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24. ročník

Ústřední orelská soutěž v přednesu  
křesťanské umělecké poezie a prózy

MEMORIÁL BOHUMILA MATULY

 sobota 3. října 2015 v 10.00 hod., 
Katolický dům Lubina

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí odborná porota; hodnotí se výběr 
soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové Orla. Uzávěrka přihlášek 25. 9. 2015.

Bližší informace a přihláška na stránkách www.orel.cz, nebo emailu svatovaclavska.reva@seznam.cz. 
Možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava v 8.45 hod (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 min pěšky).

Podmínky soutěže:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

 I. kategorie: do 9 let  III. kategorie:  14–17 let
II. kategorie: 10–13 let  IV. kategorie:  18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2015.

✿ zúčastnit se mohou autoři, kteří letos dovrší 7 let
✿  literární práce musí být novinkou, která se dosud 

neúčastnila žádné soutěže a nebyla nikde publikována
✿ maximální rozsah 2 strany formátu A4
✿  příspěvky do soutěže prosíme zasílat poštou na adresu  

Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno  
nebo elektronicky na ustredi@orel.cz

✿ uzávěrka soutěže je 15. 10. 2014
✿  přihlášením do soutěže autor souhlasí s možným 

zveřejněním vybraných prací a použitím  
pro účely Orla

✿  u soutěžní práce musí být uvedeno  
jméno, příjmení, adresa a věk autora

Soutěž bude probíhat 
ve třech kategoriích:

1. kategorie 7–10 let
2. kategorie 11–18 let
3. kategorie 19 a více let

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Stáří se dnes „nenosí“, není „in“. Moderní je být mladý a výkonný. 
Rok 2014 je rokem rodiny. Starý člověk je součástí rodiny i společnosti, má v ní své nezastupitelné 
místo. Tak, jak se my nyní chováme ke starému člověku, tak se jednou budou mladší chovat k nám. 
Znáte ve svém okolí příběh, který by mohl být dobrým příkladem úcty ke stáří?

Kulturní rada Orla vyhlašuje

Literární 
   soutěž na téma: Stárí

^


