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Obsah:  

1. Oslavy 100 let Orla – podrobnější informace 
2. Nová verze přihlášky do Orla – v samostatné příloze  (verze doc i pdf) 
3. Přihláška k odběru časopisu 
4. Informace o soutěži ve stolním tenise ve spolupráci s KT 
5. Katalog reklamních předmětů – v samostatné příloze 

 
Sestry a bratři,  
 
V tomto zpravodaji Vám přinášíme další nové informace.  Jsou to jednak aktuální informace k oslavám 100 
let Orla v Kroměříži a také nová verze přihlášky do Orla.  
Tato nová verze byla připravena z důvodu dalšího vylepšení komunikace mezi členy, jednotami i ústředím. 
Nově je zde přidána kolonka pro email a telefon. Tyto údaje jsou samozřejmě nepovinné, ale jednoty je 
často potřebují pro svoji činnost. Ústředí Orla plánuje pravidelně oslovit nové členy emailem a nabídnout 
jim některé služby (odebírání časopisu Orel či zpravodaje apod.).  Nově je také přesunutý název župy a 
jednoty do spodní části přihlášky.  
Dosavadní přihlášky zůstávají i nadále v planosti, doporučujeme ale co nejvíce používat nový typ.  
Dále zasíláme katalog reklamních předmětů, které lze zakoupit na ústředí Orla. Objednat si vše můžete na 
ústředí Orla u br. Václava Šmoldase, vaclav.smoldas.cz.  
Upozorňujeme také na možnost objednávky časopisu Orel s nabídkou dárku pro nové předplatitele a dále 
zveme na akci pořádanou ve spolupráci s Katolickým týdeníkem.  
 
 
Přehled termínů přihlášek:  
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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Slavnost Orla - Kroměříž 

Rámcový program setkání 

Čtvrtek:  

večer – divadlo (dům kultury) – Divadelní soubor z Pozořic,  
poté diskotéka a cimbálová hudba 
 

Pátek:  

Dopoledne a odpoledne:  
Sportovní program, workshopy  
Odpoledne na podiu:  

- Amatérská scéna – vystoupení orelských souborů a kapel 
18:00 – mše svatá – kostel sv. Mořice 
Večer:  

- Koncert skupiny Kamelot 
 

Sobota:  

Dopoledne a odpoledne:  

Sportovní program + workshopy 

Program na podiu:  
09:00 – mše na náměstí 
10:30 - vystoupení pro děti - Majda Reifová 
14:00 - kouzelník 
15:00 - Dechovka - Hustopeče nad Bečvou 
17:30 - Vyhlášení výsledků, prezentace činnosti Orla 
19:00 - Marta Kubišová 
19:45 - před koncertem zvučení Čechomoru,  
20:30 - Čechomor 

Neděle:  

Přesun vlakem na Svatý Hostýn:  
Odjezdy speciálních vlaků: 8:11 a 8:55 z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem 
Mše svatá v 10:30 – celebruje kardinál Špidlík 
 

Workshopy, sporty, pravidelná nabídka 

Kultura 

1. Korálkování, drátkování, náramky 
2. Malování, malování rámečku, malování na obličej 
3. Výtvarné balonky 
4. Fotoateliér 
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Sporty 

Turnaje: florbal, fotbal, stolní tenis, kuželky, nohejbal, volejbal, petanque 
Ukázkové sporty: lakros, bränball, hokejbal, stolní hokej, kubbe, indiaca, ringo 
Náměstí: soutěž ve florbalových dovednostech, indoor cycling, horolezecká stěna 
Taneční sál: aerobik, standardní, country tance, street dance atd.  
 

Další aktivity:  

- Výlety do okolí 

- Přednášky z orelské historie 

- Možnost návštěvy památek 

- Možnost svátosti smíření a adorace 

 

Ubytování a stravování 

Řešeno ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem, případně dalšími školami.  

 
Ubytovací možnosti na Slavnostech Orla 20. – 23. 8.  

Cena včetně stravování 

Varianty: A. Čtvrtek (večeře) – Neděle (snídaně) •B. Pátek (večeře) – Neděle (snídaně) • C. 
Sobota (oběd) – Neděle (snídaně)  

Člen Orla  Nečlen Orla  
Rodiny (4 
lůžkový 
pokoj) 

Pokoj Spacák  Pokoj  Spacák   

A: 900 Kč  550 Kč  1000 Kč  650 Kč  
bude 

upřesněno  

B: 600 Kč  450 Kč  700 Kč  550 Kč  
bude 
upřesněno  

C:  320 Kč  200 Kč  400 Kč  250 Kč  
bude 
upřesněno  

 

Přihlášky bude možné podávat od poloviny dubna na www.rokorla.cz.  

  

http://www.rokorla.cz/
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Objednávka časopisu Orel 

Objednejte si časopis Orel 
Do letošního roku, roku Orla, roku oslav sta let od založení naší organizace, vstoupil časopis Orel 
v novém kabátě. Připravili jsme pro vás novou koncepci, atraktivnější a barevnější. Ještě více dbáme i 
na kvalitu obsahu. Nově proto přehledně sestavujeme rubriky a nabízíme kvalitní fotodokumentaci. 
Nechybí ani komentáře osobností, či reportáže z různých akcí. 
V aktuálním čísle jsme si pro vás mimo jiné připravili aktuální informace o přípravách na Slavnost 
Orla v Kroměříži, nejnovější zprávy z florbalové ligy, či článek z jednoty, kde naplňují myšlenku 
„dáváme sportu smysl“. Nově zařazujeme rubriky sport a kultura, ve kterých se budeme věnovat 
nejzajímavějším akcím uplynulého období. 
Neváhejte proto a objednejte si časopis Orel v super akci – kdo si objedná předplatné na rok 2009 získá 
ZDARMA časopisy z roku 2008 a k tomu tričko či čepici s logem 100 let Orla. 
Objednávkový formulář najdete v příloze tohoto zpravodaje.  
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Propinkejte se až na Velehrad 

Orel a Katolický týdeník letos společně oslaví své „narozeniny“. Orlové slaví století existence, KT „jen“ 
šedesátiny. Obě organizace se rozhodly připravit 
pro farnosti, své členy, čtenáře a příznivce pingpongový turnaj, který vyvrcholí letos o 
cyrilometodějské pouti. Na Velehrad je však ještě cesta daleká. Nejdříve 
se musí mezi sebou utkat jednotlivá družstva. Soutěž bude organizována jako týmová, přičemž každý 
tým bude mít tři hráče. „Věk ani pohlaví nejsou rozhodující. 
Herní systém bude vyhlášen v závislosti na počtu přihlášených družstev. Buď bude zvolen tzv. pavouk, 
nebo systém turnajových skupin,“ vysvětluje Petr Ducháček, který pomáhá soutěž organizovat. Hra se 
bude řídit klasickými pravidly stolního tenisu. Nejlepší družstva postoupí do finále, které se bude 
konat v rámci 
Dnů lidí dobré vůle 4. července na Velehradě. Vítězové získají hodnotné ceny, mezi nimiž nebudou 
chybět např. mobilní telefony od společnosti T–Mobile. 
 

pravidla                                                                                                                                                                                   
Hra se bude řídit klasickými pravidly stolního tenisu. 
Soutěž bude organizována jako týmová, přičemž každý tým bude mít tři hráče. Věk ani pohlaví nejsou 
rozhodující. 
Herní systém bude ohlášen v závislosti na počtu přihlášených družstev. Buď bude zvolen tzv. pavouk, 
nebo systém turnajových skupin. 
Nejlepší družstva postoupí do finále, které se bude konat v rámci Dnů lidí dobré vůle 4. července na 
Velehradě. 
Hrací kola budou pořádat zúčastněné týmy. Pokud to nebude možné, místo hry zajistí pořadatel – 
Orel. 
 
přihláška 
Přihlášky posílejte na  
e-mail: pinec@orel.cz 
pošta: Orel ústředí, Pellicova 2c, 60200 Brno 
termín přihlášení: do 20. dubna 2009 
 
přihláška musí obsahovat 
název týmu  
farnost či orelskou jednotu k níž náleží většina hráčů z týmu (případně jiné centrum, např. salesiáni) 
vedoucí týmu (vč. kontaktu – telefon a email! – vedoucí nemusí být hráč) 
jména a rok narození hráčů (celkem 3 hráči) 
jména a rok narození náhradníků (maximálně 2 náhradníci) 
případnou ochotu organizovat hrací kolo (pokud ano, tak kde) 
 

mailto:pinec@orel.cz

