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Sestry a bratři,  
 
co nám pomůže, když budeme mít spravenou orlovnu, ale nebude v ní mít kdo cvičit? To je otázka, kterou 
si v poslední době často na ústředí pokládáme.  
Z mnoha stran slyšíme o stále stoupajících nárocích na funkcionáře Orla, na stále se měnící legislativu i na 
velkou konkurenci ve sportovní oblasti. Jednou z našich priorit je zvyšování kvality našich aktivit a proto 
chceme klást velký důraz na vzdělávání a to jak v oblasti sportovní, tak i v oblasti manažerské. Součástí 
našich školení pak musí být i složka duchovní, která je pro Orel tak specifická.  
Orelská akademie proto začne od roku 2010 nabízet pravidelné kurzy pro funkcionáře jednot. Věříme, že 
tyto kurzy mohou přispět k zvýšení kvality naší práce a obohatí všechny účastníky i nás na ústředí. Více 
informací najdete v tomto zpravodaji Orla.  
 
Ladislav Kotík, generální sekretář 
 

Informace o uzávěrce členských přihlášek a členských příspěvcích na rok 2010 
Ústřední rada Orla schválila výši členských příspěvků na úrovni roku 2008 a 2009. Příspěvky na rok 2010 
budou vybírány v následující výši: 
– 200,- Kč (roč. 1940 - 1991), 
– 100,- Kč (roč. 1939 a starší) 
– 60,- Kč (roč. 1992 a mladší) 
Změny v evidenci je možné dělat do 11. ledna 2010. 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 2010. Příspěvky jsou 
jednoty povinny převést na účet svojí župy, župy příspěvky převedou do konce března na bankovní účet 
Orla o.s.. 
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Vzdělávací kurz Management sportu 

Pro koho je kurz určen? 

Kurz je určen především pro funkcionáře jednot (starostové, sekretáři, členové rad apod.), zúčastnit se ale 
mohu i ti, kteří zatím nejsou v takové funkci, ale mají zájem se dozvědět více o řízení jednoty či župy. 
Předpokládáme, že součástí školení bude i možnost výměny zkušeností mezi účastníky kurzu.  
 
Jaký bude obsah kurzu? 

Osnova oboru a hodinová dota 

Podrobný popis:  
1 .  Struktura českého sportu  
Informace o struktuře českého sportu a o úkolech jednotlivých institucí, informace o spolkovém právu 
(zákon o sdružování občanů), seznámeni se stanovami Orla.  
Garant: Ladislav Kotík 
2. Administrativa (2 hodiny) 
Uvedení do základních znalostí vedení jednoty, zápisy, průběh zasedání, vedení porad apod.   
Garant: Ladislav Kotík 
3 . Management jednoty (4 hodiny) 
Styly vedení – jejich použití v praxi, teambuilding, společné dosažení cílů.  
Garant: Ladislav Kotík 
4 . Tvorba osobnosti (2 hodiny) 
Základy umění komunikace, techniky prezentace, základy verbální a neverbální komunikace.  
Garant:  
5 . Public Relations (3 hodiny) 
Teorie novinářské práce, styk s médii.  
Garant: Bc. Petr Ducháček 
6 . Spolkové právo (2 hodiny) 
základy spolkové práva 
Garant: JUDr. Radek Adámek 
7 . Pojištění a ručení (2 hodiny) 
Pojištění a odpovědnost ve sportu.  
Garant: JUDr. Radek Adámek 
8. Daňové povinnosti (3 hodiny) 
Základy daňového práva pro jednoty 
Garant: Ing. Kateřina Škvařilová 
9 . Jednota jako zaměstnavatel (3 hodiny) 
Zákoník práce a jednota.  
Garant: Ing. Kateřina Škvařilová 
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10 . Smluvní právo (2 hodiny) 
Druhy smluv, zásady občanského práva.  
Garant: JUDr. Radek Adámek 
11 . Finančnictví (7 hodin) 
Základy účetnictví.  
Garant: Ing. Kateřina Škvařilová 
12 . Nové trendy (2 hodiny) 
Zvláštnosti sportovního marketingu, vliv společenských trendů na činnost jednot.  
Garant: Ladislav Kotík  
13 . Marketingový mix (4 hodin) 
Co je marketingový mix, komunikační politika, nabídka produktů.  
Garant: bude doplněno 
14. Sponzoring (2 hodiny) 
Garant: bude doplněno 
15. Fundraising – Jak psát dotace (4 hodiny) 
Garant: Ing. Lukáš Tomko 
15. Jak dávát sportu smysl? (2 hodiny) 
Garant: P. Pavel Pacner 
16. Základy sportovního tréninku (4 hodin) 
Garant: PhDr. Jan Cacek 

Jak bude školení probíhat?  

- Základním plánem je školení jednou měsíčně v Brně na ústředí Orla, školení by probíhalo ve čtvrtek 
15:00 – 19:00 vždy poslední čtvrtek v měsíci 

- V případě zájmu o jiné termíny či místa školení (viz přihláška), zvážíme i jiné varianty 
- Bude umožněna i účast i jen na části školení (např. pro pokladníky jednot účast na těch 

přednáškách, které mají pro ně význam). 
- V rámci kurzu bude možnost i využít samostudium na internetu 
- Termíny školení v roce 2010: 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 23. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12 

Jak bude kurz ukončen?  

Úspěšní absolventští obdrží potvrzení o absolvování kurzu „Management sportu“.  

Podmínkou úspěšného ukončení bude:  
- vypracování závěrečné práce na vybrané téma 

- aktivní účast na kurzech 

- písemný test na závěr 

 
Zahájení: leden 2010  
Ukončení: prosinec 2010 
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Přihláška 

odeslat do 11.1. 2010 na ústřední sekretariát Orla 

Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………….. 

se přihlašuje na vzdělávací cyklus „Management sportu“ 

Další údaje:  

Jednota ……………………………………………………….. 

Funkce v jednotě nebo župě ……………………………………………………….. 

e – mail ………………………………………………….. 

Telefon …………………………… 

 

Dne ……………… v …………………………….. 

 

podpis 

 
 
  

mailto:ustredi@orel.cz
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Orel – Rada mládeže pořádá 
 

Táborový inspiromat 
 

sobota 16. ledna 2010 od 9 hodin 
Brno, Pellicova 2c 

 
-  určeno pro všechny, kteří by chtěli načerpat nové nápady pro svoje tábory 
-  o své zkušenosti se s Vámi podělí např. orlové z Těšan, Telnice, Křenovic, dozvíte se, jak to chodí na 

mezinárodním táboře Ficep, na skautských táborech, na „Americe“ atd. 
-  program s jednotlivými výstupy bude probíhat od 9 hodin v zasedacím sále na ústředí Orla, od 11.30 

bude přestávka na oběd (možnost využití okolních restaurací či vlastních zásob), předpokládané 
ukončení v 15 hod 

-  účastnický poplatek pro členy Orla je 0 Kč, pro nečleny 20 Kč 
-  všechny zájemce žádáme o vyplnění přihlášky nejpozději do 8.ledna 2010 (čím dříve, tím lépe) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Přihláška  
na Táborový inspiromat 
konaný 16.ledna 2010 

 

odeslat do 8.1. 2010 na ústřední sekretariát Orla 

Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz nebo www.orel.cz/prihlasky 

 
 

Jméno: ………………………………………………………………………………….. 
 
Jednota:…………………………………………………………………………………. 
 
Kontakt (mobil, mail): …………………………………………………………………. 
 
  
 
V ……………………………… dne …………………………… 
  

mailto:ustredi@orel.cz
http://www.orel.cz/prihlasky
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Exercicie pro mladé členy Orla (pod vedením 
otce arcibiskupa Jana Graubnera) 

Duchovní rádce Orla arcibiskup Jan Graubner opět povede exercicie pro mladé členy Orla. Jsou určeny 
hlavně těm, kteří jsou aktivní ve svých jednotách, členům vedení i trenérům a cvičitelům. Využijte této 
jedinečné příležitosti.  
Termín: 19. března 18:00 – 21. března 12:00 
Místo: exerciční dům Stojanov, Velehrad 
Cena: cca 400 Kč (dle druhu ubytování) 
Přihlášky: do konce února 2010 na ústřední sekretariát Orla nebo na www.orel.cz/prihlasky 
Věk: do 35 let, výjimky možné po dohodě 

 
Přihláška  

 
na Duchovní cvičení pro mladé členy Orla 

konané 19. – 21. března 2010 
 

odeslat do 28.2. 2010 na ústřední sekretariát Orla 

Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz nebo www.orel.cz/prihlasky 

 
 

Jméno: ………………………………………………………………………………….. 
 
Jednota:…………………………………………………………………………………. 
 
Kontakt (mobil, mail): …………………………………………………………………. 
 
  
 
V ……………………………… dne …………………………… 
 
 
 

http://www.orel.cz/prihlasky
mailto:ustredi@orel.cz
http://www.orel.cz/prihlasky
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Dlouhodobé soutěže v ORLU 

PING PONG    -  MALÁ KOPANÁ     -   NOHEJBAL 

Tělovýchovná rada Orla chystala od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v 

Orlu. Počet přihlášených byl příliš nízký, proto jsme se rozhodli provést ještě jednu výzvu.  

Zasíláme vám nyní několik základních informací a prosíme o vyplnění přihlášky, pokud má vaše 

jednota zájem o účast v některé ze soutěží. Pokud jste se již přihlásili, tak není nutné přihlášku 

posílat. Konečná podoba soutěží a také to, zda skutečně proběhnou, bude záviset na počtu 

přihlášených jednot.  

V této fázi Vás žádáme o zaslání předběžných přihlášek do níže uvedených soutěží do 11. ledna 

2010 na adresu Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: sport@orel.cz.  

Přihlášení zájemci obdrží další informace s podrobnými pokyny.  

Soutěže jsou určeny nejen pro ty, kteří se sportu věnují již nyní soutěžně, ale i pro všechny, kteří 

nemají možná odvahu se do nějaké soutěže pustit. Vyzýváme všechny jednoty, aby umožnili 

pravidelně sportovat jak talentovaným, tak i méně talentovaným sportovcům, pro které budou tyto 

dlouhodobé soutěže organizovány. Nenechte si proto tuto informaci pro sebe a předejte ji svým 

členům.  

Ladislav Kotík, generální sekretář Orla o.s. 

 

mailto:sport@orel.cz
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PING PONG (stolní tenis) 

Název soutěže: OPL 

Kategorie: Bez omezení věku 

1. Základní pravidla: 

1. v týmu hrají bez omezení věku 3 hráči (libovolného pohlaví) – hraje se 6 dvouher a čtyřhra) 

2. přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování 

3. turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc (víkendy) 

4. veškerá administrativa by probíhala na internetu v rámci is.orel.cz 

5. za každou jednotu může startovat i více družstev 

 

Startovné a kauce:   

Startovné: 100 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

2. Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 11. ledna 2010 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Hrací systém:  

Hrálo by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen. 

 

mailto:sport@orel.cz
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MALÁ KOPANÁ 

Kategorie: Muži (doporučený věk 15 let) 

Název soutěže: OLMaK 

Základní pravidla:   

 hraje se dle pravidel malé kopané  

 4 hráči v poli + brankář 

 hraje se ve sportovních halách a tělocvičnách, minimální velikost hřiště 15 x 25 m 

 přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování 

 turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc, model florbalové ligy (každý tým by např. sehrál 2 

– 3 utkání na turnaji a uspořádal 1 turnaj) 

 veškerá administrativa by probíhala na internetu v rámci is.orel.cz 

Startovné a kauce:   

Startovné: 200 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

3. Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 11. ledna 2010 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Zimní část  - hrála by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen 

Soutěž by pokračovala letní částí s možností přihlášení i pro další týmy (hrálo by se na 

venkovních hřištích). Účast v letní části není podmíněna účastí v zimní části a naopak zimní část 

není podmíněna účastí v letní části. 

 

mailto:sport@orel.cz
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NOHEJBAL 

Kategorie: Muži (doporučený věk 15 let) 

Název soutěže:  ONL 

Základní pravidla:   

 hraje se dle pravidel nohejbalu, hřiště o velikosti 9 X 18 m a výběh 3 m 

 hrají 3 hráči v poli  

 hraje se ve sportovních halách a tělocvičnách 

 přihlášené týmy budou rozděleny do oblastních skupin, aby se omezila nutnost cestování, př. 

by cestovali i na větší vzdálenost 

 turnaj v oblasti by probíhal jednou za měsíc 

 veškerá administrativa by probíhala na internetu v rámci is.orel.cz 

 za každou jednotu může startovat i více družstev 

Startovné a kauce:   

Startovné: 200 Kč 

Vratná kauce: 400 Kč 

Časový harmonogram:  

Přihlášky je nutné odeslat do 11. ledna 2010 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: 

sport@orel.cz.  

 

Zimní část  - hrála  by se v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen 

 

Soutěž by pokračovala letní částí s možností se přihlásit i dalším týmům (hrálo by se na 

venkovních hřištích). Účast v letní části není podmíněna účastí v zimní části a naopak zimní část 

není podmíněna účastí v letní části.  

mailto:sport@orel.cz
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Přihláška 

odeslat do 11.1. 2010 na ústřední sekretariát Orla 

Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: sport@orel.cz 

 

Jednota ……………………………………………………….. 

Župa …………………………………………….. 

Orel jednota ……………………………… má zájem o účast v následující soutěži:  

 

 Orelská pingpongová liga (OPL), počet družstev: …................. 

 Orelská liga malé kopané (OLMaK) 

 Orelská nohejbalová liga (ONL), počet družstev: …................. 

 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení ……………………………………… 

e – mail ………………………………………………….. 

telefon …………………………… 

Dne ……………… v …………………………….. 

 

Razítko a podpis statutárního zástupce jednoty 

mailto:sport@orel.cz

