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Sportovní kluby OREL jednota Boskovice

Orel je kfiesÈanská sportovní or-
ganizace, která pÛsobí na celém 
území âeské republiky; má v sou-
ãasné dobû na 17 tisíc ãlenÛ.
Cílem Orla je umoÏnit nejen spor-
tovní, ale také kulturní a spoleãen-
ské vyÏití sv˘m ãlenÛm, se zamûfie-
ním na dûti a mládeÏ. Podporuje
u mládeÏe zdravou soutûÏivost, ale
neusiluje nutnû o rekordy a vrchol-
né v˘kony; zdÛrazÀuje spí‰ rozvoj
kladn˘ch vlastností – smyslu pro
fair play a dobr˘ch vztahÛ v kolek-
tivu sv˘ch spoluhráãÛ i soupefiÛ.

V Boskovicích byl Orel zaloÏen v ro-
ce 1909 a jiÏ v roce 1922 mûla zdej‰í
jednota 241 ãlenÛ. âinnost Orla byla
násilnû pfieru‰ena bûhem nûmecké oku-
pace a pak za komunistické éry. Hned
po roce 1989 byl Orel v Boskovicích
obnoven pamûtníky nûkdej‰í ãinnosti
a postupnû zaãal nabírat nové ãleny.
V souãasné dobû má boskovická jedno-
ta 357 ãlenÛ, z nichÏ naprostou vût‰inu
tvofií mládeÏ do 26 let. Starostou Orla,
jednoty v Boskovicích, je Ing. Jaroslav
Vítek, kterého jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vítku, Orel zaji‰Èuje ve sv˘ch
oddílech sportovní vyÏití velké ãásti
mládeÏe z Boskovic a okolí; jaké má-
te v souãasné dobû zázemí pro tyto
aktivity?

V roce 2004 jsme otevfieli novû vy-
budovanou Orlovnu, která vznikla pfie-
stavbou nepouÏívané kotelny. V sou-
ãasné dobû tvofií hlavní zázemí pro na-
‰i jednotu. K dispozici je tûlocviãna
o rozmûrech cca 15 x 8 metrÛ a dal‰í
sál, men‰í, vhodn˘ tfieba pro stolní tenis
a podobné hry. Orlovna disponuje po-
tfiebn˘m vybavením, jako jsou ‰atny
a hygienické zafiízení vãetnû sprch.
Pokud jde o ná‰ oddíl florbalu, hrajeme
mistrovská utkání v Letovicích nebo
Jaromûfiicích z dÛvodu regulérnosti
hrací plochy. S dojíÏdûním vydatnû po-
máhají rodiãe hráãÛ, ov‰em i tak narÛ-
stají náklady na pronájem a cestovné. 

Od roku 2009 provozujeme také ví-
ceúãelové sportovní hfii‰tû s umûl˘m
povrchem na âíÏovkách, které vyuÏíva-
jí druÏstva malé kopané a dal‰í zájemci. 

MÛÏete prosím popsat jednotlivé
sportovní oddíly?

FLORBAL. Oddíl florbalu je na‰ím

nejvût‰ím oddílem, sdruÏuje cca 150
ãlenÛ, rozdûlen˘ch podle vûku do ka-
tegorií pfiípravky, mlad‰ích a star‰ích
ÏákÛ, juniorÛ, dorostencÛ a muÏÛ.
Samostatnou kategorii tvofií dívky
a Ïeny. Nejvût‰ím úspûchem uplynulé
sezóny bylo vítûzství mlad‰ích ÏákÛ
v OFL (Orelská florbalová liga) a po-
stup star‰ích ÏákÛ a muÏÛ do celostát-
ního finále, kde získali 5. místo.

STOLNÍ TENIS. Tento oddíl tvofií
4 druÏstva, z nich druÏstvo A hraje
v krajském pfieboru a druÏstva B, C,
a D v okresní soutûÏi. Na‰i hráãi se 
úãastní také turnajÛ jednotlivcÛ
v rámci okresu a kraje. K nejlep‰ím
hráãÛm stolního tenisu v Boskovicích
v souãasné dobû patfií Pavel TûÏk˘,
Jakub Paãínek, Marek Horváth a Petr
Such˘. V̆ znamná je rovnûÏ úãast na
celostátním finále Orelsk˘ch druÏstev
a jednotlivcÛ v Polné 

MALÁ KOPANÁ. V malé kopané
reprezentují v rámci okresní soutûÏe
Orel hned tfii celky; je to TJ Orel
Boskovice, FC Dynamo âíÏovky
a Orel Rock.

STOLNÍ HOKEJ kategorie billi-
ard-hockey, známûj‰í pod názvem
·prtec. Z hlediska sportovních v˘-
sledkÛ je to ná‰ nejúspû‰nûj‰í oddíl.
V soutûÏi druÏstev hrají borci BHK
Orel Boskovice v první lize a v soutû-
Ïích jednotlivcÛ dosáhli dokonce me-
zinárodních úspûchÛ. V roce 2010 na
ME v Senici na Slovensku získal
Jakub David v juniorské kategorii
bronz a titul Mistra Evropy Michal
Odehnal. V roce 2011 dovezl Jakub
David titul ME z ruského Petrohradu. 

SKATEBOARDING. Pomûrnû
mal˘ poãet ãlenÛ oddílu skaterÛ (10)
je dán skuteãností, Ïe v Boskovicích
stále schází skate-park. Orel v souãas-
né dobû poskytuje tûmto mlad˘m li-
dem spí‰e technické zázemí. 

V pfiípadû, Ïe o vyuÏití va‰ich spor-
tovních zafiízení mají zájem i ti spor-
tovci, ktefií nejsou ãleny Orla, umoÏ-
Àujete pronájem voln˘ch kapacit?

Ano, pokud jsou na‰e prostory
v Orlovnû volné, nabízíme je k vyuÏi-
tí i jin˘m oddílÛm nebo jednotlivcÛm.
Na‰e tûlocviãny jsou vhodné pro rÛz-
né pohybové aktivity jako aerobic,
zumba, cviãení rodiãÛ s dûtmi, ale

i besedy a malé spoleãenské akce.
K oblíben˘m aktivitám na Orlovnû
patfií jumping. Od Nového roku nabí-
zíme jízdu na nov˘ch ‰piãkov˘ch
spinningov˘ch kolech pod vedením
kvalifikovan˘ch instruktorÛ.   

Stejnû tak lze po dohodû se správcem
vyuÏívat i na‰e hfii‰tû na âíÏovkách. Pro
mládeÏ do 18 rokÛ je tento pronájem bez-
platn˘. Podrobnosti a kontakty jsou do-
stupné na webu www.orelboskovice.cz.

Dûkuji vám za informace a pfieji
hodnû sportovních úspûchÛ.

Dal‰í dotazy smûfiuji na Ing. Jaromíru
Vítkovou, která má jako místostarostka
jednoty na starosti turistické, spoleãen-
ské a kulturní akce, které Orel pofiádá
nejen pro své ãleny, ale také pro ‰irokou
vefiejnost.

Paní Vítková, mÛÏete prosím ve
struãnosti pfiedstavit spoleãenské
aktivity, které Orel v nedávné dobû
uspofiádal?

Zmíním se jen o tûch nejdÛleÏitûj‰ích.

práci s mûstem Boskovice a generál-
ním sponzorem LD Seating uspofiáda-
li v kostele sv. Jakuba st. XIII. chari-
tativní koncert k poctû svatého
Mikulá‰e. Získaná ãástka 7 300 Kã
byla vûnována na opravu kostela. 

Spoleãenské odpoledne v Orlovnû
s hudbou jsme leto‰ní 3. únorovou so-
botu pfiipravili spolu s Unií katolic-
k˘ch Ïen.

Snad byste je‰tû mohla pozvat
pfiíznivce na akce, které máte v nej-
bliÏ‰í dobû v plánu.

Na datum 8. kvûtna pfiipravujeme,
stejnû jako loni, vzpomínku na kardiná-
la ·pidlíka. Letos se bude jednat o ko-
mornûji ladûnou akci; bude probíhat
v multifunkãním sále muzea a pozvali
jsme na besedu doc. Dr. Michala
Altrichtera Th.D., autora velmi zajímavé
kníÏky vzpomínek na kardinála ·pidlí-
ka. Spoleãnû s ním máme v plánu vydat
publikaci s pracovním názvem Kardinál
·pidlík a Boskovice. V této souvislosti
bych ráda poprosila ãtenáfie, jestli má

JiÏ od roku 2005 pofiádáme koncem léta
„Pochod po stopách P. Vincence ·evãí-
ka”, coÏ je turistická akce spojená s po-
znáváním zajímav˘ch míst Malé Hané.
Loni v srpnu se konal jiÏ 7. roãník.

Dále jsme uspofiádali dvû zajímavé
pfiedná‰ky; v únoru to byla beseda s P.
Petrem Cvrkalem, kter˘ jiÏ nûkolik let
pÛsobí s dal‰ími pûti salesiány
v Bulharsku. V fiíjnu jsme mûli moÏ-
nost vyslechnout zku‰enosti a poznat-
ky boskovického rodáka P. Lubora
Dobe‰e z jeho ãinnosti v Brnû a pfie-
dev‰ím v MedÏugorie. 

Orel s dal‰ími partnery pfiipravil
v˘stavu „Ztichlá minulost” mapující
historii kostela V‰ech svat˘ch na ulici
Havlíãkova v Boskovicích. Dal‰í v˘-
stava s názvem „Duchovní dûdictví
Boskovicka”, která se konala v rámci
DnÛ evropského dûdictví, mûla verni-
sáÏ na stejném místû v sobotu 17. zá-
fií. Exponáty byly umístûny také
v Muzeu Boskovicka a v souãasné do-
bû jsou na Ïádost Matice velehradské
vystaveny na Velehradû.

Autobusov˘ zájezd k sarkofágu
Tomá‰e kardinála ·pidlíka do bazili-
ky sv. Cyrila a Metodûje na Velehradû
jsme zorganizovali v sobotu 15. fiíjna.

V nedûli 5. prosince jsme ve spolu-

nûkdo nûjakou vzpomínku, nebo tfieba
fotografii, vztahující se na setkání s ot-
cem ·pidlíkem, aby se se mnou spojil
a domluvíme moÏnost publikování.

Leto‰ní „Pochod po stopách P.
Vincence ·evãíka” se bude konat po-
slední sobotu v srpnu a bude probíhat
po mírnû pozmûnûné trase, kterou pfii-
pravujeme spoleãnû se skauty z oddí-
lu Minetaka. Samozfiejmû chystáme
mnoho dal‰ích akcí; o jejich termí-
nech budu ráda ãtenáfie ListÛ regionÛ
informovat prÛbûÏnû.

Paní Vítková, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Starosta Orla jednoty Boskovice 
Ing. Jaroslav Vítek.

Orlovna v Boskovicích.

Na startu „Pochodu po stopách P. Vincence ·evãíka”.


