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Zápis z 16. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 28. února 2017 
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 plnění usnesení 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 
6. Příprava ÚR 
7. Různé 
8. Závěr 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila jednání orelskou modlitbou. Konstatovala, že dnešní 
jednání VP je usnášeníschopné. 
 
 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhla ověřovatele 
zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka a požádal o jejich schválení. 

VP/255/16   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.         8-0-0 

3.  Schválení bodů programu 
Ses. Macková vyzvala k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Nechala 
o předloženém programu hlasovat.  
 

VP/256/16   VP schvaluje program dnešního jednání.        8-0-0 
   
 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  
Ses. Jurečková předložila písemný přehled plnění přijatých usnesení VP.  Ses. Macková vyzvala 
k dotazům. 
Přišel br. Kamba. 
 
VP/257/16   VP bere na vědomí stav plnění přijatých  usnesení VP k 28.2.2017.     9-0-0 
  
 
 

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

Zpráva TVR  
Br. Třináctý: 24.6.2017 ve Vyškově atletické mistrovství Orla souběžně s Andělským během 
(charitativní akce).  
 
Přišla ses. Tománková a br. Juránek. 
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Br. Častulík: závody na Ploštině se vydařily; v sobotu 4.3. ústřední závody -  sjezdové lyžování 
na Stupavě. Ve čtvrtek 9.3. odjíždí výprava na FICEP hry; pojištění uzavřeno. Došlo ke změně 
termínu ve volejbalu mládeže, pozvánky jsou již s novým termínem. 
 
Ses. Macková: změna termínu u ústředních akcí je problém, Orel žádá na akce dotace a termín 
je v žádosti uveden, na změny se může pohlížet jako na nedodržení podmínek smlouvy. Žádá, 
aby se termíny ústředních akcí dodržovaly. 
 
Ses. Tománková: s termínem volejbalu v Křenovicích byl problém: dostala přednost domácí akce 
před ústřední, která byla domluvena dříve. 
 
VP/258/16   VP bere na vědomí zprávu  TVR.       11-0-0  
 
 
Zpráva KR (materiál 5a) 
Byla předložena písemná zpráva.  
Ses. Macková: v únoru zasedala KR; proběhlo vyhodnocení fotosoutěže. Jednotě Ratíškovice 
bylo zasláno poděkování za organizaci plesu. 
Br. Juránek: na ústředním plese v Ratíškovicích bylo zastoupeno 8 žup a většina přítomných byli 
Orli. 
Ses. Macková: z důvodu pozvání souborů z Vídně změnila jednota Boleradice termín divadelní 
dílny na termín 26.-28.5. Opět upozorňuje na problémy se změnou termínů. Termíny schvaluje 
Ústřední rada. V sobotu  2.9. folklorní festival v Brně-Řečkovicích. Do jednot půjde výzva 
k nahlášení souborů k účasti na festivalu. Charitativní varhaní koncert 5.3. od 16:00 hodin ve 
Slavičíně.  
Br. Častulík: o koncert ve Slavičíně je velký zájem, přihlásilo se i 11 umělců, kteří se zapojí do 
programu. Po akci bude na faře připraveno občerstvení.  
   
VP/259/16   VP bere na vědomí zprávu KR.        10-0-0  

Ses. Tománková mimo místnost. 
 
Zpráva DR (materiál 5b) 
Byla předložena písemná zpráva. DR zasedala v lednu, zabývala se obsahem poutní knížky a 
účastí členů DR na poutích uvedených v poutní knížce.  
Ses. Macková: br. Kodeda se zúčastnil plesu, požehnal hostům. DR má své zastoupení téměř na 
všech ústředních akcích a na poutích. Poutní knížka půjde všem odběratelům časopisu Orel. 
Časopis vyjde koncem března. 
 
 
VP/260/16   VP bere na vědomí zprávu DR.       11-0-0  
 
 
 
Zpráva RM (materiál 5c) 

Ses. Škvařilová: ve dnech 29.7.-5.8.2017 se koná FICEP Camp ve Francii v městečku Hermancia 
(pro mládež 14-18 let), cena za účastníka je 180 € (cena zahrnuje plnou penzi, účast na programu 
tábora a tričko FICEP Camp). Orel hradí cestovné. 
Orel po dohodě s Radou mládeže bude podávat  žádost s vypracovaným projektem o udělení 
oprávnění ke školení táborových vedoucích k 31. 3. 2017. Od letošního roku byly Ministerstvem 
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školství, mládeže a tělovýchovy změněny podmínky pro udělení, prodloužení oprávnění – 
nutnost vypracování písemného projektu. Oprávnění je udělováno na 4 roky.  
Celostátní setkání mládeže 15.-20.8.2017 v Olomouci–  RM hledá dobrovolníky, kteří by v rámci 
volného času vypomáhali s organizací sportu – do jednot půjde výzva k nahlášení dobrovolníků. 
Od účastníků loňského FICEP Campu byl vznesen dotaz, zda by bylo možné na letošní camp 
pořídit orelské mikiny. 
Fórum mládeže proběhlo tento týden, za RM se zúčastnil Jan Slavotínek. 
Br. Častulík: termín setkání mládeže koliduje s termínem orelské poutí.  
Ses. Macková: kolize termínů se někdy nedá zabránit, ale ne všichni z jednoty budou na pouti; 
navrhla cenu FICEP Campu pro účastníky navýšit o částku, která pokryje polovinu nákladů na 
pořízení mikin. 
 
VP/261/16   VP schvaluje cenu pro účastníka FICEP Campu 4.900 Kč.     11-0-0 
 
 
VP/262/16   VP bere na vědomí zprávu RM.      10-0-0 

 Br. Sedláček mimo místnost. 
 
Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová: Rada seniorů zasedala dne 28.2.2017; ve dnech 27.-29.3. setkání seniorů na 
Vranově, příhlášeno 89 osob; ve čtvrtek 14.9.2017 setkání jubilantů v Brně. RS navrhuje zaslat 
90 a 95 letým jubilantům blahopřání. V roce 2018 si Orel připomene 70. výročí od orelské pouti 
na sv Hostýně v roce 1948 – rada navrhuje uspořádat výstavu o pouti v roce 1948 během orelské 
pouti.  
 
VP/263/16   VP bere na vědomí zprávu RS.        11-0-0  
 
 
Zpráva EHR  
Ses Macková: všem členům Ekonomicko-hospodářské rady zaslala výsledek hospodaření Orla 
2017.   
Br. Kamba: EHR se sejde na ústředí a k výsledku zaujme stanovisko. 
 
VP/264/16   VP bere na vědomí zprávu EHR.       11-0-0 
 
 
Zpráva ÚRK 
Br. Čáp: dne 28.2.2017 proběhla na ústředním sekretariátu kontrola dokladů z loňského roku, 
která zahrnovala faktury, pokladní doklady, interní doklady a vyúčtování ústředních akcí; zápis 
bude dodán na ústředí co nejdříve. 
Předseda ÚRK obdržel z jednoty Uherské Hradiště zápis od revizní komise. Nejasnosti uvedené 
v zápisu z kontroly ÚRK nebyly objasněny. Členové ÚRK se zúčastní schůze v jednotě a 
následně stanoví termín kontroly ÚRK v jednotě Uherské Hradiště. ÚRK nevidí žádnou snahu 
jednoty o narovnání nejasností.  
 
Odešla ses. Škvařilová. 
 
VP/265/16   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.         9-0-0 

Br. Třináctý mimo místnost. 
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6. Příprava Ústřední rady (materiál č. 6a, 6b) 
Předložen návrh programu zasedání Ústřední rady Orla a přijatá usnesení z minulého zasedání 
ÚR. 
Ses. Macková navrhla pracovní předsednictvo ÚR: br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, 
ses. Tománková a ses. Brandejsová; mandátová komise: br. Gazárek a někdo z pléna; návrhová 
komise: br. Čáp a br. Vahala. 
 
VP/266/16   VP schvaluje pracovní předsednictvo pro ÚR dne 13.5.2017  ve složení: br. Juránek, 
ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Tománková a ses. Brandejsová.       9-0-0 

Br. Třináctý mimo místnost. 
 
VP/267/16   VP schvaluje mandátovou komisi pro ÚR dne 13.5.2017 ve složení br. Gazárek a 
někdo další z pléna.             9-0-0 

Br. Třináctý mimo místnost. 
 
VP/268/16   VP schvaluje návrhovou komisi pro ÚR dne 13.5.2017 ve složení br. Čáp a br. 
Vahala.              9-0-0 

Br. Třináctý mimo místnost. 
 
 
 
Ses. Macková: na zasedání předsednictva Orla v úterý 28.3. odborné rady písemně předloží 
zprávy a budou předloženy návrhy na změny stanov Orla. Seznámila přítomné s body programu, 
vyzvala přítomné k návrhům na změnu nebo doplnění programu a dala o něm hlasovat. 
 
VP/269/16   VP schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 13.5.2017.      8-0-0  

Br. Juránek a br. Třináctý mimo místnost. 
 
  
  7) Různé 
a) celebrant orelské pouti 
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, potvrdil účast na letošní orelské pouti na sv. Hostýně. 
 
b) rozhodnutí Ústředního rozhodčího sboru  
Ses. Macková seznámila přítomné s rozhodnutím Ústředního rozhodčího sboru, který rozhodl 
ve věci Jany Petrášové z jednoty Uherské Hradiště.  
 
c) inventární komise 
Ses. Macková navrhla složení inventární komise. 
 
VP/270/16   VP schvaluje inventární komisi ve složení br. Kostelka, br. Nováček a ses. 
Škvařilová.              9-0-0  

Br. Juránek mimo místnost. 
 
VP/271/16   VP ukládá ústřednímu sekretariátu zajistit soupis župních sportovních akcí 
s odhadem nákladů (pouze na nájmy, rozhodčí, cestovné pořadatelé, organizační zajištění) 
do 25.3.2017. Pořadatelem musí být prokazatelně župa,  tzn. že účetní doklady musí být zahrnuty 
v účetnictví župy.           10-0-0 
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Odešla ses. Tománková. 
 
d) Žádost jednoty Opava-Komárov (materiál 7b-7e) 
Jednota Opava-Komárov podala opět žádost o umožnění bezplatného převodu nebo prodeje 
nemovitého majetku do vlastnictví městské části Opava-Komárov. V červnu 2016 byla žádost 
již jednou projednávána. Bylo požadováno doplnění, částečně vyhověno. Byl vznesen požadavek 
na daňové přiznání za rok 2016 a prozatím žádosti nevyhovět. Chybí stanovisko jednoty i župy. 
 
 

VP/272/16   VP neschvaluje bezplatný převod budovy č. p. 150 na parcele č. 646 o výměře 476 
m2 včetně pozemku par. č. 647 o výměře 2167 m2 v k.ú. Komárov u Opavy, zapsané na LV 580 
v majetku Orla jednoty Opava Komárov IČ 47814896 a pověřuje ses. Mackovou k dalšímu 
jednání s jednotou Opava-Komárov.                      8-0-0 

Br. Kamba mimo místnost. 
 
 
e) Návrhy na vyznamenání (materiál 7) 
Rada jednoty Pozořice (župa Sedlákova) navrhla Čestné uznání ses. Marii Skládané.  
Vyznamenání bylo navrženo za dlouholetou práci v jednotě u příležitosti životního jubilea (nar. 
1927). Vyznamenání bude předáno zástupci jednoty při osobní návštěvě vyznamenané. 
 
Rada jednoty Pozořice (župa Sedlákova) navrhla Čestné uznání ses. Josefě Neužilové za 
dlouholetou práci pro jednotu u příležitosti životního jubilea (nar. 1922). Vyznamenání bude 
předáno zástupci jednoty při osobní návštěvě vyznamenané. 
 
Místostarostka jednoty Kunovice (župa Velehradská) navrhla Čestné uznání ses. Antonii 
Štěrbové za věrnost orelským ideálům u příležitosti životního jubilea (nar. 1937). Vyznamenání 
bude předáno na župním sjezdu 18. 3. 2017 ve Vizovicích. 
 
Místostarostka jednoty Kunovice (župa Velehradská) navrhla Čestné uznání br. Antonínu 
Noskovi za práci pro župu (jako dlouholetý předseda župní RK) u příležitosti životního jubilea 
(nar. 1957). Vyznamenání bude předáno na župním sjezdu 18. 3. 2017 ve Vizovicích. 
 

 
Ses. Marie Chmelová, členka jednoty Slavičín (župa Velehradská) navrhla Čestné uznání br. 
Jaroslavu Zemánkovi za dlouholetou práci v jednotě u příležitosti životního jubilea (nar. 1927). 
Br. Zemánek se velkou měrou zasloužil o navrácení budovy Orlovny a do vysokého věku 
pracoval jako hospodář jednoty. 
 
VP/273/16   VP uděluje Čestné uznání ses. Marii Skládané z jednoty Pozořice, ses. Josefě 
Neužilové z jednoty Pozořice, ses. Antonii Štěrbové z jednoty Kunovice,  br. Antonínu Noskovi 
z jednoty Kunovice a br. Jaroslavu Zemánkovi z jednoty Slavičín.         9-0-0  
 

 
f) Zasedání valné hromady v Krakově (materiál 7a) 

Ve dnech 21.-22.4.2017 se koná zasedání valné hromady FICEP v Krakově. Duchovní rada 
tentokrát nezasedá. Zasedání správní rady, valné hromady a setkání prezidentů se zúčastní br. 
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Juránek nebo ses. Macková, sportovní komise br. Macek, komise mládeže ses. Škvařilová a br. 
Možný, případně náhradník. 

VP/274/16   VP schvaluje účast pěti účastníků – br. Juránka nebo ses. Mackové, br. Macka, ses. 
Škvařilové, br. Možného a tlumočníka, příp. náhradníka na valné hromadě FICEP ve dnech 21.-
22.4.2017 v Krakově.              9-0-0 
 
g) Br. Častulík: akademie župy Velehradské se koná 4.6.2017 ve Starém Městě u kostela sv. 

Ducha. 
 

h) Prosíme župy, aby zápisy ze župních sjezdů zaslaly na ústředí. V případě volebních župních 
sjezdů prosíme opět o doložení funkcionářů, jejich vzniklá funkce musí být zanesena do 
Veřejného rejstříku.  

 
8. Závěr 
 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:00 hodin. 
 
 


