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Na Hostýně si připomeneme rok 1948
Vzpomínka na orelskou pouť v roce 1948, která byla poslední velkou 
akcí  Orla  před  nástupem  komunistů  a  která  se  stále  důvodem  pro 
zatčení a útěk do exilu pro mnoho členů Orla, bude jednou z hlavních 
myšlenek letošní pouti v sobotu a v neděli 23. a. 24. srpna 2008. Hlavní 
nedělní  mši  svatou bude sloužit  duchovní  rádce Orla  arcibiskup Jan 
Graubner. 

Volejbalisté Orla zlatí na Hrách FICEP
Skvělého úspěchu dosáhli čeští volejbalisté na hrách FICEP v Linci. V 

mužské kategorii  nenašli  přemožitele a odvezli  si  tak cenné zlaté medaile,  ženy i 
kadetky skončily shodně na třetím místě. Mezi stolními tenisty se dařilo především 
Vendule  Tenglové,  která  si  odvezla  vynikající  stříbro  se  soutěže  jednotlivců,  ke 
kterému přidala zlato se soutěže družstev a bronz ze čtyřhry. 

Orlové nabídli sportovní program na setkání mládeže
Letošní setkání mládeže se Svatým Otcem proběhlo v australském Sydney a paralelně 
s tímto setkáním se mládež sešla ve dnech 17. - 20. 7. 2008 na česko-slovenském 
setkání  s  názvem Activ8  na  Velehradě.  Orel  nabídl  účastníkům setkání  zajímavý 
sportovní program ve spolupráci se slovenskou organizací Athletes in Action. 

Mladí fotbalisté bojovali v Německu
Fotbalová reprezentace Orla, která se připravuje na hry FICEP v roce 2009, které 
proběhnou v Brně, změřila své síly se stejně starými vrstevníky z Německa. Němečtí 
fotbalisté DJK měli Orlům z minulých let co oplácet a tentokrát přehráli v bavorském 
Ebnathu náš tým rozdílem tří branek 3:0. 

Videa z minulých poutí na internetu
Na internetových stránkách, které jsou věnované orelské pouti  http://hostyn.orel.cz, 
najdete videa z poutí v roce 2006 a 2007. 

Fotbalisté změřili své dovednosti na Velehradě
Další ročník soutěže ve fotbalových dovednostech proběhl na Velehradě v předvečer 
hlavní  pouti.  Soutěže  se  zúčastnilo  celkem  43  fotbalistů,  kteří  postoupili  ze 
základních kol. Do soutěže pro veřejnost se zapojilo fotbalistů 40. 
Vítězem starší kategorie se stal Patrik Kroka z Brna, mezi mladými triumfoval Filip 
Kusalík z Vnorov. 
datum: 7. 8. 2008, více informací najdete na www.orel.cz
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