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Mediální partneři roku Orla:  

       

 
Obsah:  

1. Registrace organizátorů na návštěvu Svatého Otce v Brně 
 
 
Sestry a bratři,  
 
přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách, které 
nás čekají v dohledné době. Biskupstvím brněnským jsme byli 
požádáni o organizační spolupráci při návštěvě Svatého Otce 
v Brně, která proběhne 27. září 2009.  
Připomínáme dále možnost registrace na oslavy 100 let Orla 
v Kroměříži a také na probíhající registraci do Orelské florbalové 
ligy 2009/2010. Chceme Vás také požádat o používání nové 
přihlášky do Orla, která byla zaslána v jednom z předchozích 
zpravodajů a je k nalezení na internetových stránkách Orla.  
 
 
 
 
Přehled termínů přihlášek:  
30. května 2009 – přihláška k pořádání Soutěže ve fotbalových 
dovednostech, přihláška k pořádání Soutěže ve florbalových 
dovednostech 
15. června 2009 – přihlášky k pořadatelství při návštěvě Svatého 
Otce v Brně 27. září 2009 
 
 
Ladislav Kotík, generální sekretář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroměříž nabídne program, 
z kterého si vybere každý 
 
Slavnostmi Orla v Kroměříži 
ve dnech 20. – 23. srpna 
vyvrcholí oslavy 100 let od 
založení Orla. Organizační 
výbor už ladí poslední detaily 
jednotlivých akcí a pevně věří, 
že z bohaté nabídky si vybere 
každý. A jaké jsou tajné tipy 
předsedy organizačního 
výboru? 
„Hlavním lákadlem je asi 
koncert skupiny Čechomor 
v sobotu večer, ale i v pátek 
odpoledne se představí celá 
řada známých i méně 
známých kapel a na náměstí 
zavítá i brněnský Kamelot. 
Sportovci si kromě turnajů 
mohou vyzkoušet i méně 
tradiční sporty jako je lakros, 
kubbe či indiaka a pro 
zájemce jsou připraveny 
workshopy z kulturní i 
sportovní oblasti,“ prozradil 
Kotík.  
Registrace již nyní probíhá na 
www.rokorla.cz.  

http://www.rokorla.cz/


 

Přihláška k pořadatelství při návštěvě Svatého Otce v Brně 
Podmínky:  

 Členství v Orlu 
 Věk nad 18 let 

 
Přihlášku odešlete do 15. června na adresu ústředí Orla, Pellicova 2c, 602 00 Brno,  
email: ustredi@orel.cz, případné bližší informace podá Andrea Hloušková nebo Ladislav Kotík.  
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