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Zpráva Rady mládeže Orla pro sjezd Orla 2011 
 

1. Personální sloţení 

 

Rada mládeţe Orla je ve svém sloţení poměrně nestálá. Je to dáno především věkem jejich 

členů (končí a začínají studovat, ţení a vdávají se, stěhují se apod.). Přesto si myslím, ţe se 

podařilo vytvořit dobrý tým, který má zájem pracovat pro Orla.  

Současné sloţení Rady mládeţe:  

 

Mgr. Dana Tománková (župa Klapilova) 

členka a místopředsedkyně RM od 20. 12. 2003 

předsedkyně RM od 21.11.2009 

Mgr. Petra Kratěnová (župa Sedlákova) 

členka RM od 24. 11. 2001 

předsedkyně RM od 20.12.2003 do 21.11.2009 

Mgr. Gabriela Brtníková(župa Metodějova) 

členka RM od 20. 12. 2003 

Mgr. Anna Brabcová (župa Sedlákova) 

členka RM od 29.4.2006 

Mgr. Alžběta Doležalová (župa Velehradská) 

členka RM od 10. 11. 2007 

Mgr. Jana Ferdová (župa Velehradská) 

členka RM od 10. 11. 2007 

Simona Sváčková (župa Metodějova) 

členka RM od 21.11.2009 

 

bývalí členové: 

 

Kristýna Kováříková (ţupa Šilingrova) 

členka RM od 29.4.2006 do 10. 11. 2007 

Ing. Martin Belatka (ţupa Metodějova) 

člen RM od 20. 11. 2004 do 10. 11. 2007 

Stanislav Fidrmuc (ţupa Sedlákova) 

člen RM od 30.12. 2000 do 11. 8. 2006 

Lucie Pekárková (ţupa Svatováclavská) 

členka RM od 12. 4. 2003 do 29. 4. 2006 

Martin Kratěna (ţupa Brynychova) 

člen RM do 20. 11. 2004 

Miroslav Marek (ţupa Bauerova) 

člen RM do 29. 4. 2006 

Karel Zavřel (ţupa Svatováclavská) od 10. 11. 2007 do 21.11.2009 

 

2. Zasedání 

 

RM se během čtyřletého období sešla celkem na 17 zasedáních:  

2007 – 1 

2008 – 6 

2009 – 3 

2010 – 6 
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2011 – 2 

3. Mezinárodní aktivity 

 

Rada mládeţe se podílí na práci Komise mládeţe FICEP. Zasedání komisí se účastnila Anna 

Brabcová a později Simona Sváčková, předsedou této komise je bratr Ladislav Kotík.  

RM zajišťovala účast na jiţ mnoha táborech FICEP, jeden z nich organizovala v ČR: 

2004 – Slovensko – Chtelnica – zúčastnilo se 10 účastníků a 2 vedoucí 

2005 – Česká republika – Ţďár nad Sázavou – zúčastnilo se 20 účastníků a asi 40 vedoucích a 

organizátorů z řad RM a dalších dobrovolníků 

2006 – Belgie – Lutych – zúčastnilo se 8 účastníků a 2 vedoucí 

2007 – Německo – Herdorf – zúčastnilo se 8 účastníků a 2 vedoucí 

2008 – Francie – Roanne - zúčastnilo se 5 dívek + 2 vedoucí 

2009 -  Rakousko - zúčastnilo se 9 účastníků + 2 vedoucí 

2010 –  Rakousko – Melk - zúčastnilo se 10 účastníků + 2 vedoucí 

 

Pravidelně se také naši zástupci účastní všech přípravných seminářů pro tábor FICEP, které se 

většinou konají v místě konání tábora vţdy na jaře daného roku. 

Před kaţdým FICEP táborem se od roku 2003 pravidelně koná český „předtábor“, kde se naši 

účastníci mezi sebou seznámí a připraví si některé společné programy atd.  

Tábory FICEP jsou vţdy perfektně připraveny a pro kaţdého účastníka bývají 

nezapomenutelným záţitkem. 

  

4. Vzdělávání  

 

Po znovuzískání akreditace od MŠMT pokračujeme v pořádání školení hlavních táborových 

vedoucích. Toto školení probíhá formou třídenního semináře zakončeného testem. Pouze ten, 

kdo splní závěrečný test, získá oprávnění akreditované MŠMT být hlavním vedoucím na 

dětském táboře. Přednášející na tomto školení jsou z velké většiny členové RM, a to: Mgr. 

Dana Tománková, Mgr. Petra Kratěnová, Mgr. Gabriela Brtníková, Ladislav Kotík a MUC. 

Tomáš Kříţ 

Školení se konala v těchto termínech: 

březen 2007 – 14 úspěšně zakončilo, 

20. března 2009 – 15 účastníků. 

Později bylo nabídnuto další školení, ale nebyl jiţ zájem. 

V lednu roku 2010 se uskutečnil táborový „inspiromat“, akce byla velmi zdařilá, v této 

aktivitě chceme i nadále pokračovat s dalšími tématy.   

V únoru 2011 jsme uspořádali kurz psychomotoriky – velmi úspěšný, rovněţ bychom ho rádi 

zopakovali, případně obměnili. 

 

5. Sport 

 

RM je garantem několika ústředních sportovních akcí určených pro děti a mládeţ. Mezi 

pravidelné akce RM patří atletické a gymnastické hry, sportovní odznak B.Kostelky. 

Zpočátku byly zařazeny do našeho programu také plavecké hry, přehazovaná, florbal ţákyň, 

vybíjená a miss aerobik, které byly však pro nedostatečný zájem zrušeny (některé zůstaly na 

ţupní úrovni).   

V roce 2004 se uskutečnila 2 sportovní setkání mládeţe (v Pozořicích a Dolních 

Bojanovicích). Tato akce byla určena pro starší děti a mládeţ. I kdyţ byly obě tyto akce 

úspěšné a hojně navštívené na další akce tohoto typu se jiţ další účastníci nepřihlásili.  

V letech 2009, 2010 se uskutečnila setkání mladých rodin s malými dětmi. Tato setkání se 
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setkala s ohlasem, budeme v nich pokračovat. 

V roce 2009 jsme spolupracovali na oslavách 100 let Orla. 

   

6.  Spolupráce s církví 

 

RM se snaţí spolupracovat také se Sekcí pro mládeţ České biskupské konference a 

Diecézním centrem pro mládeţ. 

 

7. Poděkování 

 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem členům RM, kteří se v posledním čtyřletém 

období podíleli na práci této rady. Doufám, ţe práce RM byla uţitečná a prospěšná nejen Orlu 

jako celku, ale také jednotlivých jednotám, účastníkům našich akcí i samotným členům RM. 

 

Petra Kratěnová  

člen RM 

 

8. Závěr 

 

Dovolte, abych se k poděkování připojila a za všechny současné i bývalé členy RM vyslovila 

slova díků dlouholeté předsedkyni Petře Kratěnové, která tuto zprávu vypracovala.  

Závěrem bych ráda upozornila, ţe, jak jiţ bylo zmíněno úvodem, sloţení RM se poměrně 

často mění a bude k tomu muset dojít i v blízké budoucnosti a to zejména díky měnící se 

rodinné situaci členek. Proto je čas hledání nových mladých lidí ochotných se podílet na práci 

RM. 

 

Dana Tománková 

předsedkyně RM 

 


