
Provozní řád areálu Orlovny
Orel, jako majitel telčské orlovny, je křesťanskou tělovýchovnou organizací, jejíž ideou je 

zejména harmonické pěstování těla i ducha, vzdělávání a výchova v duchu křesťanských hodnot. 
K tomuto účelu orlovna ve 20 letech vznikla a k tomuto účelu slouží i dnes. Orlovna je přístupná 
nejen členům Orla a spolkům, které zde sídlí, ale také jednotlivcům a skupinám, které jsou ochotny 
akceptovat tyto pravidla a pro činnost, která není v rozporu s ideou organizace Orel. Činností 
neslučitelnou s ideou organizace Orel je zejména podpora, či propagace násilí, nesnášenlivosti, 
xenofobii, morálně zvráceného jednání, okultních či sektářských praktik, způsobů žití směřující k 
závislostem a sociopatogennímu chování, aj.

Přístup do budovy
Činnost v prostorách orlovny je pod patronací a zodpovědností předsedů jednotlivých klubů, i 

nadále však platí, že se zde nesmí provozovat činnost, která je v rozporu s ideou organizace Orel.

Činnost v přísálí, vestibulu a na hřišti probíhá podle předem schváleného harmonogramu. 
Přehled již schválených činností je dostupný zde:

http://goo.gl/hKqttw

Žádosti do harmonogramu můžete projednat přímo s kterýmkoli členem rady jednoty nebo poslat
elektronicky na telc@orel.cz.

Za dění v orlovně v době schválené akce zodpovídá osoba, která o akci žádala.

Poplatky spojené s užíváním objektu
Poplatek za využití objektu a přilehlého hřiště se stanoví po dohodě s pronajímatelem před 

každou akcí.

Bezpečnost
V celé budově je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Hasicí přístroj jsou dostupné na těchto místech:

• na jevišti

• v plynové kotelně

• v přísálí

• chodba v prvním patře

• skladiště (u elektrických rozvaděčů)

• kotelna v suterénu

Všichni členové Orla jsou během sportovních akcí v Orlovně a pořádaných Orlem pojištěni 
kvalitním úrazovým pojištěním

http://goo.gl/hKqttw
mailto:telc@orel.cz


Povinnosti uživatele budovy
Všichni návštěvníci jsou povinni v budově a jejím okolí udržovat pořádek.

Po skončení každé akce neprodleně uklidí veškeré využívané prostory.

Před odchodem z budovy zavře všechny okna, zhasne světla, vypne elektrické spotřebiče, řádně 
uzamkne všechny vchody do budovy a zavře železná vrata na hřiště.

Žadatel je povinen neprodleně po opuštění budovy vrátit klíče správci, od kterého si je půjčil.

Spolky využívající Orlovnu ke své pravidelné činnosti jsou povinny podílet se na pravidelné 
úklidu veřejných prostor podle rozpisu dostupném na viditelném místě v přízemí. Rozsah úklidu je 
následující:

• zamést a vytřít chodbu v 1. patře a schodiště

• zamést a vytřít chodbu v přízemí

• zamést a vytřít záchody

• vyčistit záchody a umyvadla

Kontakty
Kadlec Jaroslav, Hradecká 221 Telč, aljaka@seznam.cz, 732 157 552

Zdeněk Kovář, Mlýnská 15 Telč, kovarz@centrum.cz, 603 494 660

David Kovář, kowy@centrum.cz, 602 661 023

!! OREL SI VYHRAZUJE PRÁVO JAKÉKOLI PROVINĚNÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU
TRESTAT ZÁKAZEM VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA DOBU KTEROU OREL URČÍ !!

Provozní řád schválila rada jednoty na svém řádném zasedání dne: 3. 12. 2014

Platnost: od 1. 1. 2015
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