OREL

Zápis z 29. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 14. dubna 2014
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Příprava ÚR
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. P. Kopeckým orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhnul ověřovatele zápisu br.
Zelinu.
VP/568/29 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Zelinu

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
VP/569/29 VP schvaluje program jednání

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům
k předloženému přehledu.

VP/570/29 VP bere na vědomí stav plnění usnesení

8-0-0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Častulík – podal zprávu o činnosti. Proběhl turnaj ve volejbale žen a mužů, družstvo
z Českých Budějovic nereagovalo, vybraný tým z Křenovic se umístil na 3. - 4. příčce.
V Nivnici bude atletika v květnu. Další etapa OBL – všude velký zájem sportovců.
FICEP – navýšení rozpočtu kvůli dopravě a využití autobusu po celou dobu her.
Ses. Macková – podala vysvětlení. Organizátoři nedodrželi slib, že naše sportovce ubytují
v blízkosti sportovišť. Navýšení bude cca z 54 tis. na 77 tis., zvažuje se varianta – na přesuny
autobusy z ČR.
VP/571/29 VP bere na vědomí zprávu TVR a stav přípravy her FICEP
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Zpráva DR
Br. Kopecký shrnul zprávu z DR a znovu probral rozšířené zasedání 12. 5. – již podrobný
program. Vyzval přítomné k účasti na rozšířeném zasedání DR. Tradiční setkání seniorů na
Vranově – kladné ohlasy, velké poděkování patří ses. Hlavicové. Příští zasedání DR bude 28. 4.
2014.
VP/572/29 VP bere na vědomí zprávu DR.
8-0-0
Zpráva KR
Br. Pěcha není přítomen a písemná zpráva není k dispozici.
Zpráva RM (materiál 5.b)
Br. Juránek přečetl poslanou písemnou zprávu od ses. Tománkové.
VP/573/29 VP bere na vědomí zprávu RM.

8-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – od minulého VP se RS nesešla, poděkování patří br. Kostelkovi a také
zaměstnancům ústředního sekretariátu. – za pomoc při organizaci setkání jubilantů 2013.
VP/574/29 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba – EHR dostala ekonomické podklady k hospodaření za rok 2013, rozvahu, výkaz
zisků a ztrát, a bude jednat další týden. Prodloužení termínů evropských dotací.(problém), EHR
pracuje na pomocném materiálu pro jednoty.
VP/575/29 VP bere na vědomí zprávu EHR.

8-0-0

Zpráva ÚRK (materiál č. 5)
Br. Juránek – vyzval br. Kostelku, který zastupoval předsedu ÚRK, aby přítomné seznámil se
závěrem jednání ze dne 10. 4. 2014. Po zprávě prohlásil br. Juránek, aby navržené usnesení
z ÚRK bylo postoupeno na jednání ÚR.
Ses. Macková – navrhuje, (po dohodě s ÚRK a EHR) aby výroční zpráva byla dána na web a
delegátům ÚR byla v materiálech dána informace, kde jsou dokumenty ke stažení
VP/576/29 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.
8-0-0
VP/577/29 VP schvaluje návrh ses. Mackové – umístit výroční zprávu na web a delegáty ÚR
pouze informovat, kde jsou materiály ke stažení
8-0-0
6. Příprava ÚR (materiál č. 6, 6.a, 6.b, 6.c a 6.d)
Ses. Macková – seznámila postupně ostatní s materiály (viz výše uvedené). MŠMT slibuje, že
dotace bude známa do 23. 4. 2014. Máme příslušnou směrnici a výpočet bude proveden dle této
metodiky. Ses. Macková seznámila přítomné s programem jednání ÚR.
VP/578/29 VP souhlasí s předložením návrhu programu na jednání ÚR 26. 4. 2014

8-0-0

Ses. Macková – ukázala několik změn v Jednacím řádu, převážně technického charakteru.
Změny nyní korespondují s paragrafy nových stanov.
VP/579/29 VP souhlasí s předložením opraveného Jednacího řádu ke schválení Ústřední radě
dne 26. 4. 2014
8-0-0
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Ses. Macková – ukázala přítomným další změny ve Směrnicích č. 1,2,4,8,9 a 11. Většinou se
jedná o přečíslování paragrafů.
VP/580/29 VP souhlasí s předložením opravených Směrnic č. 1,2,4,8,9 a 11 ke schválení
Ústřední radě dne 26. 4. 2014
8-0-0
Ses. Macková byla nominována předsednictvem KDU-ČSL a následně jmenována ministrem
MŠMT do Národní rady pro sport.
Ses. Macková – podrobné vysvětlení rozpočtu – viz materiál 6. b. V loňském roce dobře
uložené peníze, v mnoha položkách se ušetřilo.
Přišel br. Korger
VP/581/29 VP bere na vědomí rozpočet

9-0-0

Ses. Macková – doporučuje pozvat na ÚR i naši účetní.
7. Různé (materiál č. 7)
a) vyznamenání
Ses. Macková předložila následující soupis návrhů na vyznamenání, které může schválit VP:
Čestné uznání a stříbrná pamětní medaile
Františka Sedlačíková, jednota Ratíškovice, župa Šilingrova – za dlouholetou obětavou práci
pro jednotu Orla u příležitosti stého výročí založení jednoty.
Marie Holečková, jednota Ratíškovice, župa Šilingrova – za dlouholetou obětavou práci pro
jednotu Orla u příležitosti stého výročí založení jednoty.
Terezie Pištěková, jednota Ratíškovice, župa Šilingrova – za dlouholetou obětavou práci pro
jednotu Orla u příležitosti stého výročí založení jednoty.
Josef Vacenovský, jednota Ratíškovice, župa Šilingrova – za dlouholetou obětavou práci pro
jednotu Orla u příležitosti stého výročí založení jednoty.
Jan Příkaský, jednota Ratíškovice, župa Šilingrova – za dlouholetou obětavou práci pro
jednotu Orla u příležitosti stého výročí založení jednoty.
VP/582/29 VP uděluje Čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili ses. Františce Sedlačíkové,
ses. Marii Holečkové, ses. Terezii Pištěkové, br. Josefu Vacenovskému a br. Janu Příkaskému.
9-0-0
Ses. Macková předložila následující návrh na vyznamenání, které může doporučit VP ke
schválení ÚR:
Stříbrná medaile „Za zásluhy“
František Schultz, za celoživotní zásluhy o Orla v exilu, byl jeho čelným funkcionářem při
založení exilové župy v USA, až do r. 1989 pomáhal udržovat orelské krajanské hnutí v exilu,
kontinuitu hnutí předával do Československa po pádu komunismu. Koordinoval kontakty mezi
exilovými orly po celém světě, publikoval v exilovém křesťanském tisku. V USA organizoval
protestní akce proti komunistické totalitě, pravidelně se s Orly účastnil pochodu porobených
národů v NY. Pracoval pro českou komunitu v USA, zejména pro krajanskou farnost
v Chicagu, zasloužil se o sochu p. Marie z exilu, tuto sochu v 50. letech odhaloval v českém
benediktinském opatství Lisle u Chicaga, a po roce 1989 organizoval její převezení do Čech.
Jako americký voják bojoval v korejské válce proti komunismu (1950-1953). Má zásluhy o
obnovu Orla po r. 1989.
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VP/583/29 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“ br.
Františku Schultzovi

9-0-0

b) Charizmatická konference
Br. Juránek – Orlu byl nabídnut stánek na Charizmatické konferenci. FICEP – nabídka
běžeckých závodů pro naše sousedy (mimo Polska).
Ses. Macková – ve stánku na Charizmatické konferenci bude dobré, abychom se vystřídali my
členové VP. Podklady připraví ústředí, ale ve stánku by měli mít službu členové VP. Asi
navýšíme náklad časopisu před konferencí.
c) Informace ze sjezdů žup
Ses. Macková - je třeba otočit poměr mladých k seniorům – nutnost pro dotace. Na sjezdech
žup si dělala průzkum předávání informací, někde jsou předány, ale mnohdy zůstanou na župě.
Vznik nových jednot – problém Sušilova župa a župa Pospíšilova.
d) dotazy na EHR a ústředí
Br. Zelina – dotaz na EHR – zjistit, co má župa či jednota předávat při daňovém přiznání a
vypsat to pro jednoty.
Br. Kamba – to je jako s osobním přiznáním – každá úřednice FÚ to chce jinak. Nelze udělat
„návod“ pro všechny.
Br. Častulík – je možné nechat na ústředí udělat propagační materiály? Jednoty si je odkoupí,
ale bude tam množstevní sleva.
e) dokumentace činnosti
Br. Zelina – návrh, aby se udělala kronika. Je nutno naši činnost dokumentovat, ať RS či KR
navrhne, jak to řešit.
Br. Častulík – je nutné dát podmínky – jaké podmínky dáme tomu kronikáři? Popřemýšlejme
do dalšího VP.
Br. Kostelka – máme časopis, vždy je jedno číslo pro kronikáře, dalších 4-5 čísel pro další
studium. Nyní br. Jaromír Šustr přetáčí VHS na DVD.
Br. Kostelka – je tu časopis od roku 1913 a pak i diplomové práce. Činnost Orla je dobře
dokumentována.
8. Závěr
Br. starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin
požehnáním na cestu od br. P. Kopeckého a přáním požehnaných svátků Velikonočních.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….
Ověřil:
Br. Zelina ……………………………………………….
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