
 

 
 

 

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ RADA ORLA VÁS ZVE NA 
CYKLOTURISTICKOU VÝPRAVU DO ESTONSKA  

V TERMÍNU OD 23. 7. – 1. 8. 2015  

 

Cykloturistická výprava do pobaltské Estonské republiky.                                          
Jezero Peipus (Pskovské - Čudské jezero). Možné výlety k Baltskému moři,  
do hlavního města Tallinnu, univerzitního města Tartu, na ostrov Saaremaa, 

trajektem do finských Helsinek. Estonsko země tisíce jezer, hustých jehličnatých 
lesů a širých písčitých rovin. Cestou zastávka v Litvě (města Kaunas a Vilnius). 

 
  
23. 7. 2015 ve 4:00 odjezd z Brna autobusem s přívěsem na kola. Nocleh v Kaunasu v Litvě  

(polopenze), příjezd kolem půlnoci. V pátek 24. 7. prohlídka Kaunasu, ve 12:00 odjezd do 
Estonska (příjezd do Kauksi k jezeru Peipus kolem půlnoci, večeře). 

  
24. 7. - 30. 7. 2015 - pobyt u jezera Peipus v obci Kauksi (cyklovýlety v Estonsku, polopenze)  
 
30. 7. - odjezd do Litvy (nocleh Vilnius, polopenze)  
  
31. 7. 2015 - odjezd z Litvy do ČR 
  
1. 8. 2015 - příjezd do ČR (Brno) 
 
           
Předběžná cena:  10.500,- Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí a pojištění) 
Zájemci obdrží přihlášky e-mailem, budou ke stažení také na www.orel.cz. Přihlášení zaplatí 
50 % částky (5.250,- Kč) do 15. 3. 2015 na účet Orla – č. účtu: 63031621/0100. Do předmětu 
platby poznamenat cyklo Estonsko 2015 a jméno a příjmení, variabilní symbol rodné číslo. 
Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.  
 
Tuto informaci posíláme zejm. kvůli závaznému termínu. Podrobné propozice včetně konečné 
ceny obdrží zájemci v dohledné době spolu s přihláškou.  
 
Přihlášky posílejte na adresu: 
br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694,  272 01  Kladno, elektronicky na adresu: standa.vejvar@volny.cz  

Vedoucí výpravy:  
br. Josef Častulík, předseda TVR Orla, castulik@volny.cz                                                                                    
br. Stanislav Vejvar, místostarosta Orla, standa.vejvar@volny.cz



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JARNÍ ORELSKÁ POUŤ KE SVATÉMU VÁCLAVOVI  
DO STOCHOVA V SOBOTU 18. DUBNA 2015 

 

Orlové a orlice! Sestry a bratři, ctitelé svatého knížete Václava! Jaro začneme 
spolkovou poutí k hlavnímu patronu českých zemí, svatému Václavu, 

do památného přemyslovského Stochova, světcova rodiště. 

 

10:00 hod. – začátek pouti u Svatováclavského dubu ve Stochově  
(Dub se nachází na návsi za kostelem sv. Václava) 

 

10:30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Václava  

 

Svatý Václav je hoden úcty celoročně, proto naše kroky vedou na přemyslovské 
hradiště Stochov. Zvláště se sluší, abychom my, středočeští orlové, hojně putovali 

do svatováclavských poutních míst. Vždyť sv. Václav je patronem naší župy! 

 

 
 

V  D U Š I  V Í R U  –  V  P A Ž I  S Í L U  –  V  M Y S L I  V L A S T !   

 
 

 
Vlak do Stochova (dráha Praha–Kladno–Rakovník). Po mši sv. oběd v zamluvené restauraci.  

Pořadatel: Orel župa Svatováclavská - br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm 

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


 

 

 
 

Orel jednota Kladno 
Vás zve na turnaj 

v soft tenisu 
 

(líném tenisu, plastové pálky,  
pěnové míčky, čtyřhry) 

 
Termín: sobota 28. března 2015 od 14:00 hod. v tělocvičně 12. základní školy v 
Kladně, ul. Brjanská 3078, Kladno 4 – Rozdělov (pavilónka vedle rozdělovského 
dopravního hřiště, kamenná tělocvična vedle nafukovací haly). 
 
Prezence ve 13:30 hod. v tělocvičně, startovné 200,- Kč/osoba 
 
Předpokládaný závěr turnaje ve 20:00 hod. 
Prosíme o rychlou a závaznou přihlášku. Pokud nemáte spoluhráče do dvojice, 
budete přiřazeni k jinému volnému hráči dle dohody. Hrát bude každá dvojice s 
každou, následuje playoff. 
 
 
Zájemci se hlásí co nejdříve vedoucímu turnaje: 
br. Pavel Krešne, mobil: 732 939 899, k.herbert@seznam.cz 

 
 

Zdař Bůh! 

mailto:k.herbert@seznam.cz


PONCAROVY ZDICE  
 

sobota 14. března 2015 v 16:00 hod. 
Společenský dům ve Zdicích u Berouna 

ul. Husova 369 (hlavní silnice vedoucí městem) 

 

 
 

Hraje Plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského  
 

Přijďte si zazpívat a poslechnout písně J. Poncara,  
K. Vacka a dalších velikánů české dechovky v podání 

kvalitního dechového orchestru!  
 

Zdar muzikantskému odkazu Josefa Poncara –  
krále české dechovky!  

 
 

Informace, předprodej a rezervace vstupenek: Společenský klub Zdice,  
Husova 369, 267 51 Zdice, tel. 311 685 186, 602 628 867, e-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz 



Orel jednota Kladno  

 

VÁS ZVE NA SOFT TENIS (LÍNÝ TENIS) A NOHEJBAL 
 

Termín:  
listopad 2014 – květen 2015, každou sobotu od 18:00 – 19:00 hod. 
Začínáme v sobotu 8. 11. 2014.  

 
 
 
Soft tenis - dvouhry  
a čtyřhry. S sebou 
cvičební úbor, sálovou 
obuv a pití. Míčky, 
pálky a míč poskytne 
Orel jednota Kladno.  
 
 
 
Místo konání: 
Tělocvična v areálu  
12. základní školy 
v Kladně, ul. Brjanská 
3078, Kladno 4 – 
Rozdělov (pavilónka 
vedle rozdělovského 
dětského dopravního 
hřiště). 
 

 
 
 

Zájemci se hlásí do čtvrtka před každým cvičením náčelníkovi 
jednoty: br. Pavel Krešne, mobil: 732 939 899, 
k.herbert@seznam.cz, http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.pdf 

 

Statutární město Kladno podporuje orelskou tělovýchovu 

 
 

 

 

Obrázek výše: časopis Orel, Brno 1932, roč. XVII., č. 7, s. 121 (průběžného stránkování) 

mailto:k.herbert@seznam.cz
http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.pdf


Náboženskou poutí konáme 
veřejnou bohopoctu

Kromě každodenní modlitby
je třeba ještě jiných projevů
naší úcty k Bohu: předpisuje

to nejen zákon, nýbrž to
vyžaduje vděčnost. A

nestačí pouze modlit se
v soukromí: k povzbuzení

jiných je třeba modlitby
veřejné, společné. Vyhýbat

se jí by mohlo v těchto
okolnostech znamenat, že

se dáváme ovládat lidskými
ohledy, nebo že jsme

k Bohu lhostejní.
Předsevzetí: Chci být tím,

čím mám být, a ukazovat se
tím, čím jsem. Modlitba: 

Ó, Pane Ježíši, chraň mne
milostivě před přetvářkou,
stejně jako před lidskou
bázní. Uděl mi té milosti,
abych se nesnažil zdát se

lepší, než jsem, a abych se
neostýchal ukázat se, čím

jsem. 
P. Marin de Boylesve, S. J.

Orelská pouť k Panně Marii Svatohorské
na Svatou Horu u Příbrami 16. května 2015

10.00 hod. – začátek pouti u farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami na náměstí T. G. M. Poutní procesí

11.30 hod. – slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie 
                     Svatohorské

13.00 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)

15.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání v bazilice 

Na VIII. svatohorské pouti r. 2015 budeme prosit Naši milou Paní, aby chránila své orly a dodala jim odvahu pravých křesťanských 
bojovníků v zápasech tohoto světa. Milí poutníci, pokud můžete, zúčastněte se poutního průvodu z centra Příbrami. Orelské prapory, 
orelské stejnokroje a lidové a spolkové kroje vítány! Použijte mešní řád z předchozích poutí. Kontakt: Orel župa Svatováclavská - 
br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, pozvánka a mešní řád: http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm



Sestry a bratři v našich vlastech slovanských!

Kamarádi z cyklistické obce orelské!

           

Orelská župa Svatováclavská
a Orelská jednota Chomutov  

Vás zvou na cykloturistický pobyt

v Krušných horách
Termín: 4. - 7. června 2015 (čtvrtek – neděle)

Místo: Římskokatolická farnost Vejprty, Kostelní náměstí 158/4, Vejprty

Nocleh pro 20 osob; spacáky, karimatky s sebou. Dobrovolný příspěvek za ubytování. 
Vaření svépomocně na faře. Možnost stravování v restauracích. Doprava do místa vlakem. 
Úschovna kol na faře. 

Duchovní služba: P. Mgr. Šimon Polívka, farář vejprtský a kněz spolupracující s Orlem – 
mše sv. a katecheze dle dohody.
4. 6. 2015 (čtvrtek) – 16:00 hod. mše sv. (Kovářská), příjezd, program dle dohody
5. 6. 2015 (pátek) – 18:00 hod. mše sv. (Nové Zvolání), výjezd na kola v 9:00 hod. 
6. 6. 2015 (sobota) – 9:30 hod. mše sv. (Vejprty), výlet po mši sv. a snídani
7. 6. 2015 (neděle) – 9:00 hod. mše sv. (Vejprty), výlet po mši sv. a snídani

Zdař Bůh!

Zní orlích polnic rázný hlas! Je nový den – je nástup náš!
Už píseň zní a kolem nás je modro, kam se podíváš! 

Přihlášky: br. Stanislav Vejvar, e-mail: standa.vejvar@volny.cz, http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.pdf
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