OREL

Zápis z 31. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 4. srpna 2014
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Průběžné čerpání rozpočtu 2014
7. Vyznamenání
8. Příprava zasedání ÚR
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
VP nebylo na začátku jednání usnášeníschopné (6 členů) 1. místostarostka ses. Macková
přivítala přítomné a zahájila spolu s br. P. Kopeckým zasedání orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhla ověřovatele zápisu ses.
Brandejsovou a br. P. Kopeckého.
3. Schválení bodů programu
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a vyzvala přítomné k dotazům
k předloženému přehledu.
Ses. Macková – jednota Kunovice nemá zájem o půjčku.
Ses. Macková – záměr pronájmu či nákupu budovy. Nákup je plánován spolu s KDU-ČSL,
starosta a místostarostka půjdou ještě na prohlídku celého objektu. Řešit změnu sídla Orla je
nutnost, protože biskupství má s budovou, ve které zatím jsme, jiný záměr. Nákup objektu je
v kompetenci Ústřední rady, bude předloženo na podzimním jednání.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR (materiál č. 5a)
Br. Častulík – předložil Návrh kalendáře sportovních akcí na rok 2015. V kalendáři je změna,
budou dvě školení a nebude tenis. U horských kol navrhuje TVR udělat akce otevřené a celou
akci brát jako dobrou reklamu Orla ve společnosti.
Ses. Macková – navrhla TVR uspořádat na ústředí turnaj ve stolním hokeji. TVR doplní do
návrhu pro ÚR termín.
Br. Častulík – pošle změny Soutěžního řádu, které vyplynuly z nových stanov, další zasedání
TVR bude v září, termín bude upřesněn a nyní nás čeká cyklopouť Josefa Valčíka.
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Br. Zelina – shrnul letní atletické hry FICEP, je nutné poděkovat br. Třináctému. Vyzvedl
nutnost, aby se předsednictvo zabývalo touto sportovní akcí a příští účastníci her FICEP
věnovali více času tréninku.
Ses. Macková – Br. Třináctému bylo poděkováno a všichni orelští reprezentanti budou dne 5. 9.
2014 přijati 1. náměstkem hejtmana na JMK (z JMK byla poskytnuta na hry vydatná finanční
pomoc). Přijetí bude prezentováno i v médiích, protože celkové výsledky orelských sportovců
byly velmi dobré!
Br. Častulík – dostal nabídku KDU-ČSL na členství v komisi při MŠMT „Pohybové aktivity
mládeže“.
Zpráva DR (materiál č. 5)
Br. P. Kopecký seznámil s písemným materiálem i domluvou pouti na sv. Hostýně. Duchovní
cvičení pro mládež a seniory - termín bude upřesněn.
Br. Zelina – jak je to s pomníkem na sv. Hostýně?
Ses. Macková – otec Graubner „nastínil“ kde to bude a jak to bude, ale celá věc je daleko
komplikovanější. Momentálně nemáme umělce, který by mohl reliéf vytvořit. Je to výzva pro
všechny – pokud znáte umělce pro ztvárnění orelského památníku, informujte VP.
Br. Kopecký – budu na Sv. Hostýně už od čtvrtka, cokoliv bude potřeba, budeme ve spojení a
pomůžu.
Ses. Jurečková – bude pouť na sv. Horu ústřední akcí?
Br. Čáp – za podmínek, jaké jsou – latinská mše sv.- by to neměla být ústřední akce.
Zpráva KR
Br. Pěcha je omluven.
Ses. Macková – z KR nemáme žádné výstupy, nyní hodnotí výtvarné práce dětí v soutěži „Naše
farnost“
Br. Častulík – promluvím s br. Pěchou, jak to myslí se svou funkcí dál.
Zpráva RM
Ses. Tománková je omluvena.
Ses. Macková – včera odjíždělo 7 lidí na tábor FICEP do Německa.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – nyní je před RS akce „Setkání orelských jubilantů s bratrem starostou“ dne
11. 9., některé župy reagovaly na výzvu o nahlášení jubilantů, jiné ne, RS pracuje na seznamu
jmen. A pak bude následovat tradiční setkání seniorů – 30. 9. 2014, program bohatý, prosím o
účast vedení Orla.
Zpráva EHR
Br. Kamba je omluven.
Br. Častulík – naše župa má materiál („manuál k dotačním titulům“) pro jednoty – pošleme
k využití ostatním.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp – dnes proběhla kontrola, nebylo tam nic závažného, jen drobné chyby, které se dají
napravit.
6. Průběžné čerpání rozpočtu 2014 a rozpočtové opatření č.1 (materiál č. 6, vč. tří příloh)
Ses. Macková – požádala přítomné o prostudování materiálů a případné dotazy.
Ses. Macková – příjmové částky jsou na účtu, už i dotace z ÚP a od správce konkurzní podstaty
Sazky.
Dále ses. Macková vysvětlila nutnost právníka - Dr. Focko nás žaluje za neplatnost výpovědi,
kterou od nás dostal z důvodu neplacení. Právnička také kontroluje zápisy jednot ve spolkovém
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rejstříku – je tam celá řada nesrovnalostí a spolupracovala při kontrole z NKÚ. Zdůvodnila také
navržené rozpočtové opatření.
Na jednání se dostavil br. Korger.
7. Vyznamenání (materiál č. 7)
Ses. Macková předložila následující soupis návrhů na vyznamenání, které může schválit VP:
Stříbrná pamětní medaile:
Br. Ing. Vlastimil Mlynář, jednota Dolní Dobrouč/župa Orlická, Rada jednoty – u příležitosti
osobního jubilea (*13. 7. 1964) za dlouholetou obětavou činnost v jednotě a rozvoj sportu.
Br. Vladimír Špaček, jednota Brušperk/župa Kadlčákova, Župní rada – u příležitosti státního
svátku sv. Václava za celoživotní práci a příkladný život v Orlu.
Ses. MUDr. Růžena Mašková, jednota Ostrava-Vítkovice/župa Kadlčákova, Župní rada – u
příležitosti státního svátku sv. Václava za celoživotní práci a příkladný život v Orlu.
Ses. Anna Fišerová, jednota Markvartovice/župa Kadlčákova, Župní rada - u příležitosti
státního svátku sv. Václava za celoživotní práci a příkladný život v Orlu.
Čestné uznání:
Ses. MUDr. Alena Koudelová, jednota Praha 4/župa Pospíšilova, br. Ing. Ševčík, starosta
jednoty a místostarosta župy – u příležitosti životního jubilea (*18. 6. 1939). Má významný
podíl na obnově orelské činnosti v Praze. I v současnosti je aktivní členkou – vzdělávací,
kulturní a zdravotnická činnost.
Ses. Emilie Tunklová, jednota Praha 4/župa Pospíšilova, br. Ing. Ševčík, starosta jednoty a
místostarosta župy – u příležitosti životního jubilea (*24. 11. 1929). Patří mezi zakládající
členy Orla v Praze, věnuje se kulturně-vzdělávací činnosti.
Br. Mons. ThLic. Bohumil Kolář, jednota Praha 4/župa Pospíšilova, br. Ing. Ševčík, starosta
jednoty a místostarosta župy – u příležitosti životního jubilea (*7. 1. 1924). Otec Kolář je
duchovním rádcem jednoty, vytváří v jednotě velmi dobré vztahy a stará se o duchovní náplň
v činnosti jednoty i župy.
Ses. Irena Sedláková, jednota Praha 4/župa Pospíšilova, br. Ing. Ševčík, starosta jednoty a
místostarosta župy – u příležitosti životního jubilea (*29. 4. 1934). Patří mezi zakládající členy
Orla v Praze, má velkou zásluhu na obnově činnosti po roce 1989, věnovala se cvičitelské
činnosti.
Čestné uznání a Stříbrná pamětní medaile
Br. Doc. Ing. František Pinďák (in memoriam), župa Svatováclavská v exilu (Holandsko –
oblast sv. Cyrila a Metoděje), br. Ing. Zelina, místostarosta Orla – u příležitosti státního svátku
sv. Václava za přispění k duchovní obrodě Orla po listopadu 1989. Byl redaktorem časopisu
Orel v exilu, zřídil nadaci kard. Berana, zastupoval organizaci na jednáních FICEP. Burcoval
svědomí – velký Orel, velký křesťan.
(pozn.: vyznamenání mohou převzít jeho žijící sestry)
Ses. Františka Frybortová, jednota Domanín/župa Velehradská, jednota Domanín – u
příležitosti životního jubilea (1. 10. 1919) za celoživotní obětavou činnost a věrnost orelským
ideálům.
(pozn.: vhodná příležitost k předání – orelská pouť na sv. Hostýně).
Br. Ing. František Ševčík, jednota Praha 4 – Nusle/župa Pospíšilova, ses. Brandejsová,
místostarostka Orla – u příležitosti osobního jubilea (*1. 7. 1934) za dlouholetou obětavou
činnost v orgánech Orla. Byl aktivním funkcionářem od počátku obnovy Orla v Praze, je
místostarostou župy a členem RS.
(pozn.: vhodná příležitost k předání – orelská pouť na sv. Hostýně).
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Br. Ing. Jaroslav Kočí, jednota Koryčany/župa Urbanova, ses. Brandejsová, místostarostka
Orla - u příležitosti osobního jubilea (*10. 1. 1944) za obnovu činnosti jednoty a župy. Je stále
aktivní v ústředních orgánech Orla, dlouholetý starosta župy Urbanovy a místopředseda RS.
Ses. Macková předložila následující návrh na vyznamenání, které může doporučit VP ke
schválení ÚR:
Stříbrná medaile „Za zásluhy“:
Br. Jiří Socha (in memoriam), jednota Lubina/župa Kadlčákova, Župní rada – u příležitosti
státního svátku sv. Václava za celoživotní práci pro Orla a organizaci Svatováclavské révy.
8. Příprava zasedání ÚR (materiál č. 8 + návrh programu)
Ses. Macková seznámila členy VP s návrhem br. starosty, aby se podzimní zasedání ÚR konalo
8. 11. 2014, současně předložila návrh programu ÚR a vyzvala členy VP k diskusi.
Br. Častulík – doporučil přidat bod programu „Změna soutěžního řádu“
Br. Čáp – bod jednání 12. upravit na: „Schválení návrhu volebního řádu sjezdu“.
Ses. Macková seznámila členy VP s návrhem br. starosty, který se týká termínu konání sjezdu
v roce 2015. Vzhledem k deklarované vůli Orla uspořádat kongres FICEP v Brně v měsíci
květnu následujícího roku, navrhuje br. starosta termín konání sjezdu dne 13. 6. 2015 v Orlovně
v Brně Bosonohách.
Na jednání přišel br. Juránek a tím je jednání VP usnášeníschopné.
9. Různé (materiál č. 9, 9a) a 9b))
Ses. Macková seznámila br. starostu se stavem jednání a doporučila již projednané body
k odhlasování.
VP/584/31 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. P. Kopeckého
8-0-0
VP/585/31 VP schvaluje program jednání
8-0-0
VP/586/31 VP bere na vědomí stav plnění usnesení
8-0-0
VP/587/31 VP bere na vědomí zprávy z odborných rad a ÚRK
8-0-0
VP/588/31 VP bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 6. 2014
8-0-0
VP/589/31 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1 spočívající v navýšení částky v kapitole
C3 – FICEP Hry o 400 tis. Kč, v kapitole I2 – propagační předměty o 120 tis. Kč a v kapitole
E4 – Opravy a údržba o 100 tis. Kč
8-0-0
VP/590/31 VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili br. Ing. Vlastimilu Mlynářovi, br. Vladimíru
Špačkovi, ses. MUDr. Růženě Maškové a ses. Anně Fišerové
8-0-0
VP/591/31 VP uděluje Čestné uznání ses. MUDr. Aleně Koudelové, ses. Emilii Tunklové, br.
Mons. ThLic. Bohumilu Kolářovi a ses. Ireně Sedlákové
8-0-0
VP/592/31 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Doc. Ing. Františku
Pinďákovi (in memoriam), ses. Františce Frybortové, br. Ing. Františku Ševčíkovi a br. Ing.
Jaroslavu Kočímu
8-0-0
VP/593/31 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“ br. Jiřímu
Sochovi (in memoriam)
8-0-0
VP/594/31 VP schvaluje termín konání ÚR dne 8. listopadu 2014
8-0-0
VP/595/31 VP schvaluje program jednání ÚR se změnou.
8-0-0
VP/596/31 VP souhlasí s předložením ÚR ke schválení termín konání sjezdu dne 13. 6. 2015
s místem konání v Orlovně v Brně Bosonohách
8-0-0
Br. Juránek pokračoval v projednávání bodu „Různé“:
a) Právník (materiál č. 9) – ses. Macková seznámila přítomné s potřebou konzultovat
některé kroky s právníkem (viz již projednávaný bod č. 6) a vyzvala VP k hlasování
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VP/597/31 VP schvaluje uzavření dohody o provedení práce na pozici právník s Mgr. Marií
Hasoňovou, Šošůvka 11, Sloup na dobu určitou do 31. 12. 2014
8-0-0
b) FICEP (materiál č. 9a) – ses. Macková vysvětlila, že jsme byli pozváni na jednání
správní rady FICEP v Paříži (17. – 18. 10. 2014) a máme naši účast potvrdit do 10. září.
br. Juránek navrhuje naši účast potvrdit v počtu 4 osob s tím, že by se rád osobně
zúčastnil, ale potřebuje tlumočníka.
VP/598/31 VP schvaluje delegaci na jednání FICEP dne 17. – 18. října 2014 v počtu 4 osob,
pod vedením br. starosty spolu s tlumočníkem a dvěma zástupci Orla
8-0-0
c) Poděkování– ses. Macková poděkovala všem, kteří se podíleli na prezentaci Orla na
letošní Katolické charismatické konferenci. Současně poděkovala ses. Škvařilové
(účetní) a ses. Chlupové (dotace) za pomoc při kontrole NKÚ, br. Možnému poděkovala
za vzorné vedení a organizaci Orelské florbalové ligy.
8-0-0
Ses. Macková seznámila členy VP se závěrem kontroly NKÚ.
VP/600/31 VP bere na vědomí závěr kontroly NKÚ
8-0-0
d) Školička – br. starosta informoval všechny o tom, že jednota Moravské Budějovice bude
mít jako první ve svých prostorách školičku a potřebuje půjčit 50 tis. Kč. Br. Starosta
navrhuje půjčit jednotě 40 tis. na dva roky s tím, že 10 tis. přidá z fondu
VP/601/31 VP schvaluje půjčku ve výši 40 tis. Kč jednotě Moravské Budějovice na dobu
určitou 2 roky.
8-0-0
e) Termín příštího VP – br. starosta navrhuje další zasedání VP na sv. Hostýně u
příležitosti pouti Orlů, potom v září a nakonec v říjnu tak, aby se vše připravilo na
podzimní zasedání ÚR
f) Muzeum – ses. Macková seznámila přítomné s Výzvou ke spolupráci, která přišla od
ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století se sídlem v Brně. Ses.
Macková navrhuje, aby se touto problematikou zabývala RS.
VP/602/31 VP pověřuje RS ke spolupráci s Muzeem českého, slovenského a rusínského exilu
20. století
8-0-0
10. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 18,30 hodin.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Komariková ………………………………………….
Ověřili:
Ses. Brandejsová ………………………………………….
Br. P. Kopecký ……………………………………………
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