OREL

Zápis z 36. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 16. března 2015
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. Plnění rozpočtu 2014
7. Kongres FICEP
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání orelskou modlitbou spolu s P. Kopeckým.
Zatím není VP usnášeníschopné (6 členů).
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhnul ověřovatele zápisu br. P.
Kopeckého a br. Častulíka.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková obeslala e-mail. dopisem členy KR. Reagovala ses. Sochová a domluvily se na
spolupráci.
Ses. Macková – jedná se o klasickou půjčku, kdy splátky budou do konce roku 2016.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Častulík informoval o sportovních akcích – OBL, OFL, běžky – zdařilá akce, fotbal
Vnorovy – mladší žáci hráli, starší žáci – nehráli (nutno přehodnotit), v sobotu proběhlo zdařilé
školení na Stupavě pod vedením tří instruktorů.
Přišel br. Zelina – VP je usnášeníschopné.
Br. Častulík pokračoval – letos se poprvé v Hradci Králové uskuteční Ústřední atletické
závody. Další akcí je tradiční cyklopouť, 36 lidí je přihlášeno a ještě je možné se přihlásit.
TVR navrhuje opravu posledního odstavce přílohy č. 1 Soutěžního řádu Orla ohledně
příspěvku na cestu postupujícím: slova „jejich vítězové“ nahradit slovy „postupující dle čl. IX,
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část A, odst. 3, bodu b)“. V minulosti při obdobné úpravě čl. X, bodu 9 z nedůslednosti nebyl
stejně upraven poslední odstavec přílohy odkazující na tento změněný bod.
Br. Juránek vyzval VP k hlasování dosud probraných bodů.
VP/653/36 schvaluje ověřovatele zápisu – br. P. Kopeckého a br. Častulíka
7-0-0
VP/654/36 schvaluje program dnešního jednání
7-0-0
VP/655/36 bere na vědomí plnění usnesení z 35. VP
7-0-0
VP/656/36 schvaluje technickou úpravu soutěžního řádu, kdy slova „jejich vítězové“ budou
nahrazena slovy „postupující dle čl. IX, část A, odst. 3, bodu b)“
7-0-0
VP/657/36 bere na vědomí zprávu TVR
7-0-0
Zpráva DR (materiál č. 5)
O. Kopecký – přečetl zápis – viz příloha.
Podrobněji se zastavil u setkání seniorů, které bude v dubnu na Velehradě. Omluvil se z dalšího
zasedání VP, právě pro svoji účast na setkání seniorů.
Br. Juránek požádal předsedu DR o písemné oslovení o. biskupa Malého, jako celebranta
Orelské na pouti na Sv. Hostýně. Pokud by o. biskup nemohl, pak oslovit o. biskupa Cikrleho.
Sám starosta osloví o. biskupa Malého osobně.
Br. Kopecký – pokud nebude moci o. biskup Malý nebo Cikrle, pak navrhuje oslovit o. biskupa
Herbsta nebo Kajneka.
VP/658/36 ukládá předsedovi DR napsat písemné pozvání o. biskupovi Malému na Orelskou
pouť na Sv. Hostýně s prosbou o celebraci hl. mše svaté
7-0-0
Br. Zelina – oslovit/vyzvat více Orlů na duch cv. pro mladé členy Orla, které vede tradičně otec
arcibiskup Jan.
Br. Juránek – mladí mají v tomto termínu více nabídek, volí jiná společenství – při farnosti,
v diecézi, atd.
Zpráva KR
Ses. Macková – spolupráce s církev. školou v Brně, soutěž zpěv, přednes, hra na hudební
nástroj, … atd. – viz plakátek „S Orlem vzlétneme výš!“
Navrhuje podpořit spolupráci částkou 10 tis. – vzájemná spolupráce vede k další propagaci
Orla mezi mladými lidmi. Starosta v porotě, informace v časopisu 2/2015.
VP/659/36 schvaluje podporu aktivity církevních škol „S Orlem vzlétneme výš“ ve výši 10 tisíc
Kč v rámci reklamy a propagace Orla
7-0-0
Zpráva RM
RM v období od minulého jednání VP nebyla.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – RS jednala nyní před VP. Projednávala setkání seniorů na Velehradě a
navrhuje návštěvu (seniorů) Starého Města a jako dárek rozdávat seniorům DVD k výročí
znovuobnovení Orla. RS žádá po ústředí vygenerovat do konce března seznamy jubilantů
v roce 2015 a vše připravit na ÚR tak, aby se seznamy dostaly včas do žup. Setkání jubilantů
bude 17. 9. 2015 s přednáškou o historii praporů.
RS dále žádá po ústředí seznam nejstarších Orlů (do členského čísla 500) a navrhuje tyto
osobně pozvat na Sv. Hostýn v době konání hl. Orelské pouti.
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Dále RS připravuje tradiční podzimní setkání seniorů, které bude letos 20. 10. A senioři
navštíví klášter Staré Brno.
VP/660/36 bere na vědomí zprávu RS

7-0-0

Zpráva EHR
Předseda EHR není přítomen a zprávu neposlal.
Zpráva ÚRK
Starosta vyzval br. Čápa.
Br. Čáp – v lednu kontrola v jednotě Orel Opava – viz zápis (k nahlédnutí na ústředí). Jednota
pracuje dobře, ale neumí svou práci vyhodnotit písemnou formou.
ÚRK doporučuje zavést lepší kontrolní systém v župách – např. kontrolu zápisů, revizních
zpráv z jednot, … atd.
Br. Juránek vyzval br. Čápa k sepsání „informačního minima“ pro župy.
VP/661/36 bere na vědomí zprávu ÚRK

7-0-0

6. Plnění rozpočtu 2014 (materiál č. 6)
Ses. Macková – seznámila přítomné s písemným materiálem, který měla k dispozici při
kontrole také ÚRK. Materiál bude součástí přípravy dokumentů na ÚR. V roce 2014 hospodařil
Orel s přebytkem.
VP/662/36 bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za rok 2014

7-0-0

7. FICEP (materiál č. 7)
Ses. Macková seznámila přítomné s písemnou přílohou. Jednání FICEP bude asi pouze
pracovní, na kulturní program v sobotu se přihlásili jen 3 zájemci. Je nutné navrhnout a schválit
naše zástupce.
Přišel br. Korger (nyní je přítomno 8 členů VP)
Br. Juránek navrhl do pastorační komise br. P. Petra Dujku a br. Častulík navrhuje jako
náhradníka br. P. Františka Krále.
Br. Juránek navrhuje do komise pro mládež ses. Danu Tománkovou, a pokud nebude moci br.
Michala Možného.
Zástupci na volební valnou hromadu – br. Juránek a ses. Macková
Ses. Macková navrhuje pozvat na sobotu také zástupce z jednotlivých žup.
VP/663/36 schvaluje zástupce Orla na volební valnou hromadu FICEP br. Stanislava Juránka
a ses. Miluši Mackovou
8-0-0
VP/664/36 schvaluje zástupce Orla na jednání pastorační komise FICEP br. P. Petra Dujku a
náhradníka br. P. Františka Krále
8-0-0
VP/665/36 schvaluje zástupce Orla na jednání komise pro mládež FICEP ses. Danu
Tománkovou a náhradníka br. Michala Možného
8-0-0
VP/666/36 ukládá ústředí pozvat na druhý den jednání FICEP, tj. sobotu 11. dubna 2015 na
oběd a program zástupce z jednotlivých žup
8-0-0
8. Vyznamenání (materiál č. 8)
Ses. Macková předložila následující návrhy na vyznamenání:
Čestné uznání
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Br. František Slavík, jednota Staré Město/župa Velehradská. Rada jednoty Orla Staré Město
navrhuje u příležitosti st. svátku sv. Cyrila a Metoděje za reprezentaci jednoty a vedení
sportovního oddílu „Cvičení pro kluky“.
Antonín Vavruška, jednota Staré Město/župa Velehradská. Rada jednoty Orla Staré Město
navrhuje u příležitosti st. svátku sv. Cyrila a Metoděje za reprezentaci jednoty a zásluhy na
rozvoji stolního tenisu.
Čestné uznání a Stříbrná pamětní medaile
Prof. Zdeněk Svoboda (in memoriam), původně jednota Bosonohy/župa Sušilova. Orel
jednota Brno- Bohunice navrhuje vyznamenání za významné sportovní výsledky v třicátých
letech min. století, za práci pro předválečný Orel – náčelník rady Orla od roku 1936,
spolupracovník dr. Vojtěcha Jílka, po roce 1948 zatčen a odsouzen na 10 let, po propuštění
nenašel nikde práci. Až do důchodu pracuje v cihelně.
Předání po dohodě s rodinou na sjezdu župy Sušilovy či jindy.
Karel Žáček, jednota Velké Němčice/župa Sedlákova. Rada jednoty Velké Němčice navrhuje
vyznamenání u příležitosti letošních narozenin (4. 11. 1940) za celoživotní přínos pro Orel.
V jednotě Velké Němčice, kterou po revoluci pomáhal obnovit je již 25 let starostou.
Předání na sjezdu župy Sedlákovy – 24. 4. 2015 v Pozořicích.
VP/667/36 uděluje Čestné uznání br. Františku Slavíkovi a br. Antonínu Vavruškovi
8-0-0
VP/668/36 uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Prof. Zdeňku Svobodovi (in
memoriam) a br. Karlu Žáčkovi
8-0-0
Br. Zelina – ještě je nutné připravit na jednání ÚR již jedenkrát předložený návrh na
vyznamenání br. Pinďáka.
Ses. Brandejsová navrhla, aby se vyznamenání br. Kočímu udělilo na ÚR hned na začátku
jednání.
9. Různé
Kontrola FÚ
Ses. Macková – byla ukončena kontrola FÚ a bylo konstatováno neporušení rozpočtové kázně.
Sjezdy v župách
Ses. Macková požádala o doplnění přesných začátků župních sjezdů a upřesnění, zda začínají
mší svatou.
Přišel br. Kamba (je přítomno 9 členů VP)
Členské příspěvky
Ses. Kellerová - je nutné, aby členské příspěvky byly vybírány ve výši 500,- Kč?
Ses. Macková - je nutné do žádosti uvést i příjmy jednoty (mimo pronájmy a státní peníze).
Není nutno zasílat na ústředí.
Dotace
Ses. Macková - je známa výška dotací – celkem z MŠMT na program II a IV 8,445 mil. Kč.
Závody
Br. Častulík – plán na letošní závody horských kol byl pozměněn. Letos nebudou závody
v Bořitově 21. 6., ale v Boskovicích 12. 9. 2015
10. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 16,30 hodin.
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……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Komariková ……………………………………….

Ověřil:
Br. Častulík……………………………………………….
Br. P. Kopecký ……………………………………………
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