
Orelská župa Svatováclavská zve 
všechny věrné Čechy k uctění 
hlavního patrona české země, 
svatého Jana Nepomuckého,  

na slavnou Svatojánskou  
pouť do Prahy 

 
Ve všech potřebách buď nám nápomocen, hlavní patrone 

české země. Před utonutím v moři nevěry uchraň nás, 
svatý doktore a věrný zástupče biskupa Jana z Jenštejna! 

Ozdobo vlasti, vzorný služebníku oltáře, ochránče 
zpovědního tajemství, svatý Jene, před cizími svody 

uchovej náš národ! 
 

 
Svatojánská pouť v Praze v pondělí 15. května 2023. V 17.30 hod. 

mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.  
Nástup orelských praporečníků v katedrále v 17.00 hod.  

 

Orelská stráž s praporem u sloupů před 
presbytářem. Mši sv. celebruje a slavné procesí 

za účasti biskupů a prelátů země české vede 
český primas Jan Graubner, arcibiskup pražský. 
Po mši sv. procesí z katedrály k soše sv. Jana na 

Karlově mostě. Následují slavnosti Navalis. 
Orlové se dostaví v historických stejnokrojích a 

lidových krojích s prapory, případně ve 
svérázech (světle modrá košile s dlouhým 

rukávem, s odznakem, nášivkou, v bílé kravatě – 
muži tmavé kalhoty, ženy tmavé sukně) nebo ve 
společenském oděvu s odznakem! Čtyři orlové 

ponesou v procesí nosítka  
s atributem světce.  

 

                               
Poutníci se hlásí br. Stanislavu Vejvarovi, 

standa.vejvar@volny.cz,  
pozvánka: http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.htm   

program pouti: https://www.navalis.cz/program 

mailto:standa.vejvar@volny.cz
http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.htm


OPERAC
E

VELK! RODINN! SPORTOVNÍ DEN

Závod Anthropoid nejmí" o 200 medailí
Velké nafukovací atrakce
St#elnice NERF, laserová, vzduchovky
Aktivní prezentace ragby dovedností
Jízda zru$nosti na v%em, co má kola
Workshopy parkour, freerunning, tricking
Charitativní %tafeta na cyklotrena&érech
Sout'&e v miniházené, petanque a so(balu
Pohyb a zábava u nás vít'zí!

            2023
ANTHROPOID

SOBOTA
27.05. 2023

Z! GLOWACKÉHO
PRAHA 8

PROGRAM:
10:35 ZA"ÍNÁME!
11:30 Ukázky miniházené
12:00 Opékáme bu#ty
13:00 Parkour a freerunning
14:00 Ragby show
15:00 Bojové sporty, tricking
16:00 KON"ÍME!

JozefGab$ík

Jan
Kubi

%



 

 

 
 
 

Orel jednota Kladno 
 

Vás zve  
 

na soft tenis (líný tenis), 

badminton, nohejbal  

a další sportovní program 
 

 

 

Termín: listopad 2022 – březen 2023, vždy v pátek  

od 18:00 – 20:00 hod. První cvičení 4. listopadu. Soft tenis 

– čtyřhry, badminton – čtyřhry. Rozdělení sportů na místě 

podle dohody cvičících.  
 

Místo konání: Tělocvična Základní školy Kladno,  

C. Boudy 1188, 272 01 Kladno (u Sítenského mostu)  

 
Zájemci se hlásí do středy před každým cvičením náčelníkovi jednoty:  
 

Ing. Viktor Souček, mobil: 728 946 078, e-mail: viksoucek@gmail.com 
 

 
 

 

Cvičení s podporou 

Orelské župy Svatováclavské 
 

                                           Pozvánka: http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.htm 

 



 
 

Národní svatováclavská 
pouť ve Staré Boleslavi  
ve středu 28. září 2022 

 

9.00 hod. – setkání orelských praporečníků u oltáře na Mariánském náměstí ve St. Boleslavi 
 
10.00 hod. – Mši svatou celebruje arcibiskup pražský Msgre. Jan Graubner na Mariánském  

náměstí. Orelská eucharistická stráž s prapory. Duchovní slavnost živě přenáší Česká  
televize  
 

 

 
Vítáni orlové ve stejnokrojích a lidových 

krojích s prapory. Kdo nemá stejnokroj, může 
přijít ve světle modré košili s bílou kravatou, 

odznakem a nášivkou Orla (státní vlajka a 
nápis Orel ve zlatém  štítě – viz vlevo), tmavé 

kalhoty, ženy tmavou sukni. Orelské nášivky se 
sv. Václavem budou pro zájemce k dispozici.   

 
Praporečníci se hlásí br. Stanislavu Vejvarovi  

standa.vejvar@volny.cz  
 

 
Pozvánka a program: http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.pdf 

https://www.staraboleslav.com/narodni-svatovaclavska-pout/program-narodni-svatovaclavske-pouti-2022/ 

mailto:standa.vejvar@volny.cz
http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.pdf
https://www.staraboleslav.com/narodni-svatovaclavska-pout/program-narodni-svatovaclavske-pouti-2022/


Orelský cyklovýlet Praha - Kytín - Dobříš 
Po stopách Káji Maříka a tradičních příběhů českého venkova 
Motto letošního ročníku: Vylezme z covidové ulity a pojďme se setkávat jako dřívavějc 

 

Letošní již 8. cyklistický memoriál bratra Vitáska se bude konat 

v sobotu 17. září 2022 

 

Pořádá Orel Praha křesťanská tělovýchovná organizace 
za podpory ostatních orelských žup 

Kontakty: Praha - Petr Kolář (Orel župa Pospíšilova), mobil: 603 195 231, kolarovi@volny.cz 

Středočeský kraj - Stanislav Vejvar (Orel župa Svatováclavská), standa.vejvar@volny.cz 

Zveme všechny příznivce cykloturistiky a malebných 

vyprávění a příběhů českého venkova na celodenní 

cyklovýlet krajem Káji Maříka. Trasa povede po 

cyklostezkách kolem Vltavy a Berounky. U Všenor 

zabočíme vzhůru do Brdských kopců, kde budeme 

projíždět krajinou legendárních příběhů Karla Maříka 

přes Kytín a Chouzavou do Dobříše. Po cestě navštívíme 

tradiční hospodu v Kytíně a akci završíme setkáním s 

místními Orly v Orlovně Dobříš, kteří budou slavit 100 

leté jubileum místní Orlovny, spojené s opékáním 

výborných místních buřtů a ochutnávkou piva z místních 

pivovarů.  

Příspěvek na občerstvení podle vlastního uvážení, kolik 

kdo sní a vypije, zaplatíte v hotovosti na místě. 

Sraz je v 8.45 hod před Smíchovským nádražím, 

start v 09.00 hodin. Cyklisté z Prahy 4 a Prahy 12 se 

mohou připojit u sjezdu z Radotínského mostu na 

levém břehu Berounky v 09.30 hodin. Celková 

délka trasy je 50 km. Pojede se v poklidném 

společenském tempu. Závodníci budou mít možnost 

vrchařské soutěže, kde vítězové v jednotlivých 

kategoriích obdrží pivní speciál z minipivovaru 

Moucha. 

Předpokládaný příjezd do Dobříše mezi 14.- 15. 

hodinou. Odjezd vlaků na Prahu v 16.36, 17.36, 

19.06 a 20.26 hodin nebo možnost přenocování v 

Orlovně - spacák a karimatku s sebou! Účastníci se 

mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky u místních 

koordinátorů nejpozději do 15.9. 







 

SPORTOVNÍ DEN ORELSKÉ JEDNOTY KOLÍN  

24. ZÁŘÍ 2022 V ORLOVNĚ V KOLÍNĚ 

(SPORTOVNÍ AREÁL ORLÁK) U PŘÍLEŽITOSTI  

102 LET KOLÍNSKÉHO ORLA  
 

8.30 hod. - začátek Svatoanenského nohejbalového turnaje na 
Orláku. Tříčlenná družstva se hlásí do 5. 9. náčelníkovi turnaje:  
br. Jan Kyjovský: tel.: 606 610 994, jankyjovsky@tiscali.cz   
 
10.00 hod. – start cykloturistické výpravy na památku Msgre. 
ThDr. Jaroslava Kulače, zakladatele kolínského Orla. Trasa: 
Orlák – Velký Osek, slavníkovská Libice nad Cidlinou, Poděbrady, 
Sokoleč, Ratenice (hrob Msgre. J. Kulače), Pňov-Předhradí (kostel, 
fara), Orlák (50 km, rovinatý terén, z větší části lužní lesy, 
cyklostezky) – https://mapy.cz/s/kumasutamu. Přihlášky -  
starosta jednoty br. Petr Olmr: tel. 720 737 515, olmr.petr@seznam.cz  
 
Večer společný orelský táborák  
 
Nedělní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v 8.00 hod.  
a v kostele sv. Víta (Zálabí) v 9.30 hod.  

 

 
 

 
Pořádá Orel jednota Kolín. Místo konání: orlovna, ul. Brankovická 
1040, Kolín (u břehu Labe). Pozvánka: http://orel-zsv.g6.cz/akce.pdf,       
http://www.orelkolin.cz/turisticke-vypravy-a-akce.pdf. Možný 
nocleh v orlovně nebo ve vlastním stanu od 23. – 25. 9. (vlastní  

   spacáky a karimatky), k dispozici kuchyňka (pohoštění během  
   turnaje, jinak stravování individuálně), sprchy, WC.  

mailto:jankyjovsky@tiscali.cz
https://mapy.cz/s/kumasutamu
mailto:olmr.petr@seznam.cz
http://orel-zsv.g6.cz/akce.pdf
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SETKÁNÍ 15. – 17. ČERVENCE 2022 V ORLOVNĚ 

V DOBŘÍŠI U PŘÍLEŽITOSTI  
 

100 LET  
ORELSKÉ JEDNOTY DOBŘÍŠ  

 
15. 7. – příjezd do Dobříše (odpoledne – navečer) 
 

16. 7. – cykloturistický výlet, výběr tras: po stopách orelských jednot Borotice,  
Rosovice, Obořiště; Brdy-Hřebeny, Brdy-Jince, slapská přehrada, střední Povltaví.  
Možnost pěší turistiky, volejbalu, nohejbalu, fotbalu, návštěva dobříšského zámku.  

 V 18.00 hod. - společné posezení v areálu orlovny k výročí 100 let jednoty,  
povídání o historii a současnosti dobříšského Orla  

 

17. 7. v 9.00 hod. – mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Snídaně, cyklistický  
výlet, úklid orlovny, odjezd   

 
 

 
 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otevření a vysvěcení dobříšské orlovny 15. 5. 1938 děkanem P. Josefem Nádvorníkem 
 

 
Pořádá Orel jednota Dobříš, orlovna, ul. 28. října 471, Dobříš. Zájemci se hlásí 
starostovi jednoty: br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz. Pozvánka: 
http://orel-zsv.g6.cz/akce.pdf. Nocleh v orlovně (vlastní spacáky a karimatky), 
v budově kuchyňka (stravování individuálně), sprchy, WC.   

mailto:standa.vejvar@volny.cz
http://orel-zsv.g6.cz/akce.pdf


Současná budova orlovny 
 

 
 
 

Snímky z roku 1938 
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S úctou si připomínáme památku orlů – vojáků čs. zahraniční armády,    
Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Josefa Bublíka a Josefa Valčíka a jejich 

spolubojovníků, kteří před 80 lety popravili kata českého národa Heydricha.  
Čest památce orelského odboje!  

Památný den Orla  
18. června 2022 v Praze   

 
10.00 hod. – orlové s prapory na pietním aktu za padlé čs. parašutisty – 
atentátníky na R. Heydricha u památníku v Resslově ulici  
 
18.00 hod. – orelská děkovná pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na 
Strahově. Mši sv. celebruje emeritní opat strahovský Michael Pojezdný, 
OPraem. Procesí k Panně Marii z exilu v doprovodu P. Pojezdného.  

 
 

Až přijde chvíle rozhodná, ať z ocele jsou paže! Ať rozlomíme okovy, ať země tvář se obnoví, jak Bůh a vlast nám káže! 
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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! 



Program 80. výročí atentátu na Heydricha v Praze  

 

Anthropoid…muži odplaty, 

 

17. a 18. června 

na Karlově náměstí 

 

PROGRAM 

PÁTEK 17. 6. 

9:00–13:00 – Program pro školní mládež 

(přednášky, ukázky, branné soutěže), 

poté pro veřejnost 

20:00 – promítání filmu Atentát (1964), 

zdarma 

 

SOBOTA 18. 6. 

9:30 – otevření tábora pro veřejnost 

(statické expozice) 

10:00–12:00 pietní akt v Resslově ulici, 

poté slavnostní zahájení programu na Karlově náměstí 

12:00–14:30 komentované ukázky (1. blok) 

12:00 – slavnostní zahájení programu 

na Karlově nám. 

12:30 – Assault course 

13:00 – Výcvik parašutistů 

13:30 – Operační materiál 

14:00 – Nácvik útoku na automobil 

15:00 – 17:00 komentované ukázky (2. blok) 

15:00 – Assault course 

15:30 – Výcvik parašutistů 

16:00 – Operační materiál 

16:30 – Nácvik útoku na automobil 

do 19:00 – otevřen dobový tábor a ukázky 

techniky 

 

(blíže zpravodaj Prahy II) 

 

Další info 18. června: https://1942.cz/udalost/80-let-operace-anthropoid-muzi-odplaty 



Bohu díky za 110 let Orla  
1909 – 2019                    Zdař Bůh! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



Otče náš, vyslyš nás! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš. 
Zůstaň s námi do skonání, Otče náš, vyslyš nás. 
V důvěře své k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme. 
Neopouštěj naši drahou vlast, vroucně tebe žádáme.  
Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš. 
Zůstaň s námi do skonání, Otče náš, vyslyš nás. 
 
2. Ježíši, Pane náš, pramen lásky v srdci máš – 
milostí svou posvěť duše, Kriste, miluj nás. 
Lásky Tvé nám tolik třeba je, když pod utrpením klesáme. 
Dej nám sílu, dej nám milost svou, zachraň zemi předrahou. 
Ježíši, Pane náš, pramen lásky v srdci máš – 
milostí svou posvěť duše, Kriste, miluj nás. 
 

3. Maria, Matičko, národ český mocně chraň. 
Zůstaň Matkou lidu svému, nad ním drž svou dlaň. 
Vzpomeň, jak Tě lid náš v lásce měl, vzýval Tě a vroucí písně pěl. 
Pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopouštěj v dobách zlých. 
Maria, Matičko, národ český mocně chraň. 
Zůstaň Matkou lidu svému, nad ním drž svou dlaň. 
 
4. Český lid chce Tě ctít, za Královnu uznávat. 
Neoslyš nás, ó Maria, pojď nám pomáhat. 
Panno svatá, Rodičko Boží, kdo srdci Tvému prosby složí, 
toho ráda vyslyšíš přání, přidáš své požehnání. 
Český lid chce Tě ctít, za Královnu uznávat. 
Neoslyš nás, ó Maria, pojď nám pomáhat. 
 

5. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám. 
Zanech v míru zem i víru, svatý Václave. 
Tisíc let jsi chránil národ svůj, prosíme, i dál ho opatruj. 
Víře své i vlasti věrný lid ať je šťasten, ať má klid. 
Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám. 
Zanech v míru zem i víru, svatý Václave. 
 



 
 

 
6. Ochraňuj, posiluj, v lásce národ utvrzuj. 
Rodiny zpět přiveď k Bohu, svatý Vojtěchu. 
Víru otců v srdci chováme, nikomu ji vzíti nedáme. 
Půjdem za Tvým zářným příkladem, pomáhej nám, voláme. 
Ochraňuj, posiluj, v lásce národ utvrzuj. 
Rodiny zpět přiveď k Bohu, svatý Vojtěchu. 

 
7. Ó, drahá Ty kněžno, naše mocná záštito.  
pros za naše české matky, svatá Ludmilo. 
Život Tvůj buď jejich příkladem, a Tvá víra svatým odkazem, 
v době tísně k Tobě voláme, láskou naplň českou zem. 
Ó, drahá Ty kněžno, naše mocná záštito.  
pros za naše české matky, svatá Ludmilo. 

 
8. V bázni zas nauč nás pro Ježíše pracovat. 
Chraň své bratry hříchu, pýchy, svatá Ludmilo. 
Chceme Bohu vroucně děkovat, povinností k Církvi, vlasti dbát. 
Prosby svého lidu neoslyš, uveď nás v nebeskou říš. 
V bázni zas nauč nás pro Ježíše pracovat. 
Chraň své bratry hříchu, pýchy, svatá Ludmilo. 

 
9. Ježíši, Dětátko, líbezné Jezulátko. 
Skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci máš. 
My též Tebe v srdci nosíme, za celý náš národ prosíme. 
Žehnej všem a Čechy, Prahu chraň, od zlého nás všude braň. 
Ježíši, Dětátko, líbezné Jezulátko. 
Skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci máš. 

 
10. Ježíšku, Dětátko, milostné Jezulátko. 
Byl jsi s námi v době hrůzy, zachránil jsi nás. 
U Tvých jeslí vděčně klečíme, národ český Tobě světíme. 
Tvoji jsme a navždy býti chcem, posvěť naši rodnou zem. 
Ježíši, Dětátko, milostné Jezulátko. 
Byl jsi s námi v dobách hrůzy, chraň i dále nás. 

 
11. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, 
Zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. 
Budeš-li Ty vlasti kralovat, nemusí se zlého obávat. 
Za Tvým hlasem půjde český lid, přikázání Boží ctít. 
Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, 
Zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. 

 
 

Omnia ad maiorem Dei gloriam! 
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