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Starosta Orla ČR ing. Stanislav Juránek s podporou Jihomoravského kraje 
vyhlašuje 

FotograFickou
              soutěž

Výpis z usnesení 3. zasedání Ústřední rady orla ze dne 24. 11. 2012

 ÚR/3/104 Ústřední rada pověřuje VP přerozdělením nevyčerpa-
ných prostředků z MŠMT VPP4 – Provoz a údržba na rok 2012.  

ÚR/3/105 Ústřední rada ukládá VP zrušit na základě doloženého 
zrušení IČA  jednotu Vysoké nad Jizerou. 

ÚR/3/114 Ústřední rada schvaluje plán činnosti TVR na rok 2013.  

ÚR/3/115 Ústřední rada schvaluje plán činnosti KR na rok 2013.    

ÚR/3/116 Ústřední rada schvaluje plán činnosti DR na rok 2013.    

ÚR/3/117 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RM na rok 2013.  

ÚR/3/118 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RS na rok 2013.       

ÚR/3/119 Ústřední rada schvaluje plán činnosti EHR s připomín-
kou, že ÚR trvá na splnění úkolu z usnesení ústřední rady ÚR/2/79  
a ÚR/2/91 do konce 1. čtvrtletí 2013. 

ÚR/3/120 Ústřední rada schvaluje výši čl. příspěvků pro rok 2013 
následovně: ročník 1995–1944 200,- Kč a ostatní osoby 100,- Kč. 

ÚR/3/121 Ústřední rada schvaluje změnu čl. 2 odstavec 2 směr-
nice č.10 o přerozdělování finančních prostředků.

ÚR/3/122 Ústřední rada schvaluje rozpočet Orla na rok 2013.   

ÚR/3/123 Ústřední rada schvaluje udělení stříbrné Medaile za 
zásluhy br. Františku Urbánkovi z jednoty Šitbořice, ses. Věře Halu-
zové z jednoty Zlín, br. Petru Voleskému z jednoty Česká Třebová, 
br. Václavu Jiřímu Vostřezi ze Svatováclavské župy v exilu a br. 
Květoslavu Eliášovi ze Svatováclavské župy v exilu. 

ÚR/3/124 Ústřední rada schvaluje udělení bronzové Medaile 
za zásluhy br. Františku Pavkovi z jednoty Vnorovy, br. Ladislavu 
Cmajdálkovi z jednoty Valašské Klobouky, in memoriam br. Josefu 
Nesvadbovi z jednoty Malenovice, ses. Marii Hlavicové z jednoty 
Brno-Komín, br. Bohumíru Kaštovskému z jednoty Nový Jičín a br. 
Karlu Chrobákovi ze Svatováclavské župy v exilu.

ÚR/3/125 Ústřední rada schvaluje směrnici č. 11 O předávání 
funkcí v Orlu.

ÚR/3/127 Ústřední rada ukládá TVR provést aktualizaci Soutěžní-
ho řádu na rok 2013 k jarnímu zasedání Ústřední rady Orla 2013, 
na kterém bude schválen. 

ÚR/3/129 Ústřední rada pověřuje Radu seniorů prověřením mož-
nosti vybudování orelského památníku na Sv. Hostýně.

Podmínky soutěže:
1)   Fotosoutěže  se mohou zúčastnit  amatérští i profesionální fotografové.
2)   Formát:  libovolný, v tištěné (fotopapír)  a současně v elektronické podobě.
3)   Fotografie mohou být barevné i černobílé.
4)   Počet maximálně 5 fotografií od jednoho autora pro každé téma. 
5)   Každá fotografie musí být na zadní straně označena těmito údaji:
       jméno a příjmení autora, adresa, telefon, e-mail,  

název fotografie a okruh tématu
6)    Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií – mládež do 18 let včetně  

a dospělí nad 18 let 

uzávěrka soutěže je  30. 6. 2013

Adresa pro zaslání vytištěných fotografií:
Orel, Pellicova 2c, Brno 
Obálku označte slovy „FOTOSOUTěŽ“
Fotografie v elektronické podobě posílejte na adresu: 
redakce@orel.cz

Přihlášením fotografií do soutěže autor souhlasí s mož-
ným zveřejněním vybraných fotografií a použitím pro 
účely Orla o.s. Fotografie vyhodnotí  odborná porota. 
Vybraní autoři budou odměněni věcnými cenami.

Další informace 
ing. Miluše Macková, mob. 775 307 292

na dané okruhy témat: 
A. Kraj, ve kterém žiji
B. Sportuje celá rodina
C.  Moje cesta víry –  

po stopách sv. Cyrila a Metoděje


