
Zpravodaj Orla – prosinec 2008

Rok 2009 je za dveřmi – slavíme společně

Ples Orla – 10. ledna 2009 – Sportovní hala 
Kunovice

Oslavy  100  let  Orla  zahájíme  10.  ledna  v  Kunovicích  na 
krojovaném  plese.  K  tanci  a  poslechu  hrají  Vnorovjané  a 
cimbálová muzika Demižón. Předprodej vstupenek je možný v 
informačním centru v Kunovicích – 572 519 999, mic@mesto-
kunovice.cz.

Informace o výběru členských příspěvků

Ústřední rada Orla schválila výši členských příspěvků na úrovní roku 2008. Příspěvky na rok 2009 
budou vybírány v následující výši: 

– 200,- Kč (roč. 1939 - 1990),
– 100,- Kč (roč. 1938 a starší) 
– 60,- Kč (roč. 1991 a mladší)

Změny v evidenci je možné dělat do 15. ledna 2009. Změny zaslané po tomto datu již nebudou 
zohledněny v seznamech členů pro výběr členských příspěvků. 
Jednotám  nebudou  rozesílány  zvláštní  seznamy  před  tímto  datem.  Pro  kontrolu  své  členské 
základny  využijte,  prosím,  informací  v  informačním  systému  Orla  (http://is.orel.cz)  –  odkaz 
Seznam členů. Využijte prosím této možnosti, výrazně nám tím ulehčíte práci. 
Do poloviny února budou do jednot rozeslány seznamy členů s výší příspěvků pro rok 2009. 

Příspěvky jsou jednoty povinny převést na  účet svojí župy, župy příspěvky převedou do konce 
března na bankovní účet Orla o.s.. 

Rozdělení finančních prostředků v roce 2009 

pasportizace a evidence účasti ve sportovních soutěžích

Ústřední rada Orla schválila změnu metodiky, podle které se budou rozdělovat finanční prostředky 
v  roce  2009.  Změna  mimo  jiné  zahrnuje  i  zohlednění  nových  položek:  účast  v  dlouhodobých 
soutěžích a plocha budov a hřišť určená pro sportovní účely. Jednoty budou v průběhu prosince 
2008 vyzvány k zaslání údajů, které budou sloužit ke zpracování těchto údajů. 

Nominace na zimní hry FICEP v lyžování

Letošní zimní hry FICEP se uskuteční ve francouzském Val Cenis. Vyzýváme ještě všechny jednoty, 
které  mají  ve  svých řadách kvalitní  lyžaře  –  běžce,  kteří  by mohli  reprezentovat  Orla,  aby je 
nahlásili na ústřední sekretariát Orla do konce tohoto roku.  

100 let Orla – zapojte se …

Organizační  výbor oslav 100 let  Orla  v Kroměříži  vybízí  všechny župy a  jednoty k aktivnímu 
zapojení  se  do těchto  oslav a  do programové nabídky.  Rádi  bychom během oslav prezentovali 
širokou škálu činnosti Orla. Zvláště hledáme: 
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– členy Orla,  kteří  se věnují  nějakému zajímavému netradičnímu sportu a mohli  by ho na 
setkání předvést, učit apod.

– členy  či  celé  skupiny,  které  vynikají  v  některém  sportovním  odvětví  a  mohli  by  s 
programem vystoupit na hlavním či vedlejším pódiu

– členy Orla, kteří mohou učit nějaké praktické dovednosti (výtvarné apod.)

– orelské a  spřízněné hudební  soubory,  které  by mohly vystoupit  na hlavním či  vedlejším 
pódiu

Pokud se nejste jistí, zda je váš návrh zajímavý či ne, nebojte se kontaktovat garanty příslušných 
oblastí: 

– Mgr. Petra Gabriela – soutěžní sporty – gabra@tiscali.cz

– Mgr. Víta Německého – netradiční sporty a workshopy – vico@centrum.cz

– Ludmilu Vicherkovou – scholy, výtvarné workshopy apod. - lidkavicherkova@seznam.cz

– Mgr. Petru Kratěnovou – v případě nabídky pro děti a mládež – divacka.petra@seznam.cz

Orelský historický odznak

K dispozici pro členy Orla je nově historický odznak Orla, Cena jednoho odznaku byla Ústřední 
radou Orla stanovena na 30 Kč. Odznak je možné koupit na ústředním sekretariátě Orla. 

Tábor FICEP 2009

Tábor  FICEP  v  roce  2009  (1.  -  9.  srpna)  proběhne  v  rakouském  klášteře  Melk,  který  byl 
mimochodem v nedávné anketě časopisu National Geographic vyhlášen nejhezčím místem na světě. 
Nepromarněte tedy tuto možnost strávit nádherných 8 dní s kamarády z mnoha evropských zemí na 
břehu Dunaje v klášteře Melk. Více informací na ústředním sekretariátě Orla. 
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