Příběh tělovýchovné organizace Orel
Pracovní list
1. Doplň:
a) Orel je česká katolická sportovní organizace, která byla založena na počátku ……………
století.
b) Členy Orla byli parašutisté ………………… a ………………, kteří provedli atentát na Heydricha.
c) Celoživotním starostou Orla byl Msgre. ………………….., katolický kněz a politik.
d) Nástup …………….. k moci roku ………. s sebou přinesl zákaz Orla a 200 hlavních funkcionářů
se dostalo do komunistických kriminálů, např. Bohuslav Koukal z Brna, JUDr. Jan Haluza
(trenér legendárního Emila Zátopka) ze Zlína a středoškolský učitel Zdeněk Svoboda, který
byl zatčen přímo ve škole, aniž by hodinu matematiky na gymnáziu v Uherském Brodě
dokončil.
Potřebuješ nápovědu? 
Pozorně si prohlédni obrázky, třeba na nich zahlédneš něco, co by se ti hodilo do textu. 
Kdo jsme?

Co je to?
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2. Některé orlovny můžeš najít i v Brně, například orlovna na obrázku níže. Dokážeš říct,
ve které části Brna se nachází?

Pozorně si přečti text, ve kterém je ukryt název části Brna, kde se tato orlovna nachází.
a) 2. řádek, 28. písmeno
Orelská hymna

b) 3. řádek, 14. písmeno

Vzhůru, orle slovanský, bílý orle náš,
rodné země od věků byl jsi věrná stráž.
Silný spár a peruť máš, smělý je tvůj vzhled,
V srdci lásku k národu, v hrudi víry vznět,
s tebou půjdem kupředu, nikdy o krok zpět!
Byť i povstal vrahů val, zahřmí v český luh:

c) 5. řádek, 16. písmeno
d) 6. řádek, 10. písmeno
e) 7. řádek, 8. písmeno
f) 4. řádek, 28. písmeno

V před jen, bratři, směle dál! K vítězství:
Zdař Bůh!

V řádku hledej písmeno podle šifry výše.
Jako řádek se nepočítá nadpis.
Tajenka je : …………………………… 
Není to daleko, tak honem na výlet!!

Nachází se poblíž tvého bydliště budova tělovýchovné oganizace Orel? Pokud ano, kde?
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3. Poznáš budovy na obrázku?
Nápověda: Kde byli členové Orla v roce 1948 a jak celá událost skončila? Najdi na internetu.

Pana Koukala přivádějí se spoluvězni do zubožených

Nikdo netuší, jaké tajemství skrývá tato budova...

malých cel uherskohradišťské věznice jako nepřítele
komunistického režimu.

Poté, co sám hrdinně
oponoval tomuto
sadistickému nátlaku, ho
poslali k falešnému knězi,
aby se dostavil ke zpovědi.
Následně ho tento nasazený
kněz udal.

Takto vypadal jeho první pohled na
jeho nové „útočiště“. Je to jediné
místo, kde se alespoň na chvíli
nemusel strachovat o život. To, co
přijde potom, je mnohem děsivější.

Přicházely
mučení

série

bezdůvodného

převážně

elektrickým

proudem za účelem z něj dostat něco,
co

ani

sám

nevěděl,

že

udělal.

Přemrštěné rány obuškem mu měly
rozvázat

jazyk

po

neúspěšném

mučení elektrickým proudem.

………… do vězení ho následuje
středoškolský profesor Zdeněk Svoboda,
vynikající atlet Jan Haluza a další
…………
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4. V této tabulce najdeš zašifrované jméno člověka, který patřil k hlavním trýznitelům nejen
členů Orla.
12, 23, 31, 43, 54, 64, 72, 83, 91, 105
Takže např. písmeno X má souřadnice 24
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Od konce čtyřicátých let byly ve věznici v Uherském Hradišti komunisty vězněny a mučeny tisíce
politických vězňů, mj. i členové Orla. Než ale obvinění stanuli před soudem, byli často i po dobu
jednoho roku neuvěřitelně brutálně vyslýcháni. Při výsleších vyšetřovatelé Alois ------------ (doplň
z tabulky), Vladimír Zavadilík a Ludvík Hlavačka mučili vězně bitím a elektrickým proudem, který
začali používat od roku 1948.

5. Představ si, že ti dobrého kamaráda v roce 1948 zatkli a nyní je ve vězení. Chceš za ním jít
na návštěvu po tom, co jsi ho více než rok neviděl(a). Na rozhovor máš pouze 5 minut. Jsi
ponaučen(a), o čem smíš mluvit. Nesmíš se ptát na zdravotní stav, na to, proč je ve vězení.
O čem by sis se svým kamarádem povídal(a) ? A jaké by to asi bylo dnes? …
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6. Aktivita Tenkrát a dnes. Srovnej s dnešní dobou.
Úryvky z knihy (viz níže) věnované Orlu:
Navara, L. a Kasáček, M.: Příběhy třetího odboje. Host, Brno 2010, s. 9-56.

Tenkrát

Dnes

Noví adepti práva, kteří nestudovali střední školu
– někteří z nich mají dokonce jen dvě třídy
měšťanské školy – nemají například v oboru
trestního práva horší vědomosti než ostatní, ba
v mnohém je i předčí.
Ministr spravedlnosti Alexej Čepička
v září 1949
Když se však (soudkyně) Dohnálková po letech
na vlastní žádost sešla s Bohuslavem Koukalem,
řekla mu: „Já vím, že jsem sama odsoudila
nevinného na smrt. Nedalo se nic dělat, já měla
příkaz.“
Nejdříve jim (politickým vězňům) stanovili
návštěvní dobu na pět minut. Pět minut za rok.
„Teprve později se to zmírnilo,“ vzpomíná dcera
Bohuslava Koukala Marie.
Ve škole říkali dětem, že takové, jako je Zdeněk
Svoboda (učitel), naše společnost nepotřebuje,
ale rodina vydržela a otec se po šesti letech vrátil.
Vyšetřovatelé se ovšem dokázali obejít i bez
elektřiny.
Kozlovského přivlekly do mučírny se zlomeným
žebrem a vyraženými zuby. Zranění si přivezl
ještě z předchozího výslechu v Hradci Králové.
Když odmítl potvrdit, že měl styky se
zahraničím, odvlekli ho do podkroví a mlátili ho
do
šlapek
hadicemi,
ačkoli
měl
horečku po předchozích zraněních. Antonína
Dvořáčka držel vyšetřovatel za vlasy a mlátil mu
hlavou o stůl tak prudce, až mu zůstal v ruce
chomáč vlasů.
Karla Procházku udeřili několikrát pěstí
do hlavy, takže ohluchl a navždy musel nosit
naslouchátka.
Jakub Drkal měl štěstí. Byl také zraněn na hlavě,
ale ohluchl jen na jedno ucho.
Obžalovaní tvrdí, že jsou nemocní a že se k soudu
nemohou dostavit. Ludvík Hlavačka je lékařem
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uznáván za neschopného procesu. Zůstávají jen
dva. Je to ostře sledovaný spor. Grebeníčkův syn
je totiž v té době předsedou komunistické strany.
A komunisté jsou stále na důležitých místech. A
bývalou komunistkou je i soudkyně Veselá.
Grebeníček se během celých šesti let k soudu
nedostavil. Když bylo nařízeno soudní jednání,
nechal se odvést do nemocnice. A když bylo
nakonec nařízeno soudní jednání přímo v
nemocnici, nechal se odvést domů. Všechno mu
prošlo. Zemřel v neděli 27. července 2003
v jednaosmdesáti letech. Bez soudu a bez omluvy.
O dva roky později zemře i Hlavačka. Odsouzen
bude jen Zavadilík, který se politickým vězňům
veřejně omluví. Kaje se. Jako jediný. A u soudu
přizná, že se v Uherském Hradišti mučilo. To je
důležité. Kvůli svému stáří však už trest
nenastoupí. Z těch, kteří si užívali bolesti jiných,
neskončil ve vězení nikdo. Ani na rok, ani na
jediný den.

7. Pomocí několika slov se snaž shrnout své dojmy, znalosti k tomuto tématu do pyramidy:
1 řádek – jedno slovo
Uveď
podstatné jméno
__________
dvě přídavná jména
_____________ _____________
tři slovesa (ve tvaru k podmětu)
__________ ___________ ____________
Větu, která shrnuje tvé předešlé. __________ ___________ _____________ ______________.
8. Otázka na zamyšlení:
Dokázal bys v této době (na konci 40. let a během 50. let) žít? Pokud ne, co bys nejvíce postrádal(a)?

9. Věděli jste, že… i další tělovýchovná organizace Sokol byla pronásledována komunisty? Jejich
poslední sokolský slet se konal v červnu 1948 a potom až v roce 1994.
…našim hokejistům, kteří byli již dvojnásobní mistři světa v hokeji z let 1947 a 1949, byl zakázán hrát
hokej na mistrovství světa v Anglii v roce 1950 a místo toho skončili ve vězení?
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