jejich okraj. Oddíl pod vedením ses. J. Jarolímkové se v létě 

vydal na několikadenní výpravy do malebného slezského Hlučínska nebo na Pálavu.  

Jezdíme po české vlasti a na svých dresech máme znak Orla. Nejde jen o překonávání 

dálek, ale také o šíření dobrého orelského jména. Orelská symbolika rámuje naši 

cykloturistiku, sjednocuje nás, dodává nám zdravou hrdost, z jednotlivců vytváří sehranou 

partu. Letos za sebou máme stovky kilometrů krásnou českou krajinou a těšíme se na další 

výpravy příští rok. Když se ozvete (zupa.svatovaclavska@orel.cz), rádi Vás pozveme.  

Ahoj na orlí stezce!  
 

ses. Jana Jarolímková a br. Stanislav Vejvar, župní cykloturistický oddíl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zupa.svatovaclavska@orel.cz
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Orlí perutě nad Kladnem 
 

Sto let katolické tělovýchovné organizace Orel v Kladně 
 
 

 Nejeden významný spolek se v naší moderní historii dočkal nespravedlivě zákazu. Organizace, která 

se nevešla do schémat totalitních režimů – německého nacismu1 a poválečného československého 

komunismu2 – a byla tudíž odsouzena k zániku, byl katolický Orel, druhá nejsilnější tělovýchovná 

organizace meziválečného Československa. Na památku jeho zemských i kladenských zakladatelů, 

neúnavných průkopníků, mnoha obětí a koneckonců i jako poděkování nadšeným obnovitelům tohoto 

sdružení předkládám čtenářům župního zpravodaje následující řádky.   

 Orel své členy nevedl pouze k tělesné zdatnosti. Nezbytnou součástí jeho programu i praxe byla 

náboženská a národní výchova bratrů a sester, jak znělo spolkové oslovení. Tělocvičná jednota mě před 

mnoha lety zaujala a od té doby stále objevuji nové poznatky a postupně doplňuji střípky do mozaiky 

orelské historie.3 Při jejím zpracovávání na místní, zemské, celostátní i mezinárodní úrovni jsem měl naštěstí 

k dispozici množství historických pramenů, avšak o poznání méně literatury. Za nespornou výhodu 

                                                 
1 Orlové se zapojovali do protinacistického odboje, je evidováno 332 obětí z orelských řad – srov. GREXA, Ján – STRACHOVÁ, 

Milena: Dějiny sportu. Brno 2011, s. 174. Ze sedmi členů skupiny čs. parašutistů, která provedla atentát na R. Heydricha, byli 

čtyři členy orelského organizace: J. Kubiš, J. Gabčík, J. Valčík a J. Bublík – blíže PAPEŽ, Josef a kol.: Historie Orla. Orelský 

protinacistický odboj za 2. světové války 1939-1945.  http://www.orel.cz/?ukaz=2_sv_orlesky_odboj. Celoživotním starostou Orla 

byl Msgre. Jan Šrámek, katolický kněz, předseda Československé strany lidové, ministr čs. vlád a předseda čs. exilové vlády 

v Londýně za 2. světové války. 
2 Kvůli nesouhlasu s komunistickou diktaturou bylo v roce 1949 osmnáct orlů odsouzeno úhrnně ke 151 letům vězení. Řada členů 

byla perzekuována jinými způsoby (ztráta zaměstnání, nucená vystěhování atd.). Mnozí orlové pomáhali pronásledovaným 

osobám v přechodu do ilegality nebo do emigrace – blíže PAPEŽ, J. a kol.: Dějiny Orla. Historie orelské pouti na sv. Hostýně. 

http://www.orel.cz/?ukaz=hostynska_pout_1948. 
3 K orelské historii: VEJVAR, Stanislav: Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948. Nepublikovaná diplomová 

práce FF UK Praha 2014; BERANOVÁ, Jitka – WAIC, Marek: Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných 

organizací. Praha 1998. Dále KOL. AUT.: Historie Orla. http://orel.cz/?ukaz=historie.  
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pokládám osobní přátelství s řadou pamětníků, někdejších členů organizace. Jejich vzpomínky a svědectví 

jsou neocenitelnou součástí badatelské činnosti o živém, pulzujícím orelském společenství.  

 Jak již z nadpisu vyplývá, v časech první Československé republiky i později měl Orel své 

zastoupení také v Kladně. Než se vypravíme po jeho kladenské stopě, je vhodné pro úplnost a pro orientaci 

čtenářů předeslat několik obecných údajů z orelské historie.  

V důsledku šíření militantního ateistického hnutí v české společnosti reagovali katolíci na přelomu 

19. a 20. století zakládáním spolků a politických stran, které měly nepřátelům účinně vzdorovat.4 Proti 

katolické církvi bojovně vystupovali mladočeští nacionální liberálové, marxističtí i národní socialisté,  

pokrokáři a volnomyšlenkáři, ambivalentní postoje k náboženství zaujímali agrárníci. Rovněž v dosud 

celonárodním Sokole se zvedaly protináboženské hlasy. V aktualizovaném husitském duchu se buď přímo 

ohrazovaly proti papežskému Římu, nebo poněkud zastřeněji odkazovaly náboženství do soukromí s cílem 

omezit jeho vliv ve společnosti. Sokol tím katolíkům vysílal jednoznačný signál. Ačkoliv mnohé sokolské 

jednoty se k radikální protináboženské kampani nepřipojily, a tudíž neodradily své katolické členy od další 

spolupráce, nastal v této době masový odchod katolíků ze Sokola. Kvůli založení vlastní křesťanské 

tělovýchovné organizace byli katolíci označováni za zrádce národní jednoty – Sokol sám sebe pokládal za 

celonárodní spolek pro všechny Čechy bez rozdílu náboženského vyznání a politické příslušnosti. 

Protináboženská agitace, která se v Sokole rozmohla, však byla, jak se posléze ukázalo, pro mnohé katolíky 

nepřekonatelnou překážkou pro další členství v sokolské organizaci. O tom, že by orlové zradili vlastní 

národ, samozřejmě nemůže být řeč. Vždy se hrdě hlásili k české vlasti i národu. Veškerou svou činnost 

vyvíjeli na křesťanském základě, inspirováni katolickou sociální naukou a morálkou.  

Emancipační proces katolíků na poli tělovýchovy byl patrný dlouho před rokem 1909, tedy před 

samotným vznikem katolického Orla. V 90. letech 19. století se tělovýchovné odbory pozvolna prosazovaly 

v existujících svatojosefských jednotách a křesťanskosociálních dělnických spolcích. Tyto snahy 

vyvrcholily sjednocením jednotlivých odborů a jednot do organizace Orel v roce 1909. Msgre. Jan Šrámek, 

P. Štěpán Klapil, br. Josef Polák a další zakladatelé se při volbě názvu inspirovali u Slovinců, kde pod 

vedením katolického kněze Jana Evangelisty Kreka působil katolický tělocvičný spolek Slovinský Orel.  

Odcizení katolíků Sokolu mělo samozřejmě své hořké důsledky. Mezi oběma tábory zapříčinilo 

trvalou rivalitu a zášť, které byly překonány až nacistickým nebezpečím a nutností spolupracovat proti 

německým okupantům v druhém a proti komunistům ve třetím národním odboji. Samozřejmě, že vývoj po 

roce 1909 nebyl tak přímočarý, jak by se z hloubky náboženského a politického konfliktu mezi katolíky – 

orly a sokoly mohlo zdát. Všichni katolíci Sokol neopustili. Mnozí z věřících nadále v Tyršově organizaci 

setrvali a necítili potřebu zakládat nový tělocvičný spolek na konfesní bázi.  

S církevní podporou vznikaly desítky orelských jednot. Mnohé z nich měly vedení složené 

z katolických kněží i laiků. Kněz ve funkci starosty jednoty nebyl výjimkou. Působení duchovních v roli 

vzdělavatelů, tedy duchovních rádců a pedagogů, bylo zcela samozřejmé. Skutečný rozmach zažil Orel až za 

první Československé republiky, kdy vyrostl v mohutnou organizaci s desetitisíci členů,5 se sportovišti a s 

orlovnami, tedy se spolkovými domy s tělocvičnou. Pro svoje členy vydával ústřední list Orel, dále zemské i 

župní zpravodaje, vzdělavatelský věstník Orelská osvěta, dětský časopis Květy mládí, metodické příručky, 

zpěvníky a mnohé jiné.  

 Z orelského makrosvěta přesměrujeme svou pozornost do orelského mikrosvěta, přesněji řečeno do 

jeho lokálního sdružení v Kladně.6 Předpokladem pro úspěšné založení tělovýchovného spolku ve městě, 

které mělo již aktivního Sokola a další konkurenční spolky, byli zájemci o pravidelnou činnost a vhodné 

materiální zázemí. Obojí v Kladně zakládající členové měli. Jak si záhy ukážeme, podstatná byla rovněž 

podpora katolické církve a Československé strany lidové (dále ČSL), politického subjektu hájícího zájmy 

katolíků ve městě. Organizační a právní rámec pro každou jednotu a župu (vyšší organizačně správní celek) 

tvořily stanovy a řády Orla. Zakotvovaly, že členem Orla smí být pouze katolík jedné ze slovanských 

                                                 
4 Blíže MAREK, Pavel: Český katolicismus 1890 – 1914. Olomouc 2003. 
5 V roce 1931 měl Orel 111.501 členů, v roce 1935 již 160.289, srov. Anonym: Mohutný vzrůst Čsl. Orla. Orel, 1937, roč. XXII., 

č. 6–7, s. 63. 
6 Při bádání o historii kladenského Orla mi pomohly nejen dochované prameny, ale také vzpomínky pamětníků, kteří byli buď 

sami v Orlu aktivní, nebo Orla znali od svých rodičů a příbuzných. Základní informace o fungování kladenského Orla mi poskytli 

Jiří Lisý a Emilie Horová. Otec J. Lisého František Lisý, holičský mistr v Kladně, byl ve 30. letech 20. století starostou jednoty 

Čs.  Orla v Kladně. E. Horová byla členkou spřáteleného Sdružení katolické mládeže v Buštěhradě. Osobní svědectví o fungování 

kladenského Orla mi podala moje babička Alžběta Vejvarová, která se jako členka Orla v Kladně – městě účastnila jeho 

tělocvičné i společenské činnosti během první Československé republiky. 
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národnostní Československé republiky, a pro fyzicky zdravé členy určovaly povinnost cvičit dle 

tělocvičných pravidel – povinné byly nářaďové, pořadové, prostné cviky. Podle těchto stanov postupovali 

při zakládání jednoty také Kladenští.  

Kořeny orelského hnutí na Kladensku sahají do časů rakousko-uherské monarchie. První jednota 

křesťanskosociálního Orla vznikla ve Vrapicích již před 1. světovou válkou. Roku 1909 ji zde založil kaplan 

Nízký jako první Orelskou jednotu venkovskou ve středních Čechách. Kladensko tedy drží zakladatelský 

historický primát mezi vesnickými středočeskými jednotami.7  

 O skutečné orelské éře v Kladně a na Kladensku hovoříme až mezi lety 1920 – 1938. Tehdy Orel 

sdružoval desítky kladenských občanů katolického vyznání. Dne 12. července 1920 dala Marie Doksanská, 

učitelka z Kročehlav, na schůzi výkonného výboru ČSL v Kladně podnět k založení místní jednoty 

Československého Orla (dále ČSO). Návrh padl na úrodnou půdu a z lidové strany od této chvíle vycházela 

další zakladatelská iniciativa. Na schůzi téhož stranického orgánu vystoupil 16. srpna kladenský kaplan 

Josef Klouček a zdůraznil potřebnost Orla pro Kladno. Slíbil všestrannou pomoc pro praktický rozjezd 

činnosti, např. při zajišťování tělocvičného náčiní. Ustavující schůze jednoty se uskutečnila 18. září 1920 za 

přítomnosti 19 členů. Shromáždění členové zvolili radu jednoty a cvičitelský sbor, skupinu mající na starosti 

tělocvičnou metodiku a praktické provádění cvičení. Potřebnou kvalifikaci získávali kladenští cvičitelé ve 

cvičitelských kurzech, organizovaných středočeskou Orelskou župou Pospíšilovou sídlící v Praze.8 Nová 

jednota se stala součástí 3. župního okrsku,9 jehož centrum bylo tehdy v Berouně.  

Již měsíc po ustavující schůzi měla kladenská orelská jednota 104 členů.10 Za tímto nárůstem stála 

obecně vysoká míra organizovanosti tehdejších obyvatel, ochota se sdružovat a výrazný zájem o 

tělovýchovu, která hrála významnou roli nejen coby volnočasová aktivita, nýbrž také jako příprava pro 

obranu státu, a tedy projev vlastenectví. Důležitým faktorem byla rovněž podpora kladenského kléru, který 

účast v orelském hnutí doporučoval. Fakt, že sám kněz Josef Klouček do Orla vstoupil mezi prvními, 

znamenal výzvu pro široké vrstvy katolického lidu ve městě i okolí. Kněžská angažovanost ve vedoucích 

funkcích v Orlu11 na úrovni jednot, okrsků, žup i ústředí byla v tu dobu zcela běžná. Vedle zmíněného P. 

Josefa Kloučka se v kladenském Orlu angažovali místní kněží František Kabeláč, Kamil Laudin, Václav 

Bartůněk, Jaroslav Tománek nebo Josef Mudroch, který se účastnil práce na stavbě cvičiště. 

Týden po ustavující schůzi začali orlové cvičit v sále kladenského hotelu U Bílého beránka. Jelikož 

postrádali vlastní spolkový dům – orlovnu, cvičili ve školních tělocvičnách nebo v restauračních sálech. 

Spolu s dalšími katolickými spolky využívali rovněž kapacity Katolickému domu v historickém centru 

Kladna.  

Prostředky ke spolkové činnosti plynuly jednak z členských příspěvků a hmotných i finančních darů, 

jednak také z výtěžku kulturních a tělocvičných podniků. Díky uspořádanému divadlu a bazaru získala roku 

                                                 
7 Bližší informace o této průkopnické jednotě v čistě hornické obci na Kladensku, případně o snahách založit sdružení přímo v 

Kladně před 1. světovou válkou jsem neměl k dispozici. 
8 Orelské ústředí v Brně vydávalo učebnice obsahující popis tělocvičné soustavy, podle které orlové cvičili, a příručky s návody 

k nářaďovým cvikům, materiály o jednotlivých sestavách, různých druzích sportovních disciplín apod. Odbornou tělocvičnou 

revui pro náčelníky představoval list Tělesná výchova. V roce 1933 ústředí nabízelo např. učebnici Orelská tělovýchova, příručky 

Pořadová cvičení nebo Společná cvičení pro členky a dorostenky. Nedílnou součást této produkce tvořily skladby, notový materiál 

a písně ke cvičení (řadu hudebnin vydal orelský hudební skladatel a katolický kněz P. Rudolf Šetina, např. sbírku Vzhůru, Orle 

s hudbou pro prostná cvičení žáků, dorostu a členek, se slavnostními fanfárami k závodním prostným mužů, s orelskými pochody 

a mnoha dalšími).  
9 Okrsek tvořilo vždy několik blízkých jednot. Okrsky se spojovaly do župy, která koordinovala činnost Orla na daném území. 

Vyššími orgány byly zemské rady Orla v Čechách, Moravskoslezské zemi, na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Nejvyšším 

orgánem byla Ústřední rada ČSO. Kladenský Orel se nejprve sdružoval ve 3. okrsku Pospíšilovy župy s jednotami Beroun, 

Hořovice, Svatý Jan pod Skalou a Tachlovice. Později byl přičleněn k 2. okrsku, v němž se dále organizovaly jednoty Hostivice, 

Kročehlavy, Nové Strašecí, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha – Břevnov, Praha – Bubeneč, Praha – Smíchov a Řepy – Zličín. Silné 

pražské jednoty se s těmi venkovskými navzájem podporovaly v činnosti, členové se navštěvovali při veřejných cvičeních, 

náboženských a národních slavnostech a při dalších příležitostech. K 2. a 3. okrsku středočeské župy viz ORELSKÝ 

KALENDÁŘ 1933. Brno [1932], s. 92; k organizační struktuře prvorepublikového Orla tamtéž s. 64 - 66  
10 LISÝ, František: Jednota Čsl. Orla na Kladně. Orelský věstník, list Středočeské orelské župy Pospíšilovy. Praha 1936, roč. 6 

(10), č. 6, s. 6.   
11 Dne 15. února 1931 byl starostou jednoty ČSO Kladno zvolen katolický kněz František Kabeláč, profesor náboženství na státní 

reálce v Kladně. Hlášení jednoty ČSO Kladno Policejnímu komisařství v Kladně o volbě funkcionářů jednoty pro r. 1931. Státní 

okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno I 1893 – 1945 (agenda spolkové činnosti), spis Jednota Orla Kladno, karton 

1529, sign. Sp-O/9. 
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1922 jednota 1394,- Kč, které byly vloženy do fondu pro Slovanský slet orelstva,12 jenž se konal v červenci 

a srpnu téhož roku v Brně. Ačkoliv se orlové potýkali s problémy, jež tehdy citelně oslabovaly jejich 

činnost,13 pilně nacvičovali na očekávaný slet v moravské metropoli. Generální sletovou zkouškou bylo 

okrskové cvičení v Berouně, kde se kladenští orlové poprvé představili se svými cviky veřejnosti. 

V památném roce 1922 shromáždil Orel pod svými perutěmi v Kladně již 192 členů.14 Početná výprava 

kladenských orlů se zúčastnila brněnského sletu, dosud největšího a historicky nejvýznamnějšího 

tělocvičného podniku Čs. Orla. Nadšená vzpomínka přímého účastníka, kladenského orelského činovníka a 

posléze starosty místní jednoty Františka Lisého svědčí o významu sletu pro jednotlivé členy. F. Lisý 

hovořil ještě po létech s uznáním o velkolepém sletu, který podpořil další růst organizace.15  

Přestože jednota disponovala jen velmi nízkými příjmy z členských příspěvků a divadel,16 dokázala 

zajistit pravidelné cvičení všech kategorií členstva. Svou roli zde jistě hrála i svépomoc a solidarita členů. 

Muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci i žákyně se věnovali tělovýchově dvakrát týdně v tělocvičně Druhé 

chlapecké školy v Kladně. V létě probíhala cvičení na venkovním orelském hřišti,17 o němž bude ještě řeč. 

Členstvo se účastnilo zdravotnických a branných kurzů. Jednota vysílala své členy na cvičení a další kulturní 

i duchovní akce v Pospíšilově župě. Dne 13. září 1925 se v Kladně s úspěchem uskutečnil první orelský 

okrskový slet, jemuž předcházela mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Průvod s dechovou hudbou 

se poté vydal od kostela na cvičiště. Kladenské orly přijeli podpořit bratři a sestry z Nového Strašecí a 

Prahy. Městem tehdy zněl orelský pozdrav Zdař Bůh!, užívaný shodně kladenskými horníky.   

Další okrskový slet – Den orelstva na Kladně 7. června 1936 se konal již na upraveném orelském 

cvičišti na jižním okraji města, v místech dnešního zimního hokejového stadionu. Nedělní orelská slavnost 

tehdy začínala na kladenském vlakovém nádraží, kde kladenští orlové v 7 hodin přivítali přijíždějící hosty 

z jiných jednot. Odtud vyšel průvod všech skupin členstva (mužů, žen, dorostenců, dorostenek, žáků a 

žákyň) ve stejnokrojích, s prapory a s dechovou hudbou městem do děkanského chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie, kde byla pro účastníky sloužena mše svatá. Po bohoslužbách se v půl desáté seřadili členové ve 

stejnokrojích na nádvoří velkostatku v Kladně, odkud se opět vydali slavnostním průvodem tehdejším 

Wilsonovým náměstím a Masarykovou třídou na spolkové cvičiště. V půl jedenácté začalo veřejné cvičení. 

V úvodu byla vztyčena státní vlajka, na kterou žáci a dorost složili slib. Účastníci poté zazpívali státní 

hymnu. Po projevu župního vzdělavatele nastoupilo žactvo a dorost k prostným. Další v pořadí byly 

lehkoatletické závody a prostná žen a mužů. Domácí cvičence posílili členové a členky mělnického a 

pražského Orla. Závěrečnou podvečerní scénu Hold republice provedly všechny kategorie členstva. Těchto 

tělovýchovných podniků, jež byly svého druhu i společenskou slavností, se vždy účastnilo několik stovek 

cvičících a diváků.    

Uvedenou lesní plochu na okraji města získaly kladenské katolické spolky roku 1930 do 

dlouhodobého pronájmu od benediktinů, někdejších majitelů kladenského panství. Pozemek měl sloužit 

k pořádání letních slavností a zábav a také k tělovýchovným účelům. Jednota kladenského Orla posléze 

převzala správu celého prostoru, na němž bylo částečně svépomocí vybudováno venkovní cvičiště. Část lesa 

byla vykácena a pozemek byl oplocen za cenu 20 tis. Kč. Dělníci postavili ochozy a domek pro hlídače. 

Náklady s výstavbou a údržbou cvičiště nesli místní orlové za podpory kladenských kněží. Místo bývá 

                                                 
12 Organizátoři kladli důraz na slovanský charakter sletu, při němž pochodovaly a cvičily tisíce československých orlů. Vedle 

1200 jihoslovanských orlů se však také dostavily početné delegace z katolických tělocvičných spolků z Francie (600 osob) a 

Belgie (440 osob). Tímto širším mezinárodním zastoupením získával slet na reprezentativnosti. Diváky pozdravily také 300členná 

skupina českého a slovenského Katolického Sokola z USA a stejně početná výprava vídeňských orlů. Z některých dalších 

evropských států se zúčastnili spíše jednotlivci (např. z Anglie, Holandska, Polska a několik Lužických Srbů z německého Saska). 

Blíže VEJVAR, S.: Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948, s. 212 – 220. 
13 První vzdělavatel kladenského Orla P. Josef Klouček byl přeložen do Chlumína u Mělníka, kde se stal farářem. Jednota 

postrádala vhodnou tělocvičnu pro přípravy sletových cvičení. Pořídit nutné tělocvičné nářadí a upravit pronajaté prostory je tehdy 

stálo 5000,- Kč. LISÝ, F.: Jednota Čsl. Orla na Kladně, s. 6. 
14 Tento počet zůstával konstantní i v dalších letech. V roce 1937 měla jednota 195 členů. Přehled o činnosti jednoty nedatován – 

podle časové posloupnosti archivních dokumentů jde o rok 1937. Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno I 1893 

– 1945, hlášení Okresního úřadu Kladno (agenda spolkové činnosti), čj. 18048, spis Jednota Orla Kladno, karton 1529, sign. Sp-

O/9.    
15 LISÝ, F.: Jednota Čsl. Orla na Kladně, s. 6–7. Obdobně Svatováclavské dny orelstva v roce 1929 a Katolický sjezd roku 1935 

posílily sebevědomí orelské organizace i její členskou základnu.  
16 Jmění jednoty v roce 1937 činilo 850,- Kč. Inventář čítal a) cvičební nářadí: bradla, koně, žíněnku; b) 190 poučných a 

vzdělávacích knih. Srov. Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno I 1893 - 1945, hlášení Okresního úřadu Kladno 

(agenda spolkové činnosti), čj. 18048, spis Jednota Orla Kladno, karton 1529, sign. Sp-O/9.   
17 Tamtéž. 
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v paměti starousedlíků nazýváno také katolickým lesem. Sloužilo rovněž k nedělním vycházkám a 

odpočinku našich předků.  

Naplňování vlastního hesla V duši víru – v paži sílu – v mysli vlast! volalo orly k duchovní, kulturní 

a národně-osvětové činnosti. V roce 1924 zdejší členové založili tradici pořádání spolkových akademií. Té 

první, konané v městském divadle, se zúčastnil pražský arcibiskup František Kordač. Orlové během 

akademií prezentovali veřejnosti svou celoroční činnost. Předvedli ukázky cvičení, sehráli divadelní 

představení, recitovali básně a v rámci vzdělávací činnosti do programu zařadili také přednášky na aktuální i 

historická témata. V již zmíněném Katolickém domě v Kladně organizovali orlové taneční zábavy a 

divadelní představení v úzké součinnosti se Sdružením katolické mládeže a s ČSL. Orelské skupiny mužů, 

žen, dorostu a žáků defilovaly s prapory rovněž při kladenském eucharistickém sjezdu 22. května 1938. 

Prapory s orlem držícím činku a s křesťanskou a národní symbolikou bylo možné spatřit na náboženských 

poutích a obdobných slavnostech té doby v Kladně a okolí. Zvlášť dobrou družbu měli kladenští orlové se 

svými bratry z Nového Strašecí, Hostivice nebo Prahy–Břevnova.    

 Hovoříme-li o Československém Orlu v Kladně, musíme zmínit také druhou zdejší jednotu. Vedle 

organizace v Kladně vznikla jednota roku 1931 v blízkých Kročehlavech, které byly v témže roce povýšeny 

na město a zároveň získaly vlastní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Situace začátku 30. let 20. století nazrála 

natolik, aby se v novém městě dosavadní odbor Orla přidružený ke kladenské jednotě přeměnil 

v samostatnou jednotu. Dne 1. února 1931 se konala v hostinci U Hýských ustavující schůze nové jednoty 

Československého Orla v Kročehlavech. Starostou se stal Josef Kuba, jednatelem Václav Valsa z Rozdělova 

a vzdělavatelem P. Václav Dyrynk.18 Při své spolkové činnosti se místní orlové opírali o kročehlavské 

kalasantiny,19 řeholní společnost pracující mezi dělnickou mládeží a působící při kostele Nejsvětějšího Srdce 

Páně. V prostorách konventu orlové pořádali schůze, v klášterní zahradě cvičili. Ke cvičení využívali také 

blízkou školní tělocvičnu. Do obou jednot chodili cvičit také orlové z okolních vesnic. V závěru 30. let 

sdružovala kročehlavská jednota přibližně sto členů.20  

Opatřením německé okupační správy došlo v Čechách 30. září 1942 k zastavení činnosti Orla,21 který 

byl shledán organizací nepřátelskou německé říši.22 V důsledku toho přestal existovat také Orel v Kladně a 

Kročehlavech. Mnoho orlů ze všech částí okupované vlasti se ocitlo ve vězení, řada z nich se zapojila do 

protinacistického odboje. Ústřední vzdělavatel Orla P. Augustin Schubert O. S. A. a hlavní náčelník MUDr. 

Vojtěch Jílek byli popraveni. Po válce Kročehlavští obnovili nakrátko svou činnost. Jakmile se komunisté 

v únoru 1948 chopili moci, Orla v celém Československu zakázali a jeho majetek zabavili. Díky členům, 

kterým se podařilo uprchnout za hranice do svobodného světa, fungovala orelská organizace v exilu.23 Ale 

to je již jiný příběh. Kladenský Orel přerušil na dlouhá desetiletí svůj let. Vzpomínka na něj se udržovala 

v paměti kladenských věřících. Komunisté Orla zlikvidovali a programově o něm mlčeli s cílem zahladit 

orelskou stopu v českých dějinách. Ve svých plánech devastujících lidské duše a ve své pýše se přepočítali. 

Listopadové události roku 1989 vedly k pádu komunistické diktatury a také k obnově svobodného 

spolkového života. V prosinci toho roku se sešel přípravný výbor složený z bývalých vedoucích funkcionářů 

                                                 
18 Zpráva o ustavující schůzi jednoty ČSO v Kročehlavech. Státní okresní archiv Kladno, hlášení ve fondu Okresní úřad Kladno I. 

1893 - 1945 (agenda spolkové činnosti), Policejní komisařství Kladno, čj. 8133, ze dne 15. 4. 1931, spis Jednota Orla Kročehlavy, 

karton 1529, sign. Sp-O/3.   
19 Congregatio pro operariis christianis a S. Iosepho Calasantio – Kongregace pro dělníky křesťany od sv. Josefa Kalasantského. 

Založil ji Antonín Maria Schwarz ve Vídni r. 1889, v Kročehlavech působili kalasantini mezi léty 1931–1950. 
20 Početní stav členské základny lze přibližně rekonstruovat dle dochované evidence. Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní 

úřad Kladno I 1893 – 1945 (agenda spolkové činnosti), Policejní komisařství Kladno, spis Jednota Orla Kročehlavy, karton 1529, 

sign. Sp-O/3.   
21 Na Moravě byla činnost Orla zastavena už 30. listopadu 1941. 
22 Vedení kladenské jednoty v roce 1942 tvořili: starosta František Lisý (holič), místostarosta Ludmila Kratochvílová (úřednice), 

jednatel Josef Slánský (obchodník), pokladní Ludmila Housková (obchodní příručí), hospodář Václav Tichý (úředník), 

vzdělavatel Jaroslav Tománek (kaplan), náčelník František Němeček (úředník ve výslužbě), zápis o valné schůzi jednoty Orla 

v Kladně z 19. února 1942, Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno I 1893 – 1945, hlášení Okresního úřadu 

Kladno (agenda spolkové činnosti), spis Jednota Orla Kladno, karton 1529, sign. Sp-O/9. Posledním starostou kročehlavské 

jednoty zvoleným 9. února 1941 byl Josef Rychtařík, železniční zřízenec v Kročehlavech, místostarostou hutník Václav Jupa, 

jednatelem a náčelníkem účetní Josef Rychtařík ml., pokladníkem Julie Korachová a náčelnicí Františka Březinová, obě ženy 

v domácnosti. Oznámení o volbě činovníků Jednoty Orla Kročehlavy ze dne 14. února 1941, čj. 27/40, Státní okresní archiv 

Kladno, fond Okresní úřad Kladno I 1893 – 1945, hlášení Okresního úřadu Kladno (agenda spolkové činnosti), Policejní 

komisařství Kladno, spis Jednota Orla Kročehlavy, karton 1529, sign. Sp-O/3.  
23 Orelská sdružení se udržovala v USA, Kanadě, Německu, Austrálii a v dalších zemích. PAPEŽ, J.: Československý Orel v exilu, 

župa Svatováclavská. Brno [2005]. 
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Orla z Čech i z Moravy a začal pracovat na obnově organizace. Došlo k ní na sjezdu Československého Orla 

v Brně 30. června 1990. Od tohoto okamžiku orlové zřizovali jednoty jak v obcích a městech, kde Orel 

působil před rokem 1948, tak i v nových místech. Také Kladno se dočkalo. V květnu 1999 skupina mladých 

kladenských katolíků ve spolupráci s několika pamětníky založila ve městě orelskou jednotu. Od té doby 

zdejší orlové vyvíjejí náboženskou, kulturní i sportovní činnost. Kladenská jednota je součástí středočeské 

Orelské župy Svatováclavské a v jejím rámci spolupracuje s dobře fungujícími jednotami Dobříš nebo 

Kolín, stejně jako s pražskými nebo západočeskými členy ze žup Pospíšilovy a Kozinovy. Zapojuje se do 

života farnosti při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Jako příslušníci historické organizace 

českého národa se kladenští orlové účastní řady významných duchovních i národních slavnostní a dalších 

událostí.24  

Historická paměť a spolkové tradice hrají v orelském hnutí zcela zásadní roli. Proto kladenští a 

středočeští členové uchovávají orelské prapory a stejnokroje (případně si nechávají stejnokroje šít), zajímají 

se o lokální i celostátní historii svého spolku. Věrnost katolické víře a české vlasti a utužování a posilování 

duševních i tělesných sil nejsou jen dávná hesla, nýbrž skutečný životní, rytířský program. Odkaz minulých 

orelských generací současným členům velí obracet zraky k budoucnosti, pracovat pro současného Orla, 

vytvářet dobré duchovní i sportovní společenství. Kněz a orelský básník Karel Dostál – Lutinov orlům 

vzkázal:   

Nechť ustoupí, kdo chabě naříká. Orlové činu, vzleťte s chutí novou!  

My rytíři jsme spásy z Blaníka a pod korouhví táhnem Václavovou! 
 

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., zakládající člen Orelské jednoty Kladno  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ses. Marie Doksanská               br. František Němeček 

     zakladatelka kladenského Orla     starosta jednoty Čs. Orla v Kladně  

            

             

 

 

                                                 
24 Blíže k činnosti kladenské orelské jednoty a středočeské župy in: http://www.orel-zsv.g6.cz/. O celostátní organizaci získáte 

informace na webu: www.orel.cz.  
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           Kladenská orelská stráž. V popředí br. Josef Slánský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orlice pochodují kolem kladenského arciděkanství na okrskový slet 7. 6. 1936 
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Žákovské prapory na sletu r. 1936 v Kladně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudba br. Rabana z Prahy během průvodu na cvičiště při sletu r. 1936 v Kladně 
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Brána do orelského cvičiště v Kladně v r. 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cvičení dorostenců na orelském cvičišti v Kladně během sletu r. 1936 
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A JEDNOTA KLADENSKÉHO 

ORLA V SOUČASNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kladenští orlové při 20. výročí obnovy jednoty Orla v Kladně 18. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Účastníci turnaje v soft tenisu (tzv. líném tenisu) v Kladně 
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Obrázky ze života kladenské jednoty 
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TÝM CVIČITELŮ  
Z DOBŘÍŠSKÉ ORLOVNY 

 

POZDRAV Z NEJSILNĚJŠÍ JEDNOTY  
STŘEDOČESKÉHO ORLA  

 

V jednotě Dobříš se 6 dní v týdnu cvičí, a to téměř od rána do večera. Kdo ale za tím 

vším stojí? Kdo vede téměř 300 dětí k aktivnímu pohybu a kdo pomáhá dospělým i dětem 

plnit jejich cíle a sny? Je to přesně 19 lektorek, které vždy svou práci dělají s nadšením.  

Hlavním tahounem celého týmu je sestra Klára Jandová, která je kromě cvičení i 

sekretářem jednoty a spravuje ji po provozní i administrativní stránce. V orlovně začínala 

před 15 lety, má za sebou sportovní kariéru, kdy cvičila závodně nejen aerobik, ale i jiné 

druhy sportů. V aerobiku se stala v letech 2002 - 2004 třikrát mistryní světa. Sport v jejím 

životě hrál zcela zásadní roli, a tak vystudovala i Fakultu tělesné výchovy a sportu na 

Karlově Univerzitě. 

Dětské sportovní kurzy vede sestra Denisa Havlíčková, která s dětmi pracuje více jak 

15 let a své bohaté zkušenosti zúročuje v tělocvičně stejně tak, jako při pořádání 

nejrůznějších akcí pro malé i velké. Její motto zní: „Vše pro dětský úsměv.“ 
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Další dnes nepostradatelnou silou naší jednoty je sestra Kamila Paulová. Před 10 lety v 

orlovně se sportem začínala a z cvičenky se stala závodnicí a následně lektorkou dětských 

kurzů, trenérkou závodních oddílů i cvičitelkou pro dospělé. Mimo jiné pomáhá se 

spravováním v dnešní době nepostradatelných sociálních sítí a často ji potkáte i na recepci.  

V orlovně máme i lektorky, které se zaměřují na jednotlivé kroužky. Jsou to například 

obruče s Irenou Budkovou, mini aerobik s Míšou Jungmannovou, všestrannost - Děti na 

startu s Andreou Žádníkovou nebo kurzy pro nejmenší batolátka s Jindřiškou Rombou. Naší 

chloubou je však bezesporu závodní oddíl, ve kterém se týmy připravují na závody v 

aerobiku po celé České republice. Trenérky Klára Jandová, Denisa Havlíčková, Markéta 

Vodenková, Kamila Paulová a Radka Ficová připravují své svěřenkyně na další závodní 

sezonu s pílí a samy jsou ve velkém očekávání, co další sezona přinese.  

Máme zde i další trenéry, kteří svou práci dělají ve svém volném čase a s radostí, což 

je v dnešní době vždy znát, a snad i díky tomu jsme jednou z největších jednot, zejména v 

počtu mládeže v republice.  

Každá naše lektorka je svým způsobem jedinečná a předává našim členům jiný styl 

cvičení, jinou energii. Například trenérka a lektorka Zumby Radka Ficová se pyšní hned 

několika výhrami v triatlonových, běžeckých a plaveckých závodech. Lektorka Simona 

Pancíř Švarcová má za sebou velké zkušenosti s během a běžeckými závody. Své místo si 

zde našla i Ludmila Osičková, která na své životní cestě předává zkušenosti formou 

relaxačních cvičení. První lektorkou, která společně s Klárou Jandovou opět oživila naši 

jednotu, však byla Hedvika Kloudová, která je neustále aktivní lektorkou pro dospělé a stále 

se vzdělává v nových trendech cvičení. Obrovskou posilou s jedinečným drivem je Petra 

Pečenka, která se věnuje hlavně spinningovým a posilovacím lekcím. Pavla Slanec se věnuje 

relaxačním cvičením, její lekce jsou doslova plné pohody a klidu. Cvičení pro starší ročníky 

u nás má na starosti Ivana Ježková a pilates cvičí Lenka Nováková. Tvrdou dřinu si 

návštěvníci orlovny užijí na lekcích Martiny Štufkové.  

 Jsme rádi, že se můžeme pyšnit takovým týmem nadšenců a i touto cestou děkujeme 

všem za jejich každotýdenní obětavou práci.  
 

Mgr. Klára Jandová, sekretář Orelské jednoty Dobříš 
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V DOBŘÍŠSKÉM ORLU  
STÁLE NĚCO PODNIKÁME! 

 
Letošní závodní sezona byla krátká. Závody stihly tři aerobikové týmy ze sedmi 

 

Koronavirová opatření zrušila závodním aerobikovým a tanečním týmům jarní sezonu 

těsně před jejím zahájením. Na první závody se tak podařilo vyjet pouze dvěma týmům, 

které dokázaly vybojovat zlaté a dvě stříbrné medaile. Závodní sezona byla v březnu 

přerušena a přesunuta na podzim. Celkem mělo za orlovnu v Dobříši bojovat 7 závodních 

družstev. Na podzim jsme s týmem kadetek a juniorek stihly pouze jeden závod, kde 

juniorky vybojovaly příčku nejvyšší. Ostatní závody byly opět kvůli opatřením přerušeny. 

 

Po pauze v květnu zpátky do tělocvičen 

 

Trvalo to dva měsíce, ale i my jsme se dočkali a po pauze jsme se v polovině května 

mohli zpátky vrátit do tělocvičen. I přesto, že druhé pololetí školního roku bylo krátké, děti 

se v našich sportovních kurzech dokázaly naučit mnoho zajímavých prvků a třeba potkaly i 

nové kamarády. Koncem června jsme se pak s rodiči i dětmi stihli rozloučit na tradičním 

táboráku. 

 

Prázdninová dobrodružství 

 

Příměstské tábory pod názvem Sport campy pořádáme v orlovně již pěknou řádku let. 

V letošním roce jsme pro děti zorganizovali dva turnusy. První pětidenní tábor se nesl 

v duchu Celým světem se sportem. Během týdne jsme stihli sportovat, poznávat nová místa 

v okolí Dobříše, seznámit se s novými kamarády, vytvořit si něco na památku. Vydali jsme 

se i na celodenní výlet na minigolf, a dokonce nás navštívil i nadějný mladý, teprve 

dvanáctiletý trialista (moto sport) David Fabián, který se pyšní hned několika tituly, a to 

nejen České republiky, ale i Evropy. Druhý turnus Sport campu jsme odstartovali o týden 

později. Tentokrát jsme se zaměřili na téma Sport film fest. Pro děti byly připraveny krátké 

motivační sportovní filmy, např. Jen počkej zajíci – Na olympiádě, Bob a bobek ve škole 

sportu nebo Hurvínek a rozcvička. V programu se našel čas nejen na cvičení, ale i výlet za 

únikovou hrou do příbramské knihovny nebo tvoření pohlednic. Týdny nabité programem -  

tak probíhaly Sport campy v orlovně, které by nejenom děti, ale i dospělí měli chuť zažít. A 

jako lektorky jsme za to moc rády! 

 

Sportovní soustředění 

 

Jako již tradičně jsme poslední týden v srpnu vyrazili na sportovní soustředění se 

závodními týmy do rekreačního střediska Štědronín v jižních Čechách. Zde naše závodnice 

po prázdninách dostáváme do formy a pilujeme závodní sestavy na novou soutěžní sezonu. 
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Letos nám přálo počasí a převážně jsme od rána cvičili venku. Samozřejmě byl i čas na 

celotýmovou soutěž, relax v bazénu i závěrečnou diskotéku. Soustředění jsme zakončili 

celkovým hodnocením a rozdáním pamětních listů a medailí za sportovní výkony. Velice 

neradi jsme se se Štědronínem loučili, a už teď se těšíme na další léto. 

 

Začátek školního roku 2020/2021 

 

V září jsme otevřeli nové i tradiční dětské sportovní a taneční kurzy, o které byl i přes 

situaci velký zájem. Do našich kurzů můžou rodiče své děti přihlašovat po celý školní rok.  

 

Na závěr 

 

Všem v současné době přejeme pevné zdraví, pozitivní mysl a především nezapomínat 

v těchto dnech na aktivní pohyb, protože sportovat můžeme nejen v tělocvičně. 

 

Tým lektorek Orelské jednoty Dobříš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobříšská orlovna – centrum orelského  

spolkového života v podbrdském kraji 
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V roce 2020 si připomínáme 150 let  

od narození  
 

ZAKLADATELE A CELOŽIVOTNÍHO  

STAROSTY ORLA,  
 

Msgre. Jana Šrámka (1870 – 1956),  
 

významného katolického kněze a zasloužilého 

vlasteneckého politika, předsedy Československé 

strany lidové, ministra čs. vlád, premiéra exilové vlády 

v Londýně za 2. světové války a politického vězně 

komunistické totality. 
 

Na věčnou paměť! Věnujme otci zakladateli  

v našich jednotách čestnou vzpomínku!  

R. I. P. Msgre. Jan Šrámek! 
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Všem sestrám a bratrům 

 ve středočeských jednotách 

přejeme požehnané Vánoce! 

Ať jako orlové úspěšně 

přemáháme všechny zkoušky 

tohoto světa v novém roce 

Páně MMXXI! 
 
 

 

 

 

 

Slovanský kníže náš,  

hlavní patrone českých zemí  

a patrone středočeského Orla,  

     svatý Václave, 

   k Bohu výš – k vlasti blíž,    

          veď orelstva sbor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

       
 

                                              
 
 
                                  Zpravodaj slouží pro vnitřní potřebu členů orelských jednot Dobříš, Divišov, Kladno, Kolín, Sázava a Nové Strašecí   

v Orelské župě Svatováclavské ve Středočeském kraji . Není určen k veřejnému šíření.  

Kontakt: zupa.svatovaclavska@orel.cz, http://orel-zsv.g6.cz 

1 1 1  LET ORLA  
1909 -  2020 
ZDAŘ BŮH!  

mailto:zupa.svatovaclavska@orel.cz

