
ZPRAVODAJ 2009/2 
 

Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244, www.RokOrla.cz, www.Orel.cz 

 
Obsah:  

1. Oslavy 100 let Orla 
2. Doškolení florbalových trenérů -  
3. Divadelní dílna 
4. Výzva EHR 
5. Orel na Facebooku – Přidejte se  

 
Sestry a bratři,  
 
Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách, které nás čekají v dohledné době. Dozvíte se 
podrobnější informace o oslavách 100 let Orla v Kroměříži a od Divadelní dílně v Boleradicích. Tento 
zpravodaj je rozesílán pouze elektronicky na nahlášené adresy.  
 
 
Přehled termínů přihlášek:  
15. března 2009 – dotazník Dlouhodobé soutěže (viz Zpravodaj 2009/1) 
15. března 2009 – dotazník Pasportizace majetku (viz Zpravodaj 2009/1) 
20. března 2009 – přihlášky na Divadelní dílnu 
30. března 2009 – aktivity jednot a žup v rámci Slavností Orla v Kroměříži (viz Zpravodaj 2009/1)i 
30. dubna 2009 – tábor FICEP 2009 (viz Zpravodaj 2009/1) 
 
 
Ladislav Kotík, generální sekretář 
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Program oslav 100 let Orla vyvrcholí v srpnu 
2009 v Kroměříži.  

V dnešním čísle zpravodaje vybíráme několik programových bodů, které by vás mohly zajímat:  

- Náměstí a sportoviště: sportovní soutěže ve florbalu, pétanque, volejbalu, stolním tenise, nohejbalu 
a atletice 

- Areál Pionýrská louka: ukázkové sporty: lakros, ringo, bränball, indiaca a  hokejbal 
- Aerobik + tanec: aerobik, country tance, standardní tance  
- Přednášky: např. o křesťanské hudbě, o historii Orla 
- Horolezecká stěna na náměstí 
- Spining a veslování na náměstí 
- Výlety do okolí 
- Mše svatá a možnost svátosti smíření 
- Koncerty: v pátek O5 a Radeček, v sobotu Marta Kubišová a Čechomor 
- a mnohem víc:  

Vyzýváme také všechny župy a jednoty, aby se zapojily do programu. Hledáme: 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 mohly 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 – petra.divacka@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek aktivit je 30. března  2009.  
 
Župám nabízíme i možnost vlastní prezentace formou vlastního stánku – v případě zájmu o tuto formu 
prezentace kontaktujte br. Václava Šmoldase – vaclav.smoldas@orel.cz, s kterým je nutné dohodnout 
technické detaily.  
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Doškolovací seminář pro trenéry florbalu 

Jak bylo avizováno v časopise Orel, proběhne v letošním roce doškolovací seminář pro trenéry z 
orelských jednot, kteří vlastní licenci trenéra C České florbalové unie (ČFbU).  

Seminář se uskuteční v pátek 20. března 2009 od 16 do 20 hodin v Orlovně v Telnici. 

Semináře se mohou zúčastnit trenéři vlastnící licenci C trenéra ČFbU a jsou členy Orla. 

S sebou: Malou fotografii jako na občanku, poznámkový blok, sportovní oblečení, sálovou obuv a 
florbalku. 

Seminář povede  Bc. Karel Vancl, který vedl dvě předchozí školení trenérů v roce 2004 a 2005. Obsah 
doškolovacího semináře bude zaměřen na praktická cvičení pro vedení tréninků. 

Pro nové zájemce o trenérskou licenci plánujeme na podzim roku 2009 dvouvíkendové školení. 
Termín bude zveřejněn v první polovině letošního roku. 

Přihlášky na doškolovací seminář zasílejte na adresu: ofl@orel.cz nebo vyplňte přihlášku na webu 
http://www.florbalovaliga.cz.  

Kontakt pro školení: Petr Gabriel, tel. 724 503 048 
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Divadelní dílna 

Kulturní rada Orla ve spolupráci s Oblastním předsednictvem svazu Českých divadelních ochotníků, 
Jednotou Orla a divadelním spolkem bří. Mrštíků v Boleradicích  
pořádají pro školní mládež z 5. až 9. tříd základních škol a starší ( max. do 19let) 
praktický divadelní seminář 
 
DIVADELNÍ   DÍLNU   2009 
 
Cílem Divadelní dílny je jednoduchou a přitažlivou formou seznámit děti se základními hereckými 
technikami a připravit je pro práci ve školních i mimoškolních dramatických kroužcích, dětských 
divadelních souborech atd. 
 
Divadelní dílna se bude konat ve dnech 27. - 29.3. 2009 v budově Orlovny – Divadla bří. Mrštíků 
v Boleradicích – okr. Břeclav 
 
Příjezd,ubytování a prezence:    pátek 27.3. od 14 do 16 hodin 
                                                     v 19:00 hod. účast na divadelním představení 
         DS „Bří. Mrštíků“ –  „Noc pastýřů“     
 
Začátek semináře:   sobota 28.3. v 9.00 hod. 
Ukončení semináře:              neděle 29.3. ve 15.00 hod.  
Uzávěrka přihlášek je neodvolatelně dne 20. 3. 2009 
 
Přihlášky zasílejte na adresu: Orel o.s., Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz,  
Případné bližší informace na telefonním čísle 731 506 449, email: ha.sam@quick.cz 
Náklady: cestovné si hradí účastníci sami, stravné činí 370,- Kč 
 
Přihlašuji se na seminář „Divadelní dílna 2009“ 
 
Soubor: ………………………………………………………. 
Počet dětí: …………………………………………………… 
z toho chlapci…………………………… 
z toho děvčata……………………………                                          
 
Vedoucí ( starší 18ti let) – jméno a příjmení…………………………………………. 
Adresa, telefon: ………………………………………………………………………… 
Předpokládaný příjezd do Boleradic…………………………………………………. 
Předpokládaný odjezd z Boleradic……………………………………………………. 
 
Datum:…………………. 
 
Podpis:…………………. 
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Výzva EHR – Školení na téma Dotace 

Ekonomicko-hospodářská rada Orla zvažuje uspořádat školení pro zájemce z orelských žup a jednoty 
na téma „Kde a jak úspěšně žádat o dotace“ – seminář by byl zaměřen na získávání dotací 
z evropských fondů, ale i z dalších zdrojů (krajské dotace, nadace apod.). Seminář se uskuteční jen 
v případě zájmu ze strany žup a jednot. Zájemci o seminář se mohou předběžně přihlásit na emailu 
ustredi@orel.cz a to do 15. března 2009.  
 

Orel – WEB 2.0 

Sociální sítě na internetu jsou stále populárnější mezi mladými, ale čím dál častěji je využívají i 
organizace či politické strany. Orel nechce zůstat pozadu a proto už nyní najdete orelskou stránku na 
síti Facebook . (http://www.facebook.com/pages/Orel/45869578850), pro registrované je možnost 
se zapojit do skupiny Orel.   
Chystáme dále úzkou spolupráci s křesťanským komunitním webem www.signaly.cz.   

mailto:ustredi@orel.cz
http://www.signaly.cz/

