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Sestry a bratři,  
je za námi hlavní část oslav 100 let Orla, která proběhla v Kroměříži. Děkuji všem, kteří se podíleli na 
programu a organizaci, a také těm, kteří do Kroměříže přijeli.  
 
V neděli 6. září odvysílá Česká televize na programu Čt2 reportáž o Slavnostech Orla – vysílání začíná v 18 
hodin.  
 
Dovolím si vás upozornit na první mediální výstupy ze Slavností Orla v Kroměříži:  
Oficiální fotografie najdete na orelském facebooku - http://www.facebook.com/pages/Orel/45869578850 
Fotografie a blogy najdete na http://www.signaly.cz/stitky/akce:slavnost-orla 
Video najdete na http://www.youtube.com/watch?v=EKD4Kgyo7Z0 
Video záznamy vystoupení scholy - http://www.m-video.cz/video/video.htm 
 

 
 
 
 
Ladislav Kotík, generální sekretář 
 
 

  

http://www.facebook.com/pages/Orel/45869578850
http://www.signaly.cz/stitky/akce:slavnost-orla
http://www.youtube.com/watch?v=EKD4Kgyo7Z0
http://www.m-video.cz/video/video.htm
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Návštěva Svatého Otce v Brně 

První historická návštěva Svatého Otce v Brně se blíží. Proběhne v neděli 27. srpna 2009 na letišti v Brně-
Tuřanech. Orel společně se skauty a farnostmi organizuje pořadatelskou službu. Podle stavu ze včerejšího 
dne potřebujeme stále ještě cca 200 pořadatelů. Chtěl bych proto znovu vyzvat všechny o podporu této 
akce. Zároveň přidávám několik informací:  

- Jedná se o pořadatelskou službu přímo v areálu na ploše, není tedy potřeba mít strach, že 
pořadatelé bude někde mimo areál 

- Pokud se přihlásí větší skupina z jedné jednoty, tak to zařídíme tak, aby skupina byla v jednom 
sektoru společně 

- Podmínkou je věk 18 let, v případě, že se přihlásí většina skupina osob, kde budou i dospělí, tak 
tolerujeme věk 15 – 18 let 

- Podmínkou není členství v Orlu 
- Nástup pořadatelů bude v nočních hodinách cca kolem 3:30, pro pořadatele bude v případě potřeby 

zajištěno ubytování v orlovnách v Brně nebo ve Šlapanicích, parkování aut je zajištěno v blízkosti 
areálu v Černovických terasách 

- Odměnou za pořadatelskou službu bude dobrý pocit, že jsme pro návštěvu papeže v Brně, sídelním 
městě Orla, něco udělali 

- Více informací a možnost přihlášky najdete na www.orel.cz/navstevapapeze 
 

  

http://www.orel.cz/navstevapapeze


    ZPRAVODAJ 2009/7 
 

 

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

Mediální partneři roku Orla:  

       

 

 

Přihláška k pořadatelství při návštěvě Svatého Otce v Brně 
 
Přihlášku odešlete do 10. září na adresu ústředí Orla, Pellicova 2c, 602 00 Brno,  
email: ustredi@orel.cz, případné bližší informace podá Andrea Hloušková nebo Ladislav Kotík.  Více 
na www.orel.cz/navstevapapeze 
 

Jméno Příjmení Věk Mobil Email 
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Plán akcí TVR Orla 

Předsednictvo Orla schválilo plán práce Tělovýchovné rady Orla na rok 2010 a předloží ho ke schválení 
Ústřední radě Orla. Vzhledem k tomu, že župy potřebují plánovat svoji činnost, předkládáme tento plán pro 
informaci v tomto zpravodaji:  
 

Plán akcí TVR na rok 2010 

Samostatné ústřední  akce:  
- 9. 1. 2010 – Běh – Moutnice  

- 13. 2.2010 – Lyžování – Domanín    

- 20. 2. 2010 – Sálový fotbal starších žáků   

- 13. 3. 2010 - Sálový fotbal juniorů    

- 3. 4. 2010 - Volejbal – ženy – Podolí       

- 17. 4. 2010 – Volejbal – muži – Brno     

- 24. 4. 2010 – Volejbal – kadeti – Letohrad   

- 8. 5. 2010 - Stolní tenis – jednotlivci – duben - Polná   

- 22. 5. 2010 – Memoriál prof. Benáčka  - Olešnice   

- 28. 11. 2010 - Šachy – nebyl navržen termín   

- Plavání – není termín 
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Dvoudenní akce (pracovní název Svatováclavské hry, pokud by byla 
v září):  

- termín: září, případné květen 

- sporty: kuželky, malá kopaná, plážový volejbal, stolní tenis družstev, turnaj florbalu pro ty, kteří 

nehrají pravidelné soutěže OFL nebo ČFbU, florbalové dovednosti, nohejbal.  

- + kultura + setkání mládeže 

Dlouhodobé soutěže 
- Orelská florbalová liga – muži, junioři, starší žáci, juniorky, mladší žáci a elévové 

- Orelská liga malé kopené  - dle zájmu 

- Orelská liga ve stolním tenise – dle zájmu 

- Soutěž ve fotbalových dovednostech  - finále 4. 7. 2010 – Velehrad  

- Soutěž ve florbalových dovednostech – finále Svatováclavské hry  

- Propinkejte se na Velehrad - finále 4. 7. 2010 – Velehrad   

- Orelská běžecká liga        
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Spolupráce Orla se signály.cz 

Signály.cz jsou křesťanským komunitním webem, který nabízí mnoho možností vzájemné komunikace, 

sdílení fotografií, psaní blogů, diskuze a další zajímavé funkce.  

Orel a signály.cz mají společné cíle a jejich činnost se může vzájemně doplňovat a pomáhat si. Právě proto 

se obě organizace rozhodly, že své aktivity budou vzájemně podporovat, což mohou naplnit právě skrze 

mediální partnerství. Signály.cz podporují aktivity Orla, tedy setkávání mladých lidí, budování společenství 

a vztahů pomocí sportu stavěném na křesťanských základech. "Věříme, že se nám také podaří dosáhnout 

toho, aby Orel přišel více do povědomí mladých křesťanů," říká předseda signály.cz, o. s. Jan Šedo. 

Orel naopak chápe využití signály.cz jako jakési prodloužení a rozšíření vlastní sportovní aktivity. 

„Smyslem veškeré naší činnosti je setkávání a přátelské sportovní měření sil. Základem je pro nás 

samozřejmě fyzické setkání přímo na sportovišti, ale velice důležitá je i možnost následného udržování 

kontaktů, v čemž nám mohou právě signály.cz velice pomoci“, sděluje generální sekretář Orla Ladislav 

Kotík.  

A co zaím signály.cz nabzí členům Orla? 

Společenství Orel 

Na signály.cz je společenství signaly.cz/Orel. Stačí, když se na stránkách zaregistrujete a můžete se stát 

členy tohoto společenství. Jeho členové jsou pak lehce poznatelní díky nové ikonce, kterou mají viditelně na 

svém profilu (pro ilustraci např. http://signaly.cz/vojtec).  

Společenství i pro župy a jednoty 

Nově je na signály.cz také společenství všech žup a jednot Orla. Můžete se zde tedy setkat s členy své 

jednoty nebo župy. Společně můžete také tvořit třeba blogy, které mohou být částečně náhradou klasických 

internetových stránek. V nejbližší době nabídneme i přímý odkaz ze stránek Orla na profily jednot a žup na 

signálech.cz.  

Slavnost Orla 

Na signályh.cz  http://www.signaly.cz/stitky/akce:slavnost-orla najdete podrobné zpravodajství a fotografie 

ze Slavnosti Orla.  

 

 

http://signaly.cz/orel
http://signaly.cz/vojtec
http://www.signaly.cz/stitky/akce:slavnost-orla

