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Zápis z 16. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 22. října 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. Plnění rozpočtu k 30.9.2012 
7. Příprava ústřední rady – schválení termínu 

- návrhy plánu činností odborných rad 
- příprava rozpočtu 2013 
- směrnice o předávání funkcí 
- návrhy na změnu stanov 

8. Žádost o příspěvek na odkup části objektu Orla Hlinsko 
9. Návrhy na vyznamenání 
10. Různé 
11.  Závěr 

 
 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila zasedání orelskou modlitbou. 
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhla ověřovatele zápisu ses. 
Kellerovou a br. Pěchu.  

VP/344/16   VP volí ověřovatele zápisu ses. Kellerovou a br. Pěchu.   10-0-0 

 
3. Schválení bodů programu 
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu a nechala schválit navržený program.  

VP/345/16   VP schvaluje program jednání.      10-0-0 

 
4. Kontrola usnesení 
Ses. Jurečková předložila přehled usnesení (materiál 1, 1a). Ses. Macková vyzvala přítomné 
k dotazům k předloženému přehledu. 

VP/346/16   VP bere na vědomí stav plnění usnesení k 22.10.2012.   10-0-0 

 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

 
Zpráva TVR   
Br. Častulík: nejbližší ústřední akce – plavecké závody v Havl. Brodě 27.10., turnaj družstev 
ve stolním tenise v Polné 17.11.;  
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Br. Zelina: informoval o setkání FICEP ve Vídni – vyhodnocení letních FICEP her; u  zimních 
her došlo ke změně kategorií; informace dojde z FICEPu na ústředí. 

 
VP/347/16   VP bere na vědomí zprávu TVR.      10-0-0 
 
Zpráva KR  
Br. Pěcha: klesá úroveň recitační soutěže Svatováclavská Réva, klesá i zájem o tuto soutěž; 
nutno oslovit žáky ZUŠ; nutno ze soutěže udělat postupovou soutěž; KR plánuje seminář 
pro recitátory na jaře 2013; seminář pro kulturní pracovníky žup a jednot 10.11.2012 – zatím 
málo zájemců;  
 
Ses. Macková: o letošním ročníku soutěže diskutovala se ses. Staňkovou, členkou poroty 
Svatov. Révy; porota hodnotí dětské účastníky velmi přísně, neudělila první místa; jedná se 
o orelskou akci; mládež v Orlu je všestranně založená – sportuje, účastní se poutí, maluje, 
recituje,…děti nemohou recitovat jako profesionálové;  
 
Ses. Kellerová: kritika v časopise v loňském roce odradila účast všech dětí jejich jednoty; děti 
si jdou zasoutěžit, celý rok nerecitují; je třeba soutěž předělat; je zbytečné dělat předkola, 
do kterých se nikdo nepřihlásí; 
 
Br. Pěcha: ses. Pavlíková se letos zdržela velké kritiky; je třeba zvýšit úroveň soutěže; 
 
Ses. Macková: jedná se o orelskou akci pro orelské děti; proč oslovovat ZUŠ; když nemáme 
zájemce, je třeba budovat soutěž od základu; 
 
Br. Pěcha: v Lubině byla příležitost rozhovoru s porotou; setkání se zúčastnily pouze tři 
zájemci; 
 
Br. Zelina: tato situace, jaká je v kultuře, je i problémem celého Orla, nepracujeme s dětmi; 
v župách, v jednotách chybí systémová práce;  
 
VP/348/16   VP bere na vědomí zprávu KR.           pro 9 -proti 1-zdržel se 0 
 
Zpráva RM (materiál 20, 20a-g) 
Ses. Tománková: 23.11. proběhne kurz táborových vedoucích v Prostějově; 8.12. kurz cvičitelů 
v Křenovicích;  
Na MŠMT by bylo vhodné požádat o akreditaci kurzu orelských vedoucích pracujících s dětmi 
a mládeží; ses. Tománková přeložila rozpracování konceptu orelského vzdělávání 
Ses. Macková: nutno sepsat na MŠMT žádost o akreditaci. 
Br. Kotík: bylo založeno občanské sdružení věnující se školení ve sportovním prostředí; 
školení rozdělit na základní část, kterou projdou všichni zájemci a doplňující část - navazující 
na základní část, které se již zúčastní jen ti, co budou mít o rozšířené vzdělání zájem. 
 
Přišel br. Kopecký. 
 
Ses. Macková: je třeba udělat mezi župními starosty průzkum, o jaké školení je v župách 
zájem. Na ÚR potřeba předložit již požadavek na konkrétní školení;  br. Možný zjistí 
na MŠMT časové požadavky – rozsah hodin; 
 
Odešel br. Častulík. 
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Br. Zelina navrhl rozpracovaný koncept orelského vzdělávání rozeslat do žup 
k připomínkování. 
 
VP/349/16   VP bere na vědomí zprávu RM.      10-0-0 
  
Zpráva RS 
Ses. Brandejsová: ve středu 17.10. proběhlo v Brně setkání seniorů –  sešlo se 70 orelských 
seniorů z 11 žup. Ses Brandejsová přečetla děkovný dopis jedné z účastnic. 
 
VP/350/16   VP vyslovuje poděkování br. Božetěchu Kostelkovi za zorganizování setkání 
seniorů v Brně a vyslovuje poděkování zaměstnancům ústředí za vzornou pomoc 
při organizování setkání.         10-0-0 
 
VP/351/16   VP bere na vědomí zprávu RS.       10-0-0 
 
Zpráva EHR (materiál 3) 
Br. Kamba: EHR se shodla, že Výběrová řízení v Orlu jsou nutná v případech, kdy výběr 
dodavatele spadá do režimu zákona o Veřejných zakázkách a nebo je požadován pravidly 
příslušných dotačních programů, z kterých Orel čerpá finanční prostředky. EHR bylo ústřední 
radou uloženo připravit varianty přepočtového koeficientu vnější plochy upravené dle směrnice 
č.10. EHR nebyla předložena specifikace výkladů pojmů směrnice. 
 
Přišel br. Juránek 
 
Br. Kamba: přepočtový koeficient byl dlouho zpracováván br. Šmoldasem, byl odsouhlasen 
ÚR; protože je vytvořený systém, nemělo by se do něj zasahovat;   
 
VP/352/16   VP  bere na vědomí zprávu EHR.      11-0-0 
 
Zpráva DR 
Br. Kopecký: DR se chce aktivněji podílet na časopisu Orel; duch. cvičení pro seniory  budou 
v roce 2013 týden po velikonocích pravděpodobně na Svaté Hoře, exercicie pro mladé Orly 
s otcem Graubnerem na Velehradě; výročí 70 let otce kardinála Duky – 23.4.2013 mše sv. 
v kostele sv. Vojtěcha v Praze; DR navrhla v příštím roce pozvat mons. Duku k celebraci 
orelské poutě na Sv. Hostýně; br. Kopecký poděkoval za zdárný průběh orelské pouti. 
Ses. Macková: uzávěrka dalšího čísla časopisu Orel je  15.11.2012. 
Br. Juránek: rozhodnutí o celebrantovi se odkládá až po promluvě s otcem arcibiskupem 
Graubnerem. 
 
VP/353/16   VP bere na vědomí podměty DR a bere na vědomí zprávu DR.    

10-0-0 
 (ses. Tománková mimo místnost) 

 
Zpráva ÚRK (materiál 3) 
Br. Šustr: proběhla kontrola v jednotě Slavkov; br. Šustr objasnil situaci v jednotě; členská 
schůze v jednotě Troubelice – do dnešního dne není vypracovaný předávací protokol; funkce 
nejsou do dnešního dne předány; 
 
Odešla ses. Tománková. 
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VP/354/16   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.      10-0-0 
VP/355/16   VP bere na vědomí pokračování kontroly ÚRK  v jednotě Troubelice.  10-0-0 
 
6. Plnění rozpočtu k 30.9.2012 
Ses. Macková předložila průběžné plnění rozpočtu k 30.9.2012 a návrh rozpočtového opatření 
č.3  (materiál 4). 
 
Ses. Kellerová: kdy župy obdrží dotaci z programu IV?  
Br. Juránek: dostal příslib od ministra MŠMT, že dotace bude vyřízena do konce října; 
organizace všechny podmínky splnila, na ústředí probíhá kontrola z MŠMT; 

 
Ses. Macková: do žup by měla jít výzva, aby jednoty župám zaslaly své požadavky na 
vyúčtování;   
Ses. Kellerová: jednoty by měly vyúčtovat raději větší fin.výši než menší; 
 
VP/356/16   VP bere na vědomí stav průběžného plnění Rozpočtu Orla o.s. k 30.9.2012.  

10-0-0 
 
VP/357/16   VP schvaluje následující rozpočtové opatření č.3 v těchto kapitolách: akce 
Tělovýchovné rady +25.000,-Kč, akce Rady mládeže +18.000,- Kč, akce Duchovní rady 
+30.000,-Kč, mezinárodní aktivity -50.000,-Kč a propagace a marketing -23.000,-Kč.  

10-0-0 
 

7. Příprava ústřední rady 
 
a) Termín ÚR 

Ses. Macková upozornila na nutnost přijetí usnesení k termínu zasedání Ústřední rady Orla. 

VP/358/16   VP svolává zasedání Ústřední rady Orla na sobotu 24.11.2012 na Pellicově  2c, 
Brno.             10-0-0 

b) Návrhy plánů činnosti odborných rad 
Většina odborných rad předložila plán činnosti na rok 2013. 
Plán činnosti DR 
Br. Zelina: v roce 2013 přijede Sv. Otec  - v plánu DR by měla být aktivní účast na této 
návštěvě; 
Plán činnosti KR 
Plán činnosti dodá na příští VP. 
Plán činnosti TVR 
Juránek: v roce 2013- běh v Praze- pravděpodobně 28.10. (běh na Petřín);  
Plán činnosti EHR  
Bez připomínek 
Plán činnosti RS 
Exercicie pro seniory  - předběžně zamluveno na sv. Hoře. – nutno doplnit termín 
do plánu!! 
Plán činnosti RM 
RM je poradní orgán, rozhoduje ÚR, nutno přeformulovat a upřesnit, jednoznačně 
specifikovat ve vazbě na rozpočet 

 
c) Směrnice pro předávání funkcí v Orlu 
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Předložena směrnice se zapracovanými připomínkami br. Čápa a ses. Mackové. 
 
d) Návrhy pro změnu stanov 

Stanovy budou předány ústřední radě s tím, aby župy do termínu předložily své 
připomínky, na jarní radě budou zapracované připomínky předložené ke schválení; 
Jakmile Komise pro změnu stanov předá na ústředí stanovy, budou hned rozeslané členům 
VP k připomínkování. 
 

e) Program zasedání Ústřední rady Orla 
Ses. Macková předložila návrh programu zasedání Ústřední rady Orla. 
 

VP/359/16   VP schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla.     10-0-0 
 
f) členské příspěvky 

Ses. Macková navrhla, aby VP doporučilo ÚR výši členských příspěvků pro rok 2013 
stejnou jako pro rok 2012. 
 

8) Žádost o příspěvek na odkup části objektu Orla Hlinsko 
VP byla předložena Žádost o finanční příspěvek (materiál 13, 13a); br. Juránek navrhl zařadit 
žádost do bodu Různé programu zasedání Ústřední rady Orla.  
 
VP/360/16   VP souhlasí se zařazením žádosti jednoty Hlinsko do bodu Různé programu ÚR 
Orla.             8-0-0 
 
9) Návrhy na vyznamenání (materiál4) 
Ses. Macková předložila návrhy na udělení Stříbrné pamětní medaile br. Jaroslavu Zemánkovi 
z jednoty Slavičín, stříbrné Medaile „Za zásluhy“ br. Václavu Jiřímu Vostřezi 
ze Svatováclavské župy v exilu a br. Květoslavu Eliášovi - in memoriam - ze Svatováclavské 
župy v exilu a bronzové Medaile „Za zásluhy“ br. Bohumíru Kaštovskému z jednoty Nový 
Jičín a ses. Marii Hlavicové z jednoty Brno – Komín. 
 
VP/361/16   VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili br. Jaroslavu Zemánkovi z jednoty Slavičín. 

  8-0-0 
VP/362/16   VP doporučuje Ústřední radě ke schválení udělení stříbrné Medaile „Za zásluhy“ 
br. Václavu Jiřímu Vostřezi (Kanada) a br. Květoslavu Eliášovi in memoriam (Austrálie).  

8-0-0 
 
VP/363/16   VP doporučuje Ústřední radě ke schválení udělení bronzové Medaile „Za 
zásluhy“ br. Bohumíru Kaštovskému z jednoty Nový Jičín a ses. Marii Hlavicové z jednoty 
Brno – Komín. 

8-0-0 
 
10. Různé 
 

a) Čerpání dotací z MŠMT (materiál 15) 
Ses. Macková předložila přehled čerpání dotací z MŠMT na program III v roce 2012. 

 
b) E-mailové adresy s doménou „orel“ 
Ses. Macková předložila přehled zaregistrovaných e-mailových adres s doménou „orel“. 
Seznam bude předložen na ústřední radě. Pro jednotu, která bude chtít adresu využívat, 



OREL O.S. 
 
 

 
Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

6 

ústřední sekretariát provede spuštění aplikace. 
 
c) Žádost jednoty Oldříš 
Byla předložena žádost jednoty Oldříš o souhlas s bezúplatným převedením majetku 
jednoty do vlastnictví obce Oldříš. Ses. Brandejsová poznamenala, že by se situací 
v jednotě měla nejprve zabývat župa Orlická, pod kterou je jednota Oldříš zařazena. Župa 
Orlická je pověřena prošetřením situace.  
 
VP/364/16   VP žádá o stanovisko župy Orlické k žádosti o souhlas s bezúplatným 
převodem jednoty Oldříš do vlastnictví obce Oldříš.       8-0-0 
 
d) 18. konference o mládeži 
Byla předložena pozvánka České biskupské konference na 18. konferenci o mládeži, která 
se koná ve dnech 29.-30.11.2012 v Praze-Vinoři. Rada mládeže byla pověřena výběrem 
orelského zástupce konference. 
 
VP/365/16   VP souhlasí s účastí jednoho účastníka Rady mládeže na 18. konferenci 
o mládeži ve dnech 29.-30.11.2012 v Praze-Vinoři.      8-0-0 

 
e) Žaloba Beachvolejbal klubu a Kajaku VUT 
Byla předložena žaloba k Ústřednímu rozhodčímu sboru o určení neplatnosti rozhodnutí 
Výkonného předsednictva podaná Beachvolejbal klubem a žaloba k Ústřednímu 
rozhodčímu sboru o určení neplatnosti rozhodnutí Výkonného předsednictva a potvrzení 
členství podaná jednotou Brno-Komín.  
Jednání se zúčastnil br. Valoušek, člen ÚRS. 
Br. Valoušek k žalobě Beachvolejbal klubu: Členství právnických osob je ve stanovách 
neřešené; v budoucnu je třeba stanovy v tomto směru ošetřit; ÚRS má nedostatek 
podkladových materiálů; v evidenci materiály chybí; nelze prokázat, že sdružení vůbec 
existuje;  
Br. Valoušek k žalobě jednoty Brno-Komín: rozhodnutí o odmítnutí žádosti o registraci o.s. 
Kajak VUT bylo dle jeho názoru správné, protože nebyly sděleny základní údaje o sdružení 
– kdo jsou statutáři, nelze zjistit principy fungování, hlasování, IČO musí být věrohodně 
doloženo, atd.; nebyly doloženy stanovy této organizace;  
Br. Juránek: v Pokynech pro registraci (z roku 2002) jsou uvedena jasná pravidla; 
na MŠMT bylo nutné doložit k žádosti o dotace na rok 2013 seznamy členů; bylo nutné 
z registrace odstranit možnou duplicitu členů, mohlo by dojít k ohrožení příjmu dotací 
pro celou organizaci; 
Br. Kotík: organizace platila příspěvek jako jeden člen, tzn. 100,- Kč za rok; 
Macková: v evidenci je ročník narození 1927; systém tedy vygeneroval pro Beachvolejbal 
klub příspěvek 100,- Kč.   
Br. Kotík: ve stanovách není jasně řečeno, že nemohou být přijaty právnické osoby; 
stanovy jsou sporné, je třeba je dořešit; VP dle stanov nemůže vyloučit člena; vyloučit 
člena může ústřední rada; 
Ses. Macková: VP „souhlasilo“ s vyloučením Beachvolejbalu – byl to signál pro jednotu, 
aby tým vyloučila. VP nikoho nevyloučilo, jen odstranilo z registrace, protože elektronická 
verze musela být poskytnuta k 30.9.2012 na MŠMT. 
Br. Juránek: k získání dotací z MŠMT je třeba mít v evidenci pouze fyzické osoby.  
 
f) Různé 
Br. Zelina se dotázal, zda ústředí může na dobu, než župa získá prostředky z dotace 
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z Pgrmu  IV, poskytnout župě překlenovací úvěr. 
 
Br. Juránek – VP se běžně zabývá půjčkami. 
 
Br. Zelina se dotázal, jakým způsobem lze provést přestup člena z jednoty do jiné jednoty.  
Přestup člena lze provést na základě vyplněné žádosti o přestup, která je ke stažení 
na webových stránkách Orla. Pokyny pro registraci a Stanovy jsou v rozporu.  
  
Pokyny pro registraci: „Přestup člena je možný na základě dohody obou jednot. Nová 
jednota člena zašle na ústřední sekretariát Orla formulář „Dohoda o přestupu člena“.(Je 
uvedeno, že musí souhlasit obě jednoty.)  
Stanovy Orla: „Přestup člena z jedné jednoty do druhé je možný na základě žádosti člena a 
souhlasu nové jednoty.“ Stanovy jsou nadřazeny Směrnicím a pokynům.  
 
Br. Zelina: Na Sv. Hostýně je posvěcený základní kámen určený k založení orelského 
pomníku. 
Br. Kamba: Matice svatohostýnská obdržela v minulosti několik žádostí o povolení 
postavení orelského pomníku a postavení neschválila. 
Br. Zelina: Matice má nyní jiné složení, žádost by se měla poslat znovu. 
Br. Kamba: na poslední žádost, kterou jsme podali na Matici, dodnes nepřišla odpověď. 
Na účtu s cizí měnou měli být deponované peníze zaslané z exilu na tento účel. 
 
Br. Zelina: Jednota Syrovín: současný starosta jednoty br. Kuchař se zasloužil o údržbu 
orelského majetku; účel osob, které se chtějí přihlásit do Orla, je, aby mohly ovládnout 
orelský majetek; župa by měla jednat především se členy Orla a ne s nečleny;  
Br. Kamba: stávající rada jednoty může členy přijmout s přidruženým členstvím. 
 
 
 
 

11. Závěr  
Příští zasedání Výkonného předsednictva Orla se koná 12.11.2012. 
Starosta Orla poděkoval všem přítomný za účast. Br. Kopecký udělil přítomným požehnání. 
Zasedání bylo zakončeno v 19:00 hodin. 
  
 
 


