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Zápis z 19. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 27. června 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. Žádosti jednot 

6. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR  

7. Různé 

8. Závěr 
 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a spolu s P. Kodedou zahájil jednání orelskou modlitbou. 

Konstatoval, že dnešní jednání VP je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu 

ses. Brandejsovou a br. Kodedu a požádal o jejich schválení. 

VP/309/19   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Kodedu.     8-0-0     

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Nechal o předloženém 

programu hlasovat.  
 

VP/310/19   VP schvaluje program dnešního zasedání.        8-0-0 
    

 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Jurečková předložila písemný přehled plnění přijatých usnesení VP. Ses. Macková 

vysvětlila některé body a vyzvala k dotazům. Poděkovala župě Orlické a Brynychově, které 

zorganizovaly župní pouť a výtěžek věnovaly na transparentní účet pro Tomáška Németha. 

V sobotu proběhly ústřední závody v atletice ve Vyškově. Ve Vyškově proběhl také charitativní 

Andělský trojboj, který byl na podporu Tomáška Németha, vybralo se 12.725,- Kč. Ústředí zašle 

děkovné dopisy. Jedná se o místě konání plesu, schválený termín plesu neplatí. Dotace z MŠMT 

– Program III bude znovu vypsán, program IV bude po vyplacení ostatních programů znovu 

přerozdělen.  

 

 VP/311/19   VP bere na vědomí stav plnění přijatých usnesení VP k 27.6.2017.     8-0-0 
     
 

 5. Žádosti jednot (materiál 5, 5a, 5b) 

 

a) Žádosti jednoty Kolín 
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Jednota Kolín podala žádost o souhlas se směnou nemovitostí v majetku Orla a v majetku města 

Kolín. Ses. Macková objasnila situaci. Proběhla krátká diskuze. 

 

VP/312/19   VP schvaluje následující směnu: město Kolín, IČO 0235440 přenechá Orlu jednotě 

Kolín, IČO 61883778 pozemky pod budovami č.p.1040 parc. č. 2902/7 o výměře 72 m2 a 2902/6 

o výměře 129 m2. Orel jednota Kolín přenechá městu Kolín budovu č. p.1578 na parc.č.2902/1 

o výměře 165 m2.                                                                                                             8-0-0 

 

Jednota Kolín dále požádala o dotaci ve výši 15.000 Kč na výrobu slavnostního praporu. Proběhla 

krátká diskuze. 

 

VP schvaluje dotaci ve výši 15.000,-Kč jednotě Kolín na zhotovení praporu.             

  Pro 0, proti 8, zdržel se 0 

Usnesení nebylo přijato.  

 

b) Žádost jednoty České Budějovice 

Župa Jirsíkova nečerpala v roce 216 a 2017 prostředky na údržbu a provoz. Důvody byly 

prodiskutovány se starostou Orla. Župa požádala o kompenzaci těchto prostředků, Ústřední rada 

Orla žádost zamítla. Nyní byla předložena žádost o půjčku 200.000 Kč.  

Ses. Macková: je nutné domluvit se na splátkovém kalendáři. Jednotě bude navržena splátka 

40.000 Kč ročně. 

 

VP/314/19   VP schvaluje bezúročnou půjčku 200.000,-Kč jednotě České Budějovice.    8-0-0 

 

c) Žádost jednoty Přelouč 

Jednota požádala o půjčku 187.550 Kč na dokončení procesu podání žádosti o stavební povolení 

na akci rekonstrukce orlovny Přelouč na komunitní centrum Orel Přelouč. V roce 2016 bylo 

půjčeno 200.000 Kč na stejný účel. Jednota objasní, na jaký účel byla použita půjčka v loňském 

roce. Proběhla diskuze. Byl navržen splátkový kalendář se splátkami 24.000 Kč ročně počínaje 

příštím rokem a částka 120.000,-. 

 

VP/315/19   VP schvaluje bezúročnou půjčku jednotě Přelouč 120.000,- Kč. 

8-0-0 

Přišel br. Brhel. 

 

6.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR (materiál 5) 

Zpráva TVR  

Br. Třináctý: následující ústřední akce: Velehrad 4.7. Propinkejte se na Velehrad – stolní tenis 

(kvalifikováno 6 družstev) a Fotbalové dovednosti;  běh na Hostýně, horská kola; rada navrhla 

plán ústředních akcí na příští rok – termíny se zásadně nemění.   
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Rada stanovila podmínky pro dotaci na reprezentaci Orla: podání žádosti do konce srpna 

předchozího roku, zviditelnění Orla jakoukoli formou a u dospělých podmínka, že musí být 

minimálně 5 let členem Orla. Hry FICEP 2018 - fotbal, futsal, basketbal, atletika. 

 Br. Juránek požádal, aby příští mistrovství Ola nebylo v kategorii dospělých ve víceboji, ale 

v jednotlivých disciplínách. 

Ses. Macková apelovala na odborné rady, aby do 15. 7. dodaly termíny akcí v příštím roce, aby 

mohl být vydán stolní kalendář. 

 

 

VP/313/19   VP schvaluje podmínky pro dotaci na reprezentaci Orla: podání žádosti do konce 

srpna předchozího roku, nutnost zviditelnění Orla jakoukoli formou a u dospělých podmínka 

minimálně 5 let členství v Orlu.            9-0-0 

 

Odešla ses. Macková.  

Do příštího zasedání VP TVR spolu s účetní zjistí rozpočet na FICEP hry 2018, dle kterého se 

schválí počet sportovců. 

 

VP/316/19   VP bere na vědomí zprávu  TVR.         8-0-0 

        

       

 

Zpráva KR (materiál 5b) 

Předložena zpráva: úspěšně proběhlo Cantate, na zahájení P. František Král slavil mši sv. 

v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích. Kulturní rada na svém zasedání s Anežkou Sochovou 

hledala řešení pro oživení recitační soutěže Svatováclavská réva; výjezd do Řečkovic (koná se 

zde 2.9.2017 folklorní festival) a do Blučiny (uvažuje se zde konání festivalu v příštím roce). Br. 

Gardáš komunikuje se soubory, přihlášeno 12 souborů. Varhanní koncert bude v Uherském 

Hradišti, záštitu převzal duchovní správce Orla arcibiskup Jan Graubner a přislíbil předběžně 

účast. Rada schválila plán akcí na příští rok. KR se sejde v polovině září k vyhlášení výsledků 

fotosoutěže.  

 

Přišel Br. Častulík.  

 

 

VP/317/19   VP bere na vědomí zprávu KR.          9-0-0 

        

 

Zpráva RM  
Ses. Škvařilová: termín turnaje ve stiga hokeji byl pro malý zájem přesunut na podzim; předložen 

návrh triček a mikiny na FICEP camp; účastníků je 13; zajištěná doprava do Ženevy. 

 

VP/318/19   VP schvaluje návrh na oblečení účastníků FICEP campu. Rozdíl v ceně si účastníci 

doplatí.               9-0-0 

 

VP/319/19   VP bere na vědomí zprávu RM.         9-0-0 

      

  

Odešla ses. Škvařilová. 

 

Zpráva DR  
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DR zasedala na Dolní Bečvě. Další zasedání na Velehradě. Členové se aktivně podílí na poutích 

uvedených v poutní knížce. 

 

VP/320/19   VP bere na vědomí zprávu DR.          8-0-0 

 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová: RS zasedala před zasedáním Výkonného předsednictva. Setkání jubilantů 

14.9.,  jednoty nahlásily 81, Rada seniorů vybrala 55 jubilantů. Program setkání zařízen. Setkání 

seniorů v říjnu; Hostýn 2018 – RS navrhla výstavu o perzekuci Orlů, dále navrhla pořídit DVD 

se sestřihem poutí, dále RS navrhla všem praporům na Hostýně v roce 2018 dát pamětní stuhu. 

RS žádá sekretariát do 15. srpna zaslat zvací dopisy pro setkání jubilantů. 

Br. Častulík: přišel s návrhem na orelský památník na svatý Hostýn, v roce 2018 by mohl být 

odhalen. 

Br. Kodeda: navrhl oslovit žijící účastníky pouti, aby se v příštím roce zúčastnili. 

 

 

VP/321/19   VP vyhlašuje rok 2018 rokem připomínky 70. výročí svatohostýnské orelské pouti. 

Oslavy budou zahájeny na I. neděli adventní 2017.         8-0-0 

     

 

VP/322/19   VP bere na vědomí zprávu RS.          8-0-0 

 

Zpráva EHR  
Zpráva nebyla předložena.  

 

Zpráva ÚRK 

ÚRK provedla kontrolu v jednotě Uherské Hradiště. Situace se mírně zlepšila. Proběhla diskuze 

k situaci v jednotě. 

 

VP/323/19   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.          pro 7, zdržel se 1, proti 0 

 

7. Různé 

 

a) Vyznamenání (materiál 7) 

Na sekretariát Orla byly doručeny návrhy na následující vyznamenání:  

 

Čestný zlatý odznak 

Ludmila Šálková, jednota Moravské Budějovice/ župa Kubišova. Starosta župy Kubišovy 

navrhuje vyznamenání za dlouholetou, příkladnou práci v jednotě a v župě u příležitosti 

životního jubilea (nar. 1927). Členka se zasloužila velkou měrou o obnovení jednoty a župy. 

Předání proběhne u příležitosti jejích narozenin se zástupci jednoty i župy. 

 

P. František Král, jednota Uherský Brod/župa Velehradská. Starosta župy Velehradské 

navrhuje vyznamenání za příkladnou práci pro Orla u příležitosti životního jubilea (nar. 1962). 

Předání proběhne na župní akci.   
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Josef Holomek, jednota Křenovice/župa Klapilova. Předsednictvo župy Klapilovy navrhuje 

vyznamenání za dlouholetou významnou práci pro Orla na župní úrovni. Předání proběhne při 

zahájení akce Odznak Bedřicha Kostelky. 

P. Petr Dujka, jednota Nový Hrozenkov/župa Bauerova. Starosta župy Velehradské navrhl 

vyznamenání k životnímu jubileu za příkladnou a obětavou práci v Orlu. Předání proběhne na 

župní akci. 

 

VP/324/19   VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Ludmile Šálkové z jednoty Moravské 

Budějovice, P. Františku Královi z jednoty Uherský Brod, br. Josefu Holomkovi z jednoty 

Křenovice a P. Petrovi Dujkovi z jednoty Nový Hrozenkov.       8-0-0 

 

b) Podpora kandidatury 

Výkonné předsednictvo oslovil JUDr. Vilém Fránek s žádostí o podporu kandidatury do Rady 

Ústavu pro studium totalitních režimů. Br. Sedláček kandidáta představil.  

VP/325/19   VP nominuje JUDr. Viléma Fránka do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

               8-0-0 

    

 

c) Odměna zaměstnancům 

Br. Juránek navrhl zaměstnancům ústředního sekretariátu odměnu za 1. pololetí roku 2017. 

Vyzval k diskuzi. 

VP/326/19   VP schvaluje odměnu zaměstnancům za 1. pololetí 2017 v celkové výši 60.000,- Kč.   

8-0-0 

 

 

8. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno modlitbou a 

požehnáním P. Kodedy. Zasedání skončilo v 17:20 hodin.  

 

 

 

 

 

 


