OREL

Zápis z 34. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 18. března 2019
Šaldova 18, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení VP
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Příprava ÚR – schválení programu
- návrh pracovních funkcí
– výsledek hospodaření Orla k 31.12.2018
Stavba Kurská
Vyznamenání
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. Častulíka.
VP/525/34 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Častulíka.

7-0-0

2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal
o programu hlasovat.
VP/526/34 VP schvaluje program dnešního zasedání.

7-0-0

3. Kontrola usnesení VP
Ses. Macková stručně shrnula rozpracovaná usnesení VP. Stolní tenisté a fotbalisté odhlásili
účast z FICEP her.
Br. Častulík: místo nich se zúčastní futsalové družstvo.
Ses. Macková: 18. června 2019 ve svatovítské katedrále v Praze děkovná mše svatá za 110 let
Orla, mons. Dominik kardinál Duka potvrdil účast; vyzvala přítomné k dotazům.
VP/527/34 VP bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VP.
4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
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Br. Častulík: proběhl lyžařský závod ve slalomu na Stupavě; v březnu a v dubnu se dohrává finále
OFL, probíhají závody nového ročníku běžecké ligy;
Ses. Macková: během posledních let došlo ke zvýšení příspěvku pro rozhodčí v základní části
OFL, a proto je nutné zvýšit příspěvek pro rozhodčí finálových turnajů, kde navýšení neproběhlo.
VP/528/34 VP schvaluje navýšení příspěvku rozhodčích finálových turnajů dle přílohy. 7-0-0
VP/529/34 VP bere na vědomí zprávu TVR.

7-0-0

Přišel br. Třináctý.
Zpráva KR
Br. Juránek: v sobotu 18.5. folklorní festival v Brně-Řečkovicích; oslava 110 let Orla na
Velehradě v neděli 19.5.2019.
Br. Častulík: Cantate Luhačovice – přehlídka duchovních písní Cantáte v Luhačovicích v sobotu
1.6.2019 – přihlášeno málo zájemců; vyzýváme schóly k účasti; každý člen VP by měl zajistit
schólu nebo schóličku, zájemce nahlásit ses. Habartíkové.
VP/530/34 VP bere na vědomí zprávu o akcích KR.

8-0-0

Přišel br. Sedláček.
Zpráva DR
Br. Kodeda: DR se zabývala poutěmi z poutní knížky; DR navrhuje oslavu 110 let Orla v neděli
19.5. a děkovnou bohoslužbu v Praze v úterý 18.6. zařadit do poutní knížky.

VP/531/34 VP schvaluje uvedení do poutní knížky akce: oslava 110 let Orla na Velehradě
v neděli 19.5.2019 a děkovná bohoslužba za 110 let Orla ve svatovítské katedrále v Praze v úterý
18.6.2019.
9-0-0
VP/532/34 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Zpráva RM
Br. Juránek: minulou sobotu proběhly gymnastické hry v Žatčanech, účast uspokojivá.
VP/533/34 VP bere na vědomí zprávu RM.

9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: setkání seniorů se uskuteční na Hostýně ve dnech 8.-10. dubna 2019,
přihlášeno 78 zájemců; na pondělní podvečer domluvena účast starosty, bude předáno
vyznamenání.
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VP/534/34 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

Přišla ses. Škvařilová.

Zpráva EHR
Ses. Macková: předložila výsledky hospodaření Orla k 31.12.2019.
VP/535/34 VP bere na vědomí výsledky hospodaření Orla k 31.12.2018 a doporučuje Ústřední
radě ke schválení.
10-0-0
Ses. Macková: se starostou Orla zjišťují možnosti financování dokončovacích prací na Kurské.
VP/536/34 VP bere na vědomí ekonomické informace.

10-0-0

Ses. Macková: z důvodu vyřazení starého nábytku a vybavení navrhuje zřídit likvidační komisi
ve složení ses. Jurečková, ses. Škvařilová a br. Nováček.
VP/537/34
VP schvaluje inventární a likvidační komisi ve složení ses. Jurečková, ses.
Škvařilová a br. Nováček.
10-0-0
5. Příprava ÚR
a) schválení programu
Byl předložena pozvánka s navrženým programem zasedání ústřední rady.
VP/538/34 VP doporučuje ÚR ke schválení program zasedání ÚR dne 28.4.2019.

10-0-0

Předsednictvo navrhlo na předsedajícího sjezdu br. Juránka, jako pracovní předsednictvo sjezdu
navrhlo starostu Orla, všechny místostarosty a místostarostky Orla a generální sekretářku. Dále
navrhlo do mandátové komise br. Gazárka, br. Kočího a br. Nováčka. Do návrhové komise
předsednictvo navrhlo br. Čápa, br. Husáka a br. Jaňuru. Do volební komise byl navržen br.
Hampl, br. Třináctý, br. Vala, br. Kopecký a br. Haloda. Jako techničtí pracovníci budou na
sjezdu přítomni br. Možný, ses. Chlupová a 10 skrutátorů.
Zapisovatelem navržena ses. Jurečková a jeden další zapisovatel.
VP/539/34 VP doporučuje ÚR ke schválení pracovní předsednictvo sjezdu Orla 26.5.2019 ve
složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Kellerová, ses. Brandejsová, ses. Tománková, br.
Častulík, br. Sedláček, br. Vejvar a ses. Jurečková.
10-0-0
VP/540/34 VP doporučuje ÚR ke schválení mandátovou komisi sjezdu Orla 26.5.2019 ve
složení br. Gazárek, br. Kočí a br. Nováček.
10-0-0
VP/541/34 VP doporučuje ÚR ke schválení návrhovou komisi sjezdu Orla 26.5.2019 ve složení
br. Čáp, br. Husák a br. Jaňura.
10-0-0
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VP/542/34 VP doporučuje ÚR ke schválení volební komisi ve složení br. Hampl, br. Třináctý,
br. Vala, br. Kopecký a br. Haloda.
10-0-0
Br. Třináctý: počet aktivních členů Orla překročil hranici 19.000.
VP/543/34 VP schvaluje odměnu členu, který dovršil hranici aktivních členů 19.000, Samueli
Muchovi z jednoty Brno-Bohunice.
10-0-0
b) návrh pracovních funkcí
Systém volby místostarostů – VP navrhuje ponechat stejný systém jako na minulém sjezdu, tento
návrh byl již projednán na zasedání Ústřední rady 24.11.2018.
Volební řád bude stejný jako na minulém sjezdu. Názvy a počty odborných rad: předsednictvo
navrhuje rozšíření Duchovní rady o dva členy, tedy celkem 7 členů a u Rady mládeže snížit počet
členů o dva, tedy 5 členů.
Návrh na změnu stanov: po projednání s ÚRK předsednictvo navrhlo, aby změny, které
schvalovala zasedání Ústřední rady ORLA, byly ve stanovách doplněny do cílů Orla, které může
měnit pouze sjezd. Další podmět z ÚRK: ve stanovách by mělo být uvedeno, že se zánikem
členství zaniká v Orlu i volená a jmenovaná funkce. Další podmět: Aby Rada jednoty mohla
změnit na vlastní písemnou žádost člena řádné členství na přidružené (např. u starých členů, kteří
se již nemohou dostavit na VČS).
VP/544/34
oblastí.

VP doporučuje ÚR ke schválení systém volby místostarostů podle rozdělených
10-0-0

VP/545/34 VP doporučuje ÚR ke schválení názvy odborných rad a počty členů: Tělovýchovná
rada (9 členů), Rada mládeže (5 členů), Duchovní rada (7 členů), Ekonomicko-hospodářská rada
(5 členů), Kulturní rada (5 členů) a Rada seniorů (5 členů).
10-0-0
VP/546/34 VP doporučuje ÚR ke schválení navržené změny stanov: doplnění cílů Orla, se
zánikem členství zaniká v Orlu i volená a jmenovaná funkce a rada jednoty na písemnou žádost
člena může změnit řádné členství na přidružené.
10-0-0
c) výsledek hospodaření Orla k 31.12.2018
Bylo projednáno v bodě 4 programu – Zpráva EHR.
6. Stavba Kurská
Ses. Macková informovala o průběhu stavebních úprav na Kurské. Předpokládaný termín
dokončení je druhá polovina dubna.
Přišel br. Kamba.
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7.

Vyznamenání

Návrhy na vyznamenání – do dnešního dne byly doručeny následující návrhy na vyznamenání.

Čestné uznání
Rada jednoty Boskovice navrhla vyznamenání za dlouhodobou činnost a přínos Orlu na úrovni
jednoty, u příležitosti 110. výročí od založení Orla a 30. výročí obnovení činnosti v Boskovicích
nečlenu Orla Paedr. Aleši Bártovi a dále těmto členům jednoty Boskovice: František Cvrkal,
Ing. František Fiala, Petr Fučík, Ing. Michal Knődl, Vlasta Mlatečková, Ludmila Oujeská,
Ladislav Oujeský, Marek Oujeský, Ing. Jaroslav Parma, Ing. Zdeněk Sedlák, Ing.
Jaromíra Vítková. Předsednictvo o Čestném uznání Orla Ing. Jaromíře Vítkové hlasovalo, k
ostatním návrhům na vyznamenání ústředím doporučuje radě jednoty udělit svým členům
vyznamenání na úrovni župy.
Metoděj Petřek, jednota Zašová/župa Bauerova. Rada jednoty Zašová navrhla vyznamenání za
dlouhodobou a obětavou práci pro jednotu a rozvoj orelské činnosti v rámci sportu a kultury u
příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno na VČS.
Eliška Petřeková, jednota Zašová/župa Bauerova. Rada jednoty Zašová navrhla vyznamenání
za dlouhodobou a obětavou práci pro jednotu a rozvoj orelské činnosti v rámci sportu a kultury
u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno na VČS.
Tomáš Daněk, jednota Zašová/župa Bauerova. Rada jednoty Zašová navrhla vyznamenání za
dlouhodobou a obětavou práci pro jednotu a rozvoj orelské činnosti v rámci sportu a kultury u
příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno na VČS.
Ing. Václav Zvoníček, in memoriam, Rada župy Bauerovy navrhla vyznamenání za
dlouhodobou a obětavou práci pro jednotu Orla Zašová a župu Bauerovu a rozvoj orelské činnosti
v rámci sportu a kultury obecně, za zásluhy při stavbě orlovny. Vyznamenání bude předáno
rodině na schůzi župní rady.
Marie Hřebíčková, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota Pozořice navrhla vyznamenání
za dlouhodobou činnost pro jednotu, u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání předají
zástupci jednoty, u příležitosti narozenin.
Josef Havlíček, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota Pozořice navrhla vyznamenání za
dlouhodobou činnost pro jednotu, u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání předají zástupci
jednoty, u příležitosti narozenin.
Jiří Lanta, jednota Úpice/župa Brynychova. Župní starosta navrhl vyznamenání za pomoc při
obnovení jednoty Úpice, je dlouholetým starostou jednoty, zajišťuje sportovní akce (Běh
Dlouhými záhony). Získává mladé běžce do řad Orla. U příležitosti životního jubi. Předáno
bude na schůzi župní rady.
Jednota Velké Opatovice (župa Krekova) navrhla Čestné uznání Orla pro tyto členy jednoty:
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Marie Korbelová – za příkladný přístup na chodu Orla, úklid orlovny a příprava orelských akcí
Anna Lipovská – za příkladný přístup na chodu Orla, vedení účetnictví a úklid orlovny
Jaroslav Mikeš - za příkladný přístup na chodu Orla, organizace turnaje ve stolním tenisu
Mgr. Miroslav Hřib - za příkladný přístup na chodu Orla, duchovní rádce a organizace
orelských akcí
Eva Smékalová – za příkladnou ochotu na chodu Orla – životní jubileum, vedení pokladny a
organizaci akcí jednoty
Předsednictvo o navrženém vyznamenání ses. Evě Smékalové hlasovalo, k ostatním návrhům na
vyznamenání ústředím doporučuje radě jednoty udělit svým členům vyznamenání na úrovni
župy.

Rada župy Krekovy navrhla vyznamenání za dlouhodobou činnost a přínos Orlu na úrovni župy
Krekovy a jednot u příležitosti 110. výročí založení Orla pro tyto členy: Jiří Sedláček (jednota
Bořitov), Ing. Stanislav Kamba (jednota Vísky), Jindřich Kocour (jednota Kotvrdovice),
Ing. Jaroslav Chloupek (jednota Letovice), Jiří Korbel (jednota Velké Opatovice), Ing.
Jaroslav Vítek z jednoty Boskovice, Marie Flochová (jednota Boskovice), Ing. Michal
Škvařil (jednota Synalov), Jiří Hasoň (jednota Blansko). Proběhla diskuze. Předsednictvo
některé návrhy nedoporučilo ke schválení, členům může vyznamenání udělit župa nebo jednota.

VP/547/34 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Ing. Jaromíře Vítkové z jednoty Boskovice, br.
Jaroslavu Vítkovi z jednoty Boskovice br. Metoději Petřekovi z jednoty Zašová, ses. Elišce
Petřekové z jednoty Zašová, br. Tomáši Daňkovi z jednoty Zašová, in memoriam br. Václavu
Zvoníčkovi (župa Bauerova), ses. Marii Hřebíčkové z jednoty Pozořice, br. Josefu Havlíčkovi
z jednoty Pozořice, br. Jiřímu Lantovi z jednoty Úpice, br. Jiřímu Sedláčkovi z jednoty Bořitov,
br. Stanislavu Kambovi z jednoty Vísky, br. Jindřichu Kocourovi z jednoty Kotvrdovice, br.
Jaroslavu Chloupkovi z jednoty Letovice, br. Jiřímu Korbelovi z jednoty Velké Opatovice a ses.
Evě Smékalové z jednoty Velké Opatovice.
11-0-0

Čestné uznání Orla a Čestný zlatý odznak
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, jednota Šonov/župa Brynychova. První místostarostka
Orla navrhla vyznamenání za dlouhodobou spolupráci na úrovni celostátního Orla. Vyznamenání
bude předáno na celostátním sjezdu KDU-ČSL v Brně 29.3.2019.
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VP/548/34 VP uděluje Čestné uznání Orla a Čestný zlatý odznak br. Pavlu Bělobrádkovi
z jednoty Šonov.
11-0-0

Medaile „Za zásluhy“ –stříbrná, Čestný zlatý odznak
Božetěch Kostelka, jednota Vyškov/župa Klapilova. Starostka župy Klapilovy navrhla stříbrnou
medaili „Za zásluhy“ za celoživotní práci v Orlu na všech úrovních. Na všech úrovních pracuje
i v dnešní době. První místostarostka Orla navrhla udělení Čestného zlatého odznaku.
Vyznamenání bude předáno na sjezdu Orla 26.5.2019 v Brně-Bosonohách. Zlatý odznak je vyšší
stupeň vyznamenání.
VP/549/34 VP uděluje Čestný zlatý odznak br. Božetěchu Kostelkovi z jednoty Vyškov.
11-0-0
Medaile „Za zásluhy“ –bronzová
Ing. Marie Králíčková, jednota Drnovice u Vyškova/župa Klapilova. Župní starostka navrhla
vyznamenání za pomoc při obnově činnosti jednoty. Členka aktivně pracovala na župní a
celostátní úrovni. Nyní i ve vysokém věku pracuje stále na župní úrovni v revizní komisi,
v jednotě zastává funkci sekretáře. U příležitosti životního jubilea.
VP/550/34 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení bronzové medaile „Za zásluhy“ ses. Marii
Králíčkové z jednoty Drnovice u Vyškova.
11-0-0

8. Různé
a)
Br. Kodeda: v roce 1939 se pouti ke svatému Vavřinečkovi v Domažlicích zúčastnilo 120
tisíc poutníků; kázal zde mons. Bohumil Stašek, byla to jedna z největších manifestací odporu
proti nacistickému režimu; mons. Stašek byl následně zatčen a vězněn do konce války.
V letošním roce si připomeneme 80 let od této události, pouť se koná v sobotu 10.8.2019,
hlavním celebrantem kardinál Duka. Br. Kodeda navrhuje dát informaci do poutní knížky.
b)
Ses. Škvařilová: Ficep camp 2021 má být součástí programu Erasmus+; dvouletý
program, dotaz na zapojení ČR;
VP/551/34 VP pověřuje ses. Škvařilovou zjištěním bližších podmínek pro Erasmus+ na FICEP
camp 2021.
11-0-0
c)
Br. Juránek navrhl u příležitosti 110. výročí Orla zorganizovat slavnostní koncert Czech
Virtuosi (červen, nebo na přelomu srpna a září).
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VP/552/34 VP pověřuje starostu Orla jednáním ohledně koncertu ke 110. výročí Orla.
11-0-0
d)
Ses. Macková: na župních sjezdech se setkala s dotazem, zda bude poskytnut příspěvek
na dopravu účinkujícím oslavy 110. výročí Orla v Modré. Žádost byla projednána. V případě, že
někteří účinkující budou požadovat příspěvek na dopravu, prosíme o nahlášení požadavku na
ústředí Orla ses. Chlupové, chlupova@orel.cz. Předsednictvo dle nákladů na dopravu po akci
zváží poskytnutí příspěvku.
e)
Br. Sedláček: je možné, aby během ústřední rady v Bořitově vystoupila skupina
historického šermu? Proběhla diskuze, ukázka šermu je vítaná.
f)
Br. Juránek: v župě Kadlčákově zničily padající stromy sochu sv. Václava na Hoře
Kotouč u Štramberku. Socha byla v majetku jednoty Orla Štramberk. Jednota nyní zvažuje, zda
sochu opraví nebo pořídí novou. Je zvažováno vyhlášení finanční sbírky na obnovu sochy.
g)

Odborné rady dodají zprávy o činnosti pro sjezd do 31. března 2019.

9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno v 17:20 hodin.
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