OREL

Zápis ze 7. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 11. května 2020 v sídle Orla, Kurská 792/3, Brno – Starý Lískovec
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Řešení finančních záležitostí
Majetkové záležitosti
Informace k FICEP
- FICEP camp 2021
- Zimní FICEP hry 2021

6.
7.

Různé
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelku
dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.
VP/7/102 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.

7-0-0

2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání.
VP/7/103 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva.

7-0-0

Přišel br. Třináctý a br. Kamba.
3. Řešení finančních záležitostí
Ses. Macková: dotace z MŠMT jsou pozastaveny.
Br. Juránek: Můj klub – chystá se mimořádný program, ten kdo vlastní majetek, nebo je
v dlouhodobém nájmu, bude mít možnost uplatnit provozní ztrátu (energie, údržba), za dobu,
kdy byly areály zavřeny i ztráty z neuskutečněných pronájmů. Je nutné být připraveni, podmínky
se tvoří, bude záležet i na rychlosti. Jednoty budou ústředním sekretariátem informovány, aby si
připravily podklady. Ústředí dotační portál sleduje a bude informovat jednoty. Počet podaných
žádostí bude zohledněn i v dalších letech.
Aby jednoty v budoucnu dosáhly na dotace, potřebují mít cvičitele. Budou-li mít cvičitele nebo
trenéra, budou moci čerpat dotaci na mzdy trenérů a cvičitelů.
Br. Kamba: Orel v minulosti pořádal spoustu kurzů cvičitelů. Platí stále, nebo jsou absolvované
kurzy časově omezené?
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Br. Juránek: od druhé třídy platí pouze na dva roky, třetí třída platí na pět let. Hledáme cestu, jak
sami vyškolit cvičitele.
Ses. Macková: Orlu zanikla licence na školení táborových vedoucích. Není jednoduché ji
obnovit, ústředí prověřuje.
Br. Juránek: v každé jednotě se musí najít jeden cvičitel nebo trenér. Sporty byly rozděleny do
několika kategorií. Orel potřebuje pestrost sportů, klíčový ze sportů je hokej, kopaná a tenis.
Přihlášky fotbalových klubů s hráči 17 a více let – po skončení nouzového stavu – Pohár
kardinála Berana – ve velké kopané. Kardinál Josef Beran podporoval kopanou; v roce 1947
provedl slavnostní výkop zápasu Praha – Ostrava. Fotbalový zápas by měl mít i duchovní rozměr.
Vyhlášen bude co nejdříve, mužstva se mohou hlásit do 1. 6. 2020.
Br. Juránek: Atletická liga – poděkování jednotě Orlice za organizaci běhu během měsíce května,
pro účast je třeba mít GPS. Jedná se o ústřední akci. Do 31. 5. se musí zapojit co nejvíce běžců
– trať lze i pěšky projít. Vítězové budou vylosováni. Závod navrhuje započítat do OBL.
Změna termínu cyklopouti kvůli koronavirové krizi - nový termín je 6. – 12. 9. 2020, cca 60
účastníků.
Kultura – změna termínu divadelní přehlídky na 13. - 15. 11. 2020, přehlídka duchovních písní
Cantáte v Luhačovicích bude přesunuto, možný náhradní termín, bude ještě upřesněno.
Tábory je vhodné pořádat jako „sportovní soustředění“.

VP/7/104 VP bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.

9-0-0

4. Majetkové záležitosti
a) Žádost jednoty Kolín
Jednota požádala o odložení splátky půjčky z důvodu neuskutečněných nájmů, splatné ke konci
roku.
VP/7/105 VP zamítá žádost o odložení splátky půjčky a pověřuje ses. Mackovou dalším
jednáním s jednotou Kolín.
9-0-0
b) Žádost jednoty Kotvrdovice
Jednota požádala o převedení budovy v majetku jednoty Orla do majetku obce.
Br. Juránek: navrhl žádost odložit z technických důvodů.
c) Žádost jednoty Hrádek nad Nisou
Jednota Hrádek nad Nisou požádala o schválení smlouvy o dílo pro získání dotace z MŠMT pro
výstavbu kluziště.
VP/7/106 VP souhlasí s investiční akcí Orla jednoty Hrádek nad Nisou „Výstavba nového
kluziště, Hrádek nad Nisou, p. č 1468/3“ a souhlasí s podpisem předložené smlouvy o dílo,
včetně všech jejich podmínek.
9-0-0
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Odešel br. Gardáš.
5. Informace k FICEP
a) FICEP camp 2021
Ses. Macková: v roce 2021 měl Orel pořádat FICEP camp v České republice, letošní camp měla
pořádat Francie. Protože letošní camp byl zrušen, FICEP navrhlo, aby v roce 2021 camp pořádala
Francie a v roce 2022 Česká republika.
VP/7/107 VP souhlasí s odložením termínu FICEP campu v ČR na rok 2022.

8-0-0

b) Zimní FICEP hry 2021
Ve dnech 3. – 6. 3. 2021 se v rumunském Brašově uskuteční zimní hry FICEP. FICEP požádalo
o nahlášení předběžného zájmu o jednotlivé disciplíny. Br. Juránek navrhl účast 6 sportovců a
jednoho vedoucího. TVR provede doporučení sportovců na základě výsledků ústředních akcích
v zimních sportech.
VP/7/108 VP schvaluje účast na zimních hrách FICEP v roce 2021 v rumunském Brašově
v počtu šesti sportovců a jednoho vedoucího.
8-0-0

6. Různé
a)
Vyznamenání
Ses. Jurečková: k dnešnímu dni byla na ústřední sekretariát doručena následující žádost o
vyznamenání:
Čestné uznání Orla
Hedvika Vostalová, jednota Měřín/župa Kubišova. Jednota navrhla vyznamenání za podíl na
znovuobnovení činnosti Orla v Měříně a za dlouholetou práci v radě jednoty, u příležitosti
životního jubilea.
VP/7/109 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Hedvice Vostalové z jednoty Měřín.

8-0-0

b) Br. Juránek poděkoval za organizaci běhu Letohradská pětka podle GPS.
c) Br. Kamba: agentura sportu zvažuje podporu pilotních projektů do hokeje, bude podporovat
kluziště na malých jednotách?
Br. Juránek: ano, bude podporovat výstavbu kluzišť.
d) Ses. Brandejsová: pouť župy Orlické a Brynychovy dne 6. 6. 2020 byla zrušena, v Králíkách
bude tento den slavena mše svatá za orly a celou orelskou organizaci.
e)

Ses. Kellerová: byla zrušena pouť župy Bauerovy na Radhošť, je možný náhradní termín.

f)

Ses. Macková: byla zrušena pouť župy Sedlákovy do Křtin 17. 5. 2020.
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g) Ses. Macková vyzývá jednoty a župy, které nemohly z důvodů vládních opatření
zorganizovat svoje volební schůze a sjezdy v řádných termínech, aby tak již za splnění
hygienických podmínek provedly alespoň volby statutárních zástupců.

7.

Závěr

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:30 hodin.
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