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 Zápis z 33. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 28. ledna 2019 

Šaldova 18, Brno 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

2. Schválení bodů programu 

3. Kontrola usnesení VP 

4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

5. Vyznamenání 

6. Různé 

7. 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/509/33   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/510/33  VP schvaluje program dnešního zasedání.        7-0-0 

 

3. Kontrola usnesení VP 

Starosta stručně shrnul rozpracovaná usnesení VP. Vyzval přítomné k dotazům. 

 

VP/511/33   VP bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VP.       7-0-0 

     

4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

Přišel br. Kodeda. 

Zpráva TVR 

Br. Častulík: konal se běh v Moutnicích a lyžařský závod na Ploštině. Na FICEP hry 2019 

v Bukurešti je třeba schválit počet vedoucích. 

 

VP/512/33   VP schvaluje účast čtyř vedoucích výpravy na FICEP hry 2019 v Bukurešti.   

               8-0-0 

VP/513/33   VP bere na vědomí zprávu TVR.         8-0-0 
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Zpráva KR 

Br. Juránek: minulou sobotu se konal ústřední orelský ples ve Veselí nad Moravou. 

VP/514/33   VP bere na vědomí zprávu KR.          8-0-0 

Zpráva DR 

Br. Kodeda: DR se zabývala výběrem poutí do poutní knížky 2019. 

VP/515/33   VP bere na vědomí zprávu DR.         8-0-0 

Zpráva RM 

Ses. Škvařilová: ústředí FICEPu zaslalo dotaz na pořádání FICEP campu v roce 2020 v ČR. 

Proběhla diskuze. Vzhledem k volbám nových členů odborných rad starosta navrhuje až rok 

2021. 

 

VP/516/33   VP schvaluje pořádání FICEP campu v České republice v roce 2021.    8-0-0 

Zpráva RS 

Ses. Brandejsová: setkání seniorů se uskuteční na Hostýně ve dnech 8.-10. dubna 2019;  požádala 

o navýšení příspěvku ústředí o 100,- Kč na noc a na osobu. Částka 200,-Kč/osobu/den je ve 

směrnici a ty lze měnit pouze na Ústřední radě. 

VP/517/33   VP bere na vědomí zprávu RS.          8-0-0 

Zpráva EHR 

Ses. Macková: o dotaci z MŠMT Můj klub požádalo 41 jednot. Výsledky hospodaření budou 

známy v půlce března. Shání finance na stavbu Kurská. 

 

VP/518/33   VP bere na vědomí zprávu EHR.          8-0-0 

 

5. Vyznamenání 

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

Jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla. 

Čestné uznání  

Janusz Cholewa, jednota Valašské Meziříčí/župa Bauerova. Místostarostka Orla 

ses. Brandejsová navrhuje vyznamenání za zásluhy při založení jednoty Valašské Meziříčí, 

za dlouholetou podporu ústřední akce Kulturní rady v Lubině, je zasloužilým praporečníkem při 

prezentaci ústředí Orla. Návrh vyznamenání je podán u příležitosti životního jubilea. 

Antonín Zbořil, jednota Zlín/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě, k životnímu jubileu.  

Josef Sousedík, jednota Zlín-Malenovice/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě, k životnímu jubileu.  
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Čestný zlatý odznak Orla 

Emílie Zemánková, jednota Kunovice/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě, k životnímu jubileu. 

Pavel Fojtů, jednota Valašské Klobouky/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a reprezentaci Orla, k životnímu jubileu.  

Ludmila Sýkorová, jednota Staré Město/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě, k životnímu jubileu.  

Zdeněk Zemánek, jednota Kunovice/župa Velehradská. Starosta župy br. Častulík navrhuje 

vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě, k životnímu jubileu.  

 

VP/519/33   VP uděluje Čestné uznání br. Januszi Cholewovi z jednoty Valašské Meziříčí, br. 

Antonínu Zbořilovi z jednoty Zlín a Josefu Sousedíkovi z jednoty Zlín-Malenovice.    8-0-0 

VP/520/33   VP uděluje Čestný zlatý odznak ses. Emílii Zemánkové z jednoty Kunovice, br. 

Zdeňku Zemánkovi z jednoty Kunovice, br. Pavlovi Fojtů z jednoty Valašské Klobouky a ses. 

Ludmile Sýkorové z jednoty Staré Město.          8-0-0 

 

6. Různé 

a) Slavnostní mše svatá a pořízení orelských odznaků 
Br. Juránek seznámil přítomné s návrhem br. Vejvara požádat kardinála Dominika Duku 

o slavení mše svaté u příležitosti 110. výročí Orla a dále s návrhem pořízení orelských odznaků. 

Pro slavení mše svaté byl navrhnut Památný den Orla úterý 18.6.2019. 

Ses. Macková: na návrh EHR došlo v rozpočtu Orla ke snížení finanční částky ke 110. výročí 

Orla, z tohoto důvodu Orel nyní nemůže pořizovat odznaky omezené skupině Orlů.  

 

VP/521/33   VP pověřuje starostu Orla požádáním kardinála Dominika Duku o slavení mše svaté 

v úterý 18.6.2019 a pověřuje br. Vejvara jeho organizací.         8-0-0 

 

VP/522/33   VP bere na vědomí žádost br. Vejvara.         8-0-0 

 

b) Žádost jednoty České Budějovice 

Br. Juránek požádal za Orel jednotu České Budějovice o odpouštění půjčky ve výši 200.000,-Kč. 

Ses. Macková: v roce 2017 jednota nepožádala o dotace z MŠMT, na Ústřední radě odůvodněno 

nečinností kompetentní osoby. Půjčka byla schválena, jednota ale nepožádala ani na rok 2018. 

Do konce roku měli uhradit splátku 40.000,-Kč. Proběhla diskuze. 

 

Přišla ses. Tománková. 

 

VP/523/33  VP bere na vědomí žádost jednoty České Budějovice o odpuštění splátky a souhlasí 

s úpravou splátkového kalendáře v článku II smlouvy.        9-0-0 

 

c) Oslava 110 let Orla v Modré 
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Br. Častulík: v neděli 19. května 2019 se v Modré u Velehradu koná oslava 110 let Orla. Zahájení 

proběhne na velehradském hřbitově u hrobu mons. Jana Šrámka, bude následovat průvod 

s dechovkou, u kapličky bude slavena mše svatá, skákací hrad pro děti, ukázka biatlonu, apod. 

V případě deštivého počasí je rezervovaná tělocvična pro cca 300 osob. V programu bude 

vystoupení, do kterého se mohou zapojit všechny župy (scénka, hudební vystoupení, recitace, 

aktivita pro děti atd.). Prosíme župy, aby se s návrhy obracely na župu Velehradskou na e-mail 

zupa.velehradska@orel.cz 

 

Výkonné předsednictvo vyzývá všechny župy, aby se nějakým způsobem zapojily do této akce. 

 

 

d) Termín zasedání Ústřední rady Orla 

Ses. Macková navrhla z důvodu konání sobotního běhu termín zasedání ÚR v neděli 28. dubna 

2019 v orlovně v Bořitově (okres Blansko, kraj Jihomoravský). Br. Sedláček prověří možnost 

slavení mše svaté od 8:30 hodin v tamním kostele. 

 

VP/524/33   VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla v neděli 28.4.2019 v orlovně 

v Bořitově, Pod Kostelem 1.            9-0-0 

 

 

e) Br. Častulík: letošní cyklopouť do Polska je již obsazena. 

 

Výkonné předsednictvo Orla vyzývá župy k nahlášení termínů a místa konání župních 

sjezdů. 

 

f) Ses. Macková informovala o žádosti POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Národní centrály proti 

organizovanému zločinu SKPV, Odboru zvlášť závažné hospodářské trestné činnosti ohledně 

podání informací ohledně evidence členské základny, uvádění údajů v žádostech pro dotace 

z MŠMT a výši příspěvků.  

Termín 31.1.2019 bude splněn, i když je náročné data sehnat. 

 

7. Závěr 

 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno v 16:30 hodin. 

 

 


