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Zápis z 2. zasedání Ústřední rady Orla 
konané dne 23. dubna 2016 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno 

 

přítomní – viz prezenční listina 

Od 8:00 hodin sloužil br. P. Kodeda mši sv. za živé a zemřelé členy orelské rodiny.  

Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin Orelskou modlitbou, br. starosta požádal členy ÚR, aby 

příště zněla modlitba jednohlasně.  

1) Volba orgánů ÚR 
 

     Předsedajícím zasedání byl navržen starosta Orla br. Juránek. Je přítomný nadpoloviční počet 

delegátů, zasedání je tedy usnášeníschopné. Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení – 

br. Juránek, ses. Macková, ses. Kellerová, ses. Škvařilová a br. Brhel. Byla navržena mandátová 

komise ve složení – br. Gazárek a br. Kočí, návrhová komise ve složení – br. Čáp, br. Vahala a 

br. Vejvar. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi – br. Třináctý a ses Brandejsová. Br. starosta 

jmenoval zapisovatelku dnešního jednání - ses. Komarikovou.  

ÚR/2/1 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek (předsedající), 

ses. Macková, ses. Kellerová, ses. Škvařilová a br. Brhel.                                    všichni pro    

                                              

ÚR/2/2  Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Kočí.  

 všichni pro 

ÚR/2/3    Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp, br. Vahala a br. Vejvar. 

                                                                                                                                          všichni pro 

 

ÚR/2/4  Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu ve složení br. Třináctý a ses. Brandejsová. 

všichni pro 

 

Vstup mandátové komise: je přítomno 27 delegátů ze 43. Jednání je usnášeníschopné. 

 

2) Schválení programu 
Byl předložen návrh programu zasedání:  

                                                                                                                          

Program: 

Zahájení – orelská modlitba 

1) Volby orgánů ÚR 

- volba předsedajícího a pracovního předsednictva 

- volba mandátové komise 

- volba návrhové komise 

- volba ověřovatelů a určení zapisovatele zápisu  

2) Schválení bodů programu 

3) Slovo starosty 

4) Zpráva mandátové komise 

5) Kontrola usnesení z jednání ÚR  

6) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva 

7) Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 
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8) Zpráva ÚRK 

9) Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2015 

10) Přerozdělení prostředků z MŠMT 

11) Úprava Směrnic a Jednacího řádu 

12) Zelený ostrov 

13) Vyznamenání 

14) Různé 

15) Závěr  

Br. starosta vyzval přítomné k doplnění a navrhl přesunout bod 12 mezi body 6 a 7. 

ÚR/2/5  Ústřední rada schvaluje program jednání se změnou.                                     všichni pro 

 

Přivítání hostů – br. Kůřil –„ na zaučenou“. Br. Nováček – výběr darů na 8. zastavení Křížové 

cesty na Hostýně. 

 

ÚR/2/6  Ústřední rada schvaluje přítomnost hostů - br. Kůřila a br. Nováčka na jednání ÚR.  

                                                                                                                                       všichni pro 

 

3) Slovo starosty 
     Br. starosta – dobrodružné setkání seniorů na Hostýně s objížďkou na Velehrad. 8. zastavení 

chybí už jen plexisklo, zatím přispělo 682 Orlů, vydáno 1000 cihliček, prodej pokračuje. Orlové 

spolu s KDU-ČSL si připomněli 10. 4. 2016 na Velehradě výročí zakladatele Orla Mons. 

Šrámka, starosta umístil štítek se jménem Mons. Šrámka na žerď ústředního praporu. Dále 

představil poutní knihu Orla a připomněl Běh na Petřín – kdo přijede, dostane tričko. Ve 

Veřovicích 315 účastníků na běhu, kolik bude na Petřín? Tento běh je rarita.  

     Jednota Moravské Budějovice dodělává MŠ Jabula, nyní převezme biskupství. 

     OFL – nejrozšířenější orelský sport. Vyhlašování sportovce roku JMK, byl tam náš prapor, u 

kterého se střídali pětaosmdesátiletý a třináctiletá - příklad předávání zkušeností. Obě akce 

(Velehrad i sportovec JMK) byly prezentovány v médiích – zviditelnění Orla. 

 

ÚR/2/7  Ústřední rada bere na vědomí zprávu starosty.  

                                                                                                                                          všichni pro 

 

4) Zpráva mandátové komise 
 

    Nyní přítomno 32 delegátů ze 43. Jednání je usnášeníschopné. 

 

 

ÚR/2/8  Ústřední rada bere na vědomí zprávu mandátové komise.                               všichni pro 

 

  

5) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 5) 

Ses. Macková – vše písemně, jen vyjmenuje úkoly:  

1/17 – společné jednání VP a OR, ale nebyly dodány podněty k jednání, na základě návrhů 

předsedů OR odloženo na jaro 2017, až budou mít členové OR více zkušeností a podnětů. 

1/24 – EHR – úkol trvá. 

1/31 – tento úkol je vyřízen, župy dočerpaly. 

1/57 – registrace do VR, úkol trvá. Ses. Macková se zúčastnila většiny sjezdů a snažila se o 

osvětu. 
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ÚR/2/9  Ústřední rada bere na vědomí kontrolu usnesení ÚR.                                      všichni pro 

 

6) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 6) 

Ses. Macková - byl předložen přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla za 

období od minulé ÚR. Vyzvala k dotazům k jednotlivým usnesením. Dotazy nebyly vzneseny. 

 

ÚR/2/10   Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP od poslední ÚR.           všichni pro 

 

12) Zelený ostrov (materiál 12) 

Br. starosta – řada spolků vystupuje, lze ještě něco vyzískat? Největší majetek je uskladněná 

dráha, ale její cena se neustále snižuje. Starosta ověřoval možnost prodeje, přihlásil se zájemce, 

ale s tím, že bude „prodáno“ za převezení. Br. starosta navrhuje vystoupit ze Zeleného ostrova. 

 

ÚR/2/11  Ústřední rada schvaluje vystoupení spolku Orel z Občanského sdružení ZELENÝ 

OSTROV z.s., IČ: 26628821.               

                                                                                                                                          všichni pro 

 

7) Zpráva TVR, RM, DR, EHR, KR a RS (materiál 7) 

 

Zpráva TVR 
     Br. Třináctý - písemně byla zaslána zpráva o činnosti TVR. Br. Třináctý vybídl přítomné 

k dotazům a pak seznámil přítomné se změnou v soutěž řádu – místo „lehká atletika“ používat 

nadále jen „atletika“ a v kategorii dospělých vyhodnocovat nadále buď jednotlivé disciplíny 

nebo víceboj (rozhodne si organizátor) 

 

ÚR/2/12  Ústřední rada schvaluje úpravu soutěžního řádu dle návrhu.                        všichni pro 

 

ÚR/2/13   Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.                                             všichni pro

                                                                                                                                                    

Zpráva RM 
     Ses. Škvařilová – byla rozeslána, vybídla k dotazům. Letos FICEP kemp na Velehradě, 

pracujeme na programu a ještě hledáme kulturní vystoupení na zahajovací a zakončovací 

ceremoniál – máte-li nějaký návrh, dejte vědět. 

Br. starosta – pravidla stiga hokeje nutno vložit do našich pravidel (stejná jako světová pravidla). 

Ses. Macková – je spíše v kompetenci TVR 

Br. starosta – poslat pravidla do všech jednot.  

 

ÚR/2/14 Ústřední rada vyzývá župy, které mají námět a nabídku kulturního programu na 

zahajovací a ukončovací ceremoniál, ať se spojí s RM.                                                  všichni pro                                                                                        

 

ÚR/2/15 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.                                                      všichni pro 

 

Zpráva DR 

Br. Slavotínek – tato DR bude pořádat tzv. putovní výjezdní zasedání po jednotlivých župách. 

Seznámil přítomné s činností DR od posledního zasedání ÚR. Budou oslovovány jednotlivé župy 

a všichni budou vyzýváni k osobnímu svědectví a obnově poutí. Pouť na Radhošť (P. Dujka), 

pouť ke sv. Prokopovi a další.  

Br. starosta – pouť ke sv. Prokopovi bude v poutní knížce v roce 2017, pokud pošlou podklady 

Br. starosta prosí o zastoupení v Praze při akci Karel IV. – 700 let.  

Gratulace Vojtěchům, Jiřím, Jaroslavům k svátku. 
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Br. Vejvar se ujme dotazu na sekretáře otce kardinála ohledně praporů (Karel IV.) a dá včas 

vědět. 

Br. starosta – bylo by lépe zprávu DR stejně jako ostatní předkládat písemně – archivace. 

 

ÚR/2/16 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.                                        všichni pro 
 

 

Mandátová komise: je přítomno stále 32, nejsou zde zástupci žup - Jirsíkova, Kadlčákova, 

Kozinova a Sv. Zdislavy. 

 

Zpráva EHR 
Br. Kamba – poslal písemný materiál vč. přehledu dotačních možností pro jednoty a župy. EHR 

navrhuje opět příspěvek župám na podvojné účetnictví. 

Ses. Macková – v částce v bodě Přerozdělení dotací je opět pamatováno na župy s příspěvkem na 

podvojné účetnictví. 

Dotaz z pléna - zda je možnost se na někoho se obrátit o radu při přechodu z jednoduchého na 

podvojné účetnictví, na FÚ nechtějí poradit. 

Br. Kamba - hledáme odborníka na příp. školení a na dotazy. 

Ses. Sousedíková – inspirace Junák – co a jak účtovat (účty), bylo by dobré i v Orlu 

Br. Třináctý – FÚ je kontrolní úřad ne poradní, nutnost hledat jinde.  

    

ÚR/2/17   Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.                                            všichni pro  
  

Zpráva KR 

Br. Brhel – zpráva byla předána písemně. Předseda KR seznámil se změnou termínu Divadelní 

dílny a průběhem příprav Cantate. Návrh na ples Orla 2017 v Ratíškovicích.  

 

ÚR/2/18 Ústřední rada bere na vědomí zprávu KR.                                  všichni pro 

 

 

Zpráva RS 
Ses. Brandejsová -  písemně byla předložena zpráva, pokračuje archivace časopisu, letos bylo 

setkání seniorů na sv. Hostýně – celkem vydařená akce, setkání jubilantů bude 15. 9. 2016 – 

požádala župy o výběr jubilantů a kontrolu, zda jubilant žije, je schopen přijet a jeho přesnou 

adresu.  

Br. Kočí – bude návod na kroniky jednot, RS na tom pracuje. 

 

ÚR/2/19  Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.                       všichni pro 
 

8) Zpráva ÚRK (materiál 8)  

Br. Čáp – zprávu dostali všichni předem. Vyzval přítomné k připomínkám a dotazům. Z pléna 

nebyl vznesen žádný dotaz 

ÚR/2/20 Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.                                  všichni pro   

 

Odešel br. Juránek a pověřil ses. Mackovou vedením jednání. 

 

9)  Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2015 (materiál 9)  

Ses. Macková – seznámila přítomné podrobně s předloženým písemným materiálem. Vysvětlila 

jednotlivé položky a vyzvala k dotazům. Nebyly vzneseny. 
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ÚR/2/21 Ústřední rada schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční zprávu za rok 

2015.                                                                                                                                 všichni pro   

 

10)  Přerozdělení prostředků MŠMT (materiál 10)                                                                                                                               

Ses. Macková – vysvětlila předložený materiál. Nelze přidělit jednotě více, než o co si žádala. 

Rozvinula se diskuse hlavně k programu VIII a III.  Ze strany MŠMT byla v průběhu 

vyhlášených programů provedena změna. Jednoty byly upozorněny na možnosti podání si 

žádosti přímo v programu VIII místo III přes župu a ústředí. (cit. z podkladů MŠMT: „Duplicitní 

působení spolků jak u Programu III, tak u Programu V,VIII, IX a X bude realizováno pouze 

jedenkrát. Spolek si sám musí stanovit prioritu působení a podává jen jednu žádost.“) 

Některým jednotám by mohlo být přiděleno dle výpočtu dle směrnice více peněz, ale výše 

navržené částky musí odpovídat podané žádosti.   

Pro letošní rok je opět schválena z JMK na základě memoranda dotace ve výši 1 500 tis. Kč na 

ústřední akce pro děti a mládež. 

 

ÚR/2/22 Ústřední rada schvaluje přerozdělení dotací MŠMT programu III. a IV. podle směrnice 

č. 10.                                                                                                   .                             všichni pro   

ÚR/2/23 Ústřední rada schvaluje příjem dotace z JMK ve výši 1 500 tis. Kč.               všichni pro   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vstup mandátové komise – přítomno 33 delegátů, přítomna i župa Kadlčákova. 

 

11) Úprava Směrnic a Jednacího řádu (materiál 11)  

Ses. Macková – vysvětlila potřebu těchto úprav. Podrobně probrala jednotlivé změny – viz 

barevné vyznačení v přiložených materiálech. 

 

ÚR/2/24 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 4                                           všichni pro   

ÚR/2/25 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 9                                           všichni pro   

ÚR/2/26 Ústřední rada schvaluje upravenou Směrnici č. 1                                           všichni pro   

ÚR/2/27 Ústřední rada schvaluje upravený Jednací řád                                                všichni pro   

 

13) Vyznamenání (materiál č. 13) 

 

     Ses. Macková - na ústřední sekretariát jsou průběžně podávány návrhy na vyznamenání. 

Vyznamenání, která jsou v kompetenci rozhodnutí Výkonného předsednictva, byla průběžně 

schvalována a předávána. Ústřední radě byl předložen ke schválení návrh projednaný VP a 

doporučený ke schválení.  

Ses. Macková požádala přítomné o schválení udělení Bronzové medaile „Za zásluhy“ br. 

Františku Hudečkovi a udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“ in memoriam ses. Barboře 

Halodové, podrobně - viz písemný materiál.  

 

ÚR/2/28  Ústřední rada uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Františku Hudečkovi.  

                                                                                                                                          všichni pro    

ÚR/2/29  Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam ses. Barboře 

Halodové.                                                                                                                         všichni pro   

Vyznamenání budou předána na letošní Orelské pouti na Sv. Hostýně.  

                                                                                                                               

16)  Různé  
Ses. Macková - informace o postupu zapisování do VR, termín do konce května jednoty asi 

nedodrží, nyní u soudu podány žádosti na zápisy statutárů cca 1/10 jednot. Výzva půjde v dalším 

týdnu opět do žup.  
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Možnost náhledu do IS – na vyžádání bude generováno statutárům jednot heslo pro náhled do 

evidence členské základny příslušné jednoty. (jméno, adresa, datum narození, druh členství). 

Formulář žádosti bude umístěn na web. 

Br. Kolář – vysvětlil záměr postavit orelské sportovní centrum v Praze 12. Probíhá jednání na 

Magistrátu – pozemek, dopravní obslužnost, studie proveditelnosti, … atd. Žádají o příspěvek 

100 tis. Kč na studii proveditelnosti. 

K přednesenému záměru se vyjádřili delegáti v diskusi – chybí písemné materiály, je podepsáno 

memorandum Orla a zastupitelů Prahy 12.(schváleno na minulém jednání ÚR). Vznikla obava, 

aby nebyl Orel zatížen dluhy. Návrh na půjčku s velkým odkladem splátek (až po realizaci) nebo 

dát dotaci – zaktivovat Prahu a povzbudit ji. V minulosti jsme poskytli na PD Havlíčkovu Brodu 

příspěvek ve výši 200 tis. Kč 

  

ÚR/2/30 Ústřední rada schvaluje dotaci 100.000,- Kč župě Pospíšilově na spolufinancování 

studie proveditelnosti Sportovního centra v Praze 12.                        pro 23 – proti 1 - zdržel se 4 

 

Br. Vejvar představil návrh orelského opasku.  

Br. Polák vysvětlil, jak by měl vypadat orelský kroj.  

Ses. Brandejsová zve všechny na 7. 5. do Letohradu na Letohradskou pětku (OBL) a dále na 

pouť 4. 6., která bude na Hoře Matky Boží u Králík.  

 

Vstup návrhové komise – br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení.  

 

17) Závěr 
Ses. Macková poděkovala všem za účast na ÚR a také za účast všech Orlů na Velehradě 10. 4. 

2016, zvláště praporečníkům. 

 

Zasedání bylo zakončeno v 12,40 hodin. 

 

 

                                                                                       ……………………….. 

                                                                                         Br. Stanislav Juránek  

                                                                                               starosta Orla 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

br. Třináctý ……………………………………………. 

 

 

ses. Brandejsová ………………………………………. 

 

 

Zapisovatel: 

 

ses. Komariková …………………………………. 

 

 


