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Zápis z 15. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 24. září 2012 

 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. Vyznamenání 
7. Různé 
8. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání orelskou modlitbou. 
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Častulíka a 
br. Vejvara.  
VP/319/15   VP volí ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Vejvara.   11-0-0 
 
3. Schválení bodů programu 
Br. Juránek vyzval k doplnění a nechal schválit navržený program. Bratr Zelina navrhl 
doplnění programu o bod Předávání funkcí v Orlu a o bod Vzdělávání v Orlu; tyto body budou 
zahrnuty v bodě programu „7. Různé“. 
VP/320/15    VP schvaluje program jednání.      11-0-0 
 
4. Kontrola usnesení 
Ses. Jurečková předložila přehled usnesení (materiál 1, 1a). 
Ses. Macková k usnesení 298/13 konstatovala, že jednota Kuřim dostala také dotaci na pořízení 
badmintonového setu a žádá o půjčku.  

  
VP321/15   VP pověřuje ses. Mackovou sepsáním smlouvy s jednotou Kuřim. 

pro10 - proti 0-zdržel se 1 
 
VP/322/15   VP bere na vědomí stav plnění usnesení k 24.9.2012.    11-0-0  
 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

 
Zpráva TVR   
Br. Častulík: TVR sestavila přibližný rozpočet nákladů na FICEP hry v ČR; příjmy: cca 
3.900.000 Kč, výdaje cca 4.308.000 Kč; nutná dotace minim. 400.000 Kč;  
Br. Zelina: je nereálné připravovat FICEp hry v 2016: nevíme, které sporty budou na hrách 
realizovány;  
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br. Juránek: máme spočítané náklady, víme, za jakých podmínek se můžeme zúčastnit; 
pořádání nákladných FICEP her je velké riziko v době, kdy je sport nedostatečně dotován. 
br. Častulík: na organizaci FICEP her by bylo vhodné mít přípravný výbor; 
Reprezentace zimních her Ficep – br. Častulík navrhl složení výpravy (max. 12 členů): Jitka 
Zelinová, Jan Tejml, Lenka Tejmlová, Jakub Juřík, Radomír Bačo, Jiří Faltus, Lea 
Johanidesová, René Slánský, Pavel Fojtů, Ondřej Fojtů, Vojtěch Fojtů, Václav Častulík, 
náhradník Jaroslav Jemelka, vedoucí výpravy Josef Častulík; členové výpravy se zúčastní 
sjezdového lyžování, běhu na lyžích a snowboardu. 
 
VP/323/15   VP schvaluje delegaci na zimní hry FICEP ve složení Jitka Zelinová, Jan Tejml, 
Lenka Tejmlová, Jakub Juřík, Radomír Bačo, Jiří Faltus, Lea Johanidesová, René Slánský, 
Pavel Fojtů, Ondřej Fojtů, Vojtěch Fojtů, Václav Častulík, náhradník Jaroslav Jemelka, 
vedoucí výpravy Josef Častulík. 

  pro 10 - zdržel se  1- proti 0 
 

br. Častulík: bylo by vhodné vytvořit databázi rozhodčích; OBL – proběhl závod v České 
Třebové – br. Častulík vyslovil pochvalu Petru Halasovi; ústřední turnaj v nohejbalu 
v Domaníně byl zrušen pro nezájem; proběhly atletické závody ve Vyškově; nejbližší ústřední 
akce 28.10. plavecké závody v Havlíčkově Brodě. 
 
Přišel br. Korger. 
 
Ve dnech 12. října 2012 se koná ve Vídni setkání sportovní komise FICEP a 13. října valná 
hromada FICEP. Jako delegát sportovní komise byl navržen br. Zelina, delegátem na valnou 
hromadu byl navržen br. Vejvar. 
 
VP/324/15   VP schvaluje delegáty na setkání Ficep ve dnech 12. a 13. října 2012 ve Vídni br.  
Zelinu a br. Vejvara.       pro-10, zdržel se - 2, proti -0 
 
Br. Zelina: hráči OFL neorelských týmů by měli mít průkazku   
Br. Juránek se dotázal, na bližší podrobnosti; doporučil, aby TVR tuto věc více projednala; 
Ses. Macková namítla, že neorelských týmů není moc; technicky není problém průkazky 
vyhotovit; už je před losováním a je pozdě na změny na registraci nových týmů – dotazy 
směrovat na br. Možného; 
Br. Juránek: zopakoval úkol pro TVR – projednat návrh průkazek neorelských členů OFL;   
 
Zpráva KR  
KR se podílela na organizaci orelské poutě na sv. Hostýně; nejbližší akce: 6.10. Svatováclavská 
Réva; v roce 2013 roku to bude postupová soutěž – vyšší úroveň přehlídky; pro župy, 
ve kterých neproběhne předkolo, bude společné předkolo v Brně; 
10.11. od 8:30 seminář pro kulturní pracovníky žup i jednot; 
 
VP/325/15   VP bere na vědomí zprávu KR.       12-0-0 
 
Zpráva DR 
Příští zasedání DR bude 1.10. ve 14:00 hodin. 
 
VP/326/15   VP bere na vědomí zprávu DR.      12-0-0 
 
Zpráva RM (materiál 2) 
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Na Hostýně proběhlo setkání mladých rodin; další plánovaná akce Setkání mladých Orlů 
Vizovice 12.10.; akreditované školení táborových vedoucích proběhne ve dnech 2. – 4.11. 
v Prostějově; školení cvičitelů pro rodiče s dětmi a pro děti do 6ti let se bude konat 8.12. 
Rada mládeže požádala o možnost zveřejnění akcí podpořených radou a zaštítěných radou 
na webových stránkách; status zaštítěné akce by získala jen akce projednaná radou a byly by 
určené ostatním jednotám (župám) bez nároku na finanční podporu z ústředí; 
 
VP/327/15   VP bere na vědomí zprávu RM.      12-0-0  
    
 
Zpráva RS 
Jednodenní setkání seniorů v Brně proběhne 17.10.; návrh udělení vyznamenání  in memoriam  
– bude projednáno na příštím zasedání VP, následně předloženo ústřední radě;  ÚR by měla 
dovolit člena RS; župy budou vyzvány k podání návrhů kandidátů na člena Rady seniorů; 
 
Setkání jubilantů na ústředí – ústředí rozešle na župy seznam jubilantů; župní zástupci nahlásí 
jubilanty, kteří se zúčastní setkání jubilantů v Brně; RS navrhne pamětní list, sekretariát zajistí 
vytištění; 
 
VP/328/15   VP ukládá generální sekretářce vyzvat župy k nahlášení kandidátů na člena Rady 
seniorů; do programu zasedání ústřední rady bude zařazena volba člena RS.  12-0-0 
 
VP/329/15   VP ukládá generální sekretářce rozeslání seznamů jubilantů do žup a vyzvání žup 
k nahlášení jubilantů na setkání na ústředí v Brně.      12-0-0 
 
Zpráva EHR 
Br. Kamba: úkol z ústřední rady pro EHR: EHR úkolu nerozumí a bude po autorovi požadovat 
bližší specifikaci, co tím zamýšlí; sekretariát zprostředkuje kontakt mezi autorem a EHR.  
 
VP/330/15   VP bere na vědomí zprávu EHR.                 12-0-0 
 
Zpráva ÚRK (materiál 3) 
Br. Čáp informoval o uskutečněné kontrole v jednotě Troubelice; v jednotě neproběhlo 
regulérní předání funkce, majetku a veškerých kompetencí; orelské organizaci chybí předpisu, 
dle kterého by předávání funkcí probíhalo; v září proběhla členská schůze, na které byli 
přítomni zástupci ÚRK; na minulém VP byla přeložena žádost jednoty Troubelice o půjčku; 
br Čáp navrhl žádosti vyhovět; 
Výkonnému předsednictvu bylo předloženo usnesení Ústředního rozhodčího sboru k odvolání 
vyloučených členů jednoty Troubelice (materiál 4). 
 
Odešel br. Kamba. 
 
Br. Korger: předání funkcí neproběhlo řádně 
Br. Čáp: br. Korger má z pozice župy zajistit, aby předání majetku proběhlo v pořádku 
Br. Korger: starosta i místostarosta mají funkce v župním předsednictvu, župě nepodali 
informaci o situaci v jednotě; předání majetku musí řešit revizní komise župy; 
 
Br. Juránek: v zápise ÚRK je, že roční výkaz hospodaření není k dispozici, jednota dostávala 
dotace MŠMT a tyto výkazy jsou dle Rozhodnutí podmínkou k řádnému vyúčtování. Starosta 
požaduje, aby na každém zasedání VP do konce roku byla podávána zpráva o situaci 
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v Troubelicích, protože tím, že víme, že není vše v pořádku, máme „ohlašovací povinnost“. 
Stanovuje termín pro nápravu do konce roku 2012. 
  
VP/331/15   VP pověřuje místostarostu br. Korgera, aby projednal předání funkce a sjednal 
nápravu zjištěných nedostatků.        11-0-0 
 
VP/332/15   VP schvaluje půjčku ve výši 135.000,- Kč Orlu jednotě Troubelice se splatností 
k 31.7.2014.             11-0-0 
 
VP/333/15   VP pověřuje místostarostku ses. Mackovou podepsáním smlouvy.   11-0-0  
 
VP/334/15   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.      11-0-0 
  
 
6. Vyznamenání  
Ses. Macková předložila návrh na vyznamenání (materiál 5). 

 
VP/335/15   VP uděluje Čestné uznání ses. Miladě Hrabcové z jednoty Polešovice a ses. Anně 
Spáčilové z jednoty Pitín.          11-0-0 
 
 VP/336/15   VP uděluje vyznamenání Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili Antonínu 
Batůškovi z jednoty Uherské Hradiště, Josefu Krupíkovi z jednoty Kašava a Anně Lednické 
z jednoty Vizovice.          11-0-0 
 
VP/337/15   VP doporučuje Ústřední radě Orla ke schválení udělit Bronzovou medaili 
„Za zásluhy“br.  Františku Pavkovi z jednoty Vnorovy, br. Ladislavu Cmajdálkovi 
z jednotyValašské Klobouky a br. Josefu Nesvadbovi z jednoty Malenovice.  11-0-0 
 
7. Různé 
a)  Předávání funkcí v Orlu (materiál 9)  - br. Lednický navrhl směrnici Předávání funkcí 
v Orlu;  br. Zelina navrhl připomínkování na příštím VP nebo předložit ÚR; 
Ses. Macková: Směrnice by měla být rozeslána elektronicky členům VP, aby mohli 
do směrnice vpisovat připomínky; připomínkovanou směrnici zaslat na ústředí do 
12.10.2012; směrnice schvalované ÚR platí pro ústředí, ale dle jednacího řádu lze zavázat i 
nižší organizační složky. 
b) Vzdělávání v Orlu   
Br. Zelina: župy a jednoty by se vzděláváním v Orlu měly zabývat; na zasedání ústřední rady 
by měl být chválen Koncept systému orelského vzdělávání vypracovaný ses. Tománkovou; 
Ses. Tománková: Sportunion je ochotna Orlu předat svůj systém vzdělávání; další možností 
převzetí systému je od České asociace sportu pro všechny (nabízí školení);  
Br. Korger: školící systém má i Klubu českých turistů; 
Macková: jednoty by měly nahlásit, o jaké školení mají zájem; 
Juránek: zástupci jednot by měli být proškoleni po ekonomické stránce; návrh nového zákona - 
dotace od všech obcí, krajů, ministerstev řídit formou zákona;  
 
 Členové VP do příštího zasedání zašlou na sekretariát svá vyjádření k návrhu na školení.  

 
c) Zaevidování občanského sdružení Kajak VUT 
Na ústředí Orla byla z jednoty Brno-Komín doručena členská přihláška občanského sdružení 
Kajak VUT (materiál 6). Z diskuze vyplynulo, že není možné provést registraci občanské 
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sdružení jako člena jednoty. Podle stanov se členem sice může stát každý, kdo se zavazuje 
respektovat stanovy a na přihlášce to stvrdí každý svým podpisem. Jak stanovy, tak přihláška i 
vlastní registr vnímají jako „člena“ pouze fyzickou osobu. Pro jiné občanské sdružení uvnitř 
Orla o.s. je problematické určité paragrafy stanov naplnit. 

 
VP/338/15   VP souhlasí s odmítnutím žádosti o zaevidování občanského sdružení Kajak VUT  
a doporučuje jednotě přidělit jednotlivým členům tohoto občanského sdružení přidružené 
členství v jednotě.           11-0-0 
   
Odešla D. Tománková. 

 
d) Předsednictvu byla předložena Členská karta z informačního systému Orla s evidencí 
Beachvolejbalu klubu Orel Brno Komín. Tato registrace byla provedena v roce 2006. Jsou zde 
uvedeny nepravdivé informace – ročník narození, pohlaví. Jako členství je uvedeno členství 
řádné. Vzhledem k tomu, že při podávání žádostí na MŠMT jsme museli jako Orel o.s. 
poskytnout elektronickou verzi databáze členů Orla, je nutné se s případy registrace jiných 
právních subjektů, postavených na úroveň fyzických osob, vypořádat.  
 
VP/339/15   VP souhlasí s vyloučením člena Beachvolejbal klub Orel Brno-Komín na základě 
nepravdivých údajů v evidenci. Tato evidence odporuje evidenci klubů ve sportovním prostředí.  

10-0-0 
 

e )      Investiční záměry  
 Ses. Macková předložila Žádost župy Urbanovy o schválení investičního záměru 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tento záměr je ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem Kroměříž), žádost župy Metodějovi pro jednotu Žďár nad Sázavou pro rok 2013 
o schválení investičního záměru Nákup žíněnek tatami pro oddíl juda dětí a mládeže, žádost 
župy Metodějovi o schválení vybudování víceúčelového areálu pro jednotu Nové Město na 
Moravě a žádost o schválení investičního záměru Multifunkční sportovní hala Orla jednoty 
Havlíčkův Brod. 
 
VP/340/15   VP schvaluje investiční záměr župy Urbanovy na akci Víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem za podmínky vyjasnění majetkoprávních vztahů.       9-0-0  
  
VP/341/15   VP schvaluje investiční záměr jednoty Nové Město na Moravě - vybudování 
víceúčelového areálu.             9-0-0 
 
VP/342/15   VP schvaluje investiční záměr jednoty Žďár nad Sázavou – Nákup žíněnek tatami 
pro oddíl juda dětí a mládeže.           9-0-0 
 
VP/343/15   VP schvaluje investiční záměr jednoty Havlíčkův Brod – Multifunkční sportovní 
hala.               9-0-0 
 

 
f) Zprávy z ústředí (materiál 8) 
Podpora vzdělávání – florbalová trenérská licence C, D 
Vedení OFL obnovilo spolupráci s Českou florbalovou unií a vytvořilo možnost rozšíření 
vzdělávání trenérů orelských týmů pomocí školení trenérů. Školení probíhá na dvou úrovních, 
licence C a D. 
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Metodická příručka  
V říjnu bude vytištěna publikace s nákladem 200 ks, která je určena pro trenéry a bude dávána 
zdarma týmům po zaplacení startovného. 
 
Brněnský veletrh  Sportlife ve dnech 4.-7.10.2012; župy dodají materiály nejpozději do úterý 
2.10.2012; ze žup se nepřihlásil žádný dobrovolník, který by byl na stánku – bude nutné zajistit 
zaměstnanci z ústředí. 
Kontrola z MŠMT  – na ústředí Orla byla zahájena kontrola z MŠMT neinvestičních dotací 
všech programů za rok 2010 a 2011. 
Historické kroje – během orelské pouti na Svatém Hostýně byly prezentovány tři nové orelské 
kroje; nabídka pro pořízení pro praporečníky: cena cca 4.600,- Kč (Šardice) – informace bude 
uvedena v příštím vydání časopisu Orel. 
Účet Orla o.s. u České spořitelny – ses. Macková seznámila přítomné s nabídkou 
na termínovaný vklad od Volksbank;   

 
Další uzávěrka časopisu Orel je 15.11.2012 
Ústřední rada Orla se bude konat v sobotu  24.11.2012. Předsedové odborných rad předloží 
plány akcí na rok 2013 a plnění rozpočtu.  
Příští zasedání se bude konat v pondělí 22. října 2012 od 15:00 hodin. 

 
 

8. Závěr  
Starosta Orla poděkoval všem přítomný a zakončil zasedání 18:15 hodin. 
  


