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Zápis z 3. zasedání Ústřední rady Orla 
konané dne 5. listopad 2016 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno 

 

přítomní – viz prezenční listina 

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

očistci.  

Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.  

1) Volba orgánů ÚR 
Na začátku jednání bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení – br. Juránek, ses. Macková 

a br. Třináctý. Předsedajícím zasedání byl navržen br. Juránek. Byla navržena mandátová komise 

ve složení – br. Gazárek a br. Nováček, návrhová komise ve složení – br. Husák a br. Kocour. Jako 

ověřovatelé zápisu byli navrženi – br. Voleský a br. Veselík. Br. Juránek jmenoval zapisovatelky 

dnešního jednání - ses. Komarikovou a ses. Nováčkovou.  

ÚR/3/1 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek (předsedající), 

ses. Macková a br. Třináctý                                                                                  pro:  opt. většina  

ÚR/3/2 Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.    

                                                                                                                                pro:  opt. většina   

ÚR/3/3   Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Kocour a br. Husák.  

                                                                                                                                pro:  opt. většina   

ÚR/3/4 Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu ve složení br. Veselík a br. Voleský.  

                                                                                                                                pro:  opt. většina   

Vstup mandátové komise: je přítomno 31 delegátů z celkového počtu 43.  

Jednání je usnášeníschopné. 
 

2) Schválení programu 
Byl předložen návrh programu zasedání:                                                                                                                           

Program: 

1) Zahájení – orelská modlitba 

2) Volby orgánů ÚR 

- volba předsedajícího a pracovního předsednictva 

- volba mandátové komise 

- volba návrhové komise 

- volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu  

3) Schválení bodů programu 

4) Slovo starosty 

5) Zpráva mandátové komise 

6) Kontrola usnesení z jednání ÚR  

7) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

8) Zprávy ÚRK 

9) Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS  

10) Rozpočet na rok 2017 

11) Průběžné čerpání dotací z MŠMT 

12) Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace 



 2  

 

13) Různé 

14) Závěr  

Z pléna nebyl podán žádný požadavek na doplnění. 

ÚR/3/5  Ústřední rada schvaluje program jednání.                                            pro:  opt. většina                                 

 

3) Slovo starosty 
     Br. starosta – je velice rád, že jsou zde sestry a bratři v tak hojném počtu. Vyzval ke 

konstruktivnímu jednání a předal slovo mandátové komisi. 

 

4) Zpráva mandátové komise 
 

    Nyní je přítomno 32 delegátů ze 43.  

 

ÚR/3/6 Ústřední rada bere na vědomí zprávu mandátové komise.                     pro:  opt. většina                                 

 

5) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 5) 

Materiály byly zaslány účastníkům Ústřední rady předem. Ses. Macková shrnula všechna 

usnesení, trvají úkoly: 

ÚR/1/17 Ústřední rada ukládá VP svolat společné zasedání VP a odborných rad na jaře 2016 před 

zasedáním ÚR. Tento úkol byl usnesením přesunut na jaro 2017. 

ÚR/1/20 Ústřední rada pověřuje EHR vypracování systémových pravidel k čerpání dotací z EU 

v roce 2016.           

ÚR/1/24 Ústřední rada ukládá VP zařadit do kalendáře rozšířené zasedání EHR o zástupce žup a 

jednot, kteří se zabývají ekonomikou.  

ÚR/1/57 Ústřední rada ukládá župám a jednotám předat podklady k registraci pobočných spolků 

ve veřejném rejstříku na ústředí nejpozději do 31. 5. 2016. 

Plnění tohoto usnesení je na pořadu v samostatném bodu č. 12. 

 

ÚR/3/7  Ústřední rada bere na vědomí kontrolu usnesení ÚR.                           pro:  opt. většina                                 

 

6) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 6) 

Byl předložen přehled všech přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla za období od 

minulé ÚR a také docházka členů VP na jednání. 

 

ÚR/3/8  Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP.                            pro:  opt. většina                                 

 

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

 

Zpráva TVR 
Br. Třináctý – zpráva byla předložena před zahájením zasedání. 

Hry Ficep – velice dobrý úspěch. Máme zlatou a stříbrnou medaili z atletiky (ses. Filipová, 

Pozořice), fotbalisté bronz. Připravují se zimní hry Ficep (koordinace - br. Častulík). Běžecká liga 

– čeká nás poslední závod. Florbalová liga – 115 družstev, začíná se rozbíhat nový ročník OFL.  

Něco podobného se začíná v oblasti horských kol – koordinují br. Častulík a br. Sedláček. 

Diskuse: 

Br. Častulík – na zimní hry Ficep pojednou sjezdaři a běžkaři, ještě několik lidí chybí – výzva 

k přítomným doporučit další sportovce. 

Br. Třináctý – změna soutěžního řádu – jména koordinátorů jednotlivých sportů vymazat ze 

soutěžního řádu, ale uvést je do samostatné přílohy. 
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Ses. Macková – aby se pokaždé nemusel měnit soutěžní řád, bylo by dobré jména vést samostatně 

jako přílohu – je to jen technická záležitost. Jiné změny nejsou. 

 

ÚR/3/9  Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.                                               pro: opt. většina 

ÚR/3/10  Ústřední rada schvaluje změnu v soutěžním řádu dle přiloženého materiálu.                

                                                                                                                                  pro: otp. většina 

Zpráva KR 
Br. Brhel prošel písemnou zprávu bod po bodu. KR se sešla 2x, vyhodnotila literární soutěž, 

předseda KR navštívil Divadelní dílnu v Boleradicích, Cantate v Luhačovicích a Svatováclavskou 

révu. Požádal členy ÚR, aby na příští zasedání přinesli báseň, která by mohla na dalším ročníku 

recitační soutěže zaznít. 

Poprosil starosty žup, aby udělali seznam praporů v župách a poslali jej na ústředí.  

Z pléna dotaz, zda mohou docházet na jednoty všechny informace z ústředí. 

Ses. Macková – vše posíláme jak do žup, tak do jednot. Upřesnila také novou kulturní akci – 

folklorní festival, na který bylo požádáno o dotaci na Magistrát města Brna. 

ÚR/3/11 Ústřední rada bere na vědomí zprávu KR.                                               pro: opt. většina 

 

Zpráva DR 

Br. Slavotínek – DR pozměnila styl práce a dělá výjezdní zasedání. Při těchto také dochází 

k monitoringu situace v dané oblasti. Apel do jednot – nezapomínat na významná jubilea 

významných předků. DR vybízí župy, aby se svými duchovními rádci lépe spolupracovali. 

Br. Častulík – předal pozdrav kardinála Mons. Duky. Zástupci Velehradské župy byli s prapory 

na národní pouti u příležitosti svátku sv. Václava.  

Br. Juránek upozornil na uzávěrku poutní knížky 2017 – výzva do jednot. 

 

ÚR/3/12 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR a vyzývá župy a jednoty, aby podněty do 

Poutní knížky 2017 zasílaly do 10. 1. 2017.                                                         pro: opt. většina 

 

Zpráva EHR 

Zpráva byla zaslána předem v materiálech. Předseda EHR br. Kamba se omluvil, EHR 

doporučuje návrh rozpočtu na rok 2017 přijmout. 

Ses. Macková – ze zprávy vyplývá, že úkol, který byl této radě uložen – pozvání zástupců žup na 

školení pro vedení podvojného účetnictví je bezpředmětný – většina žup už podvojné účetnictví 

vede, dodali čestná prohlášení (je to podmínka přidělení příspěvku z ústředí). 

Ses. Kellerová – opět chybí materiál pro podávání dotací u různých institucí. 

Br. Juránek – Orel má velké šance dostat dotace z ostatních krajů (po volbách nová situace). Je 

nutné podávat žádosti o dotace na úrovních žup. 

Ses. Sousedíková –EHR měla za úkol vypracovat metodický pokyn pro účtování jednotlivých 

případů, tento neudělala. Je nutné vypracovat metodický pokyn, aby jednoty účtovaly např. 

dotace stejně jako župa a ústředí. Neziskové organizace mají účetnictví složitější než firmy. 

Ses. Kellerová – toto by měli řešit jednotlivé účetní v jednotách a župách, žádný pokyn to 

nevyřeší. Je potřeba, aby účetnictví v jednotách vedli účetní. 

Br. Juránek - rozšířená skupina nad rámec EHR bude na tomto pracovat. (ses, Sousedíková a 

Škvařilová) 

 

ÚR/3/13 Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.                                    pro: opt. většina 
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Zpráva RM 

Ses. Škvařilová – zpráva byla rozeslána, shrnula předložený materiál a zastavila se podrobněji u 

kempu Ficep. Mezinárodní tábor Ficep – 70 účastníků z 5 států. Velice zdařilá akce. Nyní zve 

zástupce z jednot na školení táborových vedoucích – požádala o rozšíření v jednotách a župách.  

Pro rok 2017 – nové akce – stiga hokej a turistický pochod pro mládež. 

Ke zprávě nebyl žádný dotaz. 

 

ÚR/3/14 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.                                            pro: opt. většina 

                                            

Zpráva RS 
Ses. Brandejsová -  písemně byla předložena zpráva, br. Kostelka dal dohromady podklady, jak 

má vypadat kroj – předáno na VP. 

Setkání seniorů na jaře 2017 nebude na Želivě, ale jinde – dosud nenalezeny vhodné prostory. 

Želiv se opravuje. Adresa setkání bude včas zveřejněna. 

 

ÚR/3/15 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.                                   pro: opt. většina 
  

8) Zpráva ÚRK (materiál 8)  

Br. Čáp omluven, zprávu přednesl br. Gazárek. Proběhla kontrola v jednotě Uherské Hradiště. 

Apeloval na jednoty a župy – spravují spolkový majetek, ne soukromý. Doporučení ÚRK: 

doplnit stanovy Orla na základě zkušeností z kontrol o údaje, které by řešily podnikání 

v jednotách. 

Br. Juránek -  předsednictvo zaujalo k problému stanovisko a podniká to, co mu umožňují 

stanovy. Věříme, že jednota Uherské Hradiště situaci vyřeší. 

 

ÚR/3/16 Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.                          pro: opt. většina 
  

9) Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 9) 

 

TVR 

Br. Častulík – vysvětlil předložený materiál. Florbalová a běžecká liga mají vlastní kalendář. 

V plánu je několik změn – zájem o fotbal upadá, takže byl vypuštěn z plánu. Navíc přidány 

závody horských kol – v rámci Orelské pouti na Sv. Hostýn. Cyklopouť v roce 2017 – Francie, 

Azurové pobřeží. Propozice budou během týdne rozeslány do žup, termín 25. 8. - 2. 9. 2017.  

Máme celkem cca 40 akcí a hodila by se čipová časomíra. Cena se pohybuje kolem 150.000,- Kč. 

Br. Juránek – dala by se pořídit přes dotace, ale za 150.000,- Kč se slušná časomíra nepořídí. Na 

otevřených akcích bývá účast hodně lidí. Ústředí se tím bude zabývat a budou se hlídat dotace, ze 

kterých by šla časomíra pořídit, příp. sponzoři. 

Br. Juránek vyzval přítomné k připomínkování. Nikdo se nepřihlásil. 

 

ÚR/3/17 Ústřední rada schvaluje plán akcí TVR na rok 2017.                            pro: opt. většina 

         

KR 

Br. Brhel – seznam akcí, který byl předložen písemně, neobsahuje přesný termín recitační 

soutěže – ještě nebyl stanoven termín podzimních voleb (jsou ve stejných prostorách). 

Br. Juránek apeloval na stanovení termínu Svatováclavské révy co nejdříve. 

 

ÚR/3/18 Ústřední rada schvaluje plán akcí KR.                                                   pro: opt. většina 
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DR 

Br. Juránek – hlavní a tradiční dvě akce Velehrad a Svatý Hostýn. Předběžně byl požádán brněnský 

biskup Mons. Cikrle, aby celebroval mši svatou na Sv. Hostýně. Další akce budou doplněny 

v poutní knížce na rok 2017. 

 

ÚR/3/19 Ústřední rada schvaluje plán akcí DR.                                                  pro: opt. většina 

 

RM  

Ses. Škvařilová – akce jsou v písemné formě a budou řádně na webu Orla. 

Br. Juránek – prosí přidat celostátní setkání mládeže (15. – 20. 8. 2017), Orel byl osloven ČBK 

s požadavkem pomoci při organizaci. 

ÚR/3/20 Ústřední rada schvaluje plán akcí RM.                                                  pro: opt. většina 

 

RS 

Ses. Brandejsová – plán je v písemné podobě.  

 

ÚR/3/21 Ústřední rada schvaluje plán akcí RS.                                                   pro: opt. většina 

 

Vstup mandátové komise: 

    Nyní je přítomno 33 delegátů ze 43. Jednání je usnášeníschopné. 

 

10) Rozpočet na rok 2017     

Ses. Macková – předložila návrh rozpočtu písemnou formou ve struktuře, jak to známe. Na 

rozpočtu spolupracovala se zástupci OR. Zpracovávala jej před tím, než MŠMT vydalo dotační 

pravidla, ale doporučuje rozpočet schválit v této podobě. V rozpočtu bude změna – program III. 

nemohou žádat jednoty, ale pouze zastřešující organizace.  Rozpočet je zhruba stejný jako v jiných 

letech. 

Diskuze k rozpočtu: 

- Co to je prodej zásob? 

Ses. Macková – jsou to propagační předměty, které se nechaly udělat a které si župy a jednoty 

mohou koupit. 

- Co obsahuje částka 70 tis. V kolonce Folklorní festival v Brně? 

Ses. Macková – v částce je pronájem prostor, ozvučení, servisní technika, propagace a další 

(veškeré pokrytí této náročné akce). 

Ses. Macková – předložila přehled půjček a dlužných částek a požádala zástupce žup o 

projednání v jednotách, které jsou zde uvedeny. 

 

ÚR/3/22 Ústřední rada schvaluje rozpočet Orla na rok 2017.                               pro: 33 – 0 – 0  

 

11) Průběžné čerpání dotací z MŠMT (materiál 11) 

Ses. Macková - byla předložena tabulka čerpání dotací k 5. 11. 2016. Jednoty a župy, které 

nemají v pořádku zápis ve Veřejném rejstříku (dle zákona), nemohou na základě usnesení VP 

čerpat dotace.  

 

ÚR/3/23 ÚR bere na vědomí stav čerpání dotací z MŠMT programu III a IV k 5. 11. 2016, a 

souhlasí s tím, aby župami nevyčerpané prostředky byly vyúčtovány Orlem - hlavním spolkem.   

                                                                                                                                  pro: opt. většina 

Ses. Macková podala ještě další informace z MŠMT - pobočný spolek může žádat na program 

VIII – sport zaměřený na mládež a děti. Z programu je možné hradit materiální vybavení, mzdy,  
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cestovné, pronájmy... Podmínka je minimálně 12 dětí do 18 let. Jednoty si musejí žádat samy. 

MŠMT má nový informační systém, jednoty se musí zaregistrovat.  Jako přílohy se dokládají 

tyto  materiály: – jmenný seznam dětí s ročníkem narození (informace u br. Třináctého), stanovy, 

výpis z veřejného rejstříku (ke stažení na www.justice.cz), výroční zpráva včetně příloh, počty 

členů k 31.12.2015. 

Program III – žádá střešní organizace, může se poskytnout dále župám. Vyzvala přítomné 

zástupce žup k předložení sportovních akcí a rozpočtu na ně, aby je ústředí mohlo zahrnout do 

projektu programu III. 

Br. Juránek – žádosti na Krajských úřadech nejsou vůbec jednoduché. Je však potřeba žádat, je 

vidět zlepšení v jednotlivých krajích. 

Proběhla diskuze k dotačním programům MŠMT. 

Ses. Brázdová prezentovala návrh br. Klementa o změně výše členských příspěvků.  

Ses. Macková – tento návrh je v písemné formě (materiál k bodu č. 13), ale VP jej nedoporučuje 

schválit. Je možné předložit materiál upravující změnu výše členských příspěvků na jarním 

zasedání ÚR.  

 

12)  Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace 

Byla předložena tabulka, ze které vyplývá, které jednoty a župy mají úplnou registraci ve 

Veřejném rejstříku spolků a které tak dosud neučinily. 

Ses. Macková – znovu vyzvala delegáty, aby apelovali na jednoty v zápise do VR. Ve Veřejném 

rejstříku není ještě zaevidováno (dle zákona) 40% pobočných spolků, vyjmenovala župy, které 

k dnešnímu dni nemají zápis ve VR: 
 

Jirsíkova, IČO 46641653 

Kadlčákova, IČO 65468601 

Kozinova, IČO 64354733 

Krekova, IČO 70870039 

Pospíšilova, IČO 64934551 

Svatováclavská, IČO 71162828 

Šilingrova, IČO 63455102 

Trochtova, IČO 70933227 

Urbanova, IČO 63459582 

 

ÚR/3/24 ÚR bere na vědomí stav zápisů pobočných spolků do veřejného rejstříku k 5. 11. 2016. 

                                                                                                                                  pro: opt. většina 

13)  Různé  
Sv. Hostýn 

Br. Juránek – na sv. Hostýně máme VIII. zastavení Křížové cesty – máme tam své místo! 

Více než 1000 lidí přispělo na opravu tohoto zastavení a jednáme o tom, aby byla někde umístěna 

informace, že Orel přispěl. 

Charita 

Ses. Macková – informovala o nemocném dítěti, které je naším členem. Chlapec Tomášek má 

svalovou dystrofii, Orel může aspoň finančně podpořit rodinu a zpříjemnit nemocnému život. Jako 

spolek máme i charitativní činnost a na předsednictvu byla odsouhlasena konkrétní pomoc. 

Byl založen transparentní účet (545545545/0100), na který je možné posílat finanční částky. 

Další pomoc by spočívala v tom, že by se uskutečňovaly orelské akce na jeho podporu a 

propagaci (např. v rámci orelské běžecké ligy a na ústředních akcích). Vyzvala k zapojení i 

jednoty a župy. Byl osloven písničkář Pavel Helan, který tuto akci mediálně také zaštítí. V Praze 

je i spolek, který sdružuje rodiče těchto nemocných dětí a v Praze je také jediné centrum léčby 

pro celou ČR. Rodina souhlasí se zveřejněním, v časopise 4/2016 bude více informací. Akce 
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Orla finančně nezatíží, jedná se hlavně o propagaci a podporu tohoto dítěte. (léky, pomůcky, 

rehabilitace…) 

EET  

Ses. Macková – jednoty žádají, aby Orel vydal prohlášení, nám to nepřísluší, hlavní činnosti se 

EET netýká, hospodářskou má každá jednota jinou a musí postupovat dle zákona. 

Ses. Škvařilová – půjde na školení a pak bude vydáno doporučení do jednot. Také doporučila 

Metodickou příručku k EET. Informace zašleme do všech jednot. 

Přístup do IS Orla 

Br. Třináctý – upozornil, že je možné požádat (příslušným formulářem na webu Orla) o zaslání 

přístupového hesla do IS Orla (členská základna, seznam členů k náhledům). 

 

14) Závěr 
Br. Juránek poděkoval všem za účast na ÚR. Je rád, že se Orel posunuje kupředu - potřebujeme 

se navzájem. Máme dva kandidáty na svaté, snažme se o svatost všichni. Opět apeloval na pouti 

v Poutní knížce, byl by rád, kdyby se objevilo i datum 11. 11. – Den válečných veteránů. 

Nezapomínat na sportovní a duchovní rozměr Orla. Je důležité, bychom se zúčastňovali kulturně 

politického života v krajích, městech a obcích. Dotace jsou důležité, ale nejdůležitější je, 

abychom byli přínosem ve svém okolí. 

Popřál pěkné další dny všem. 

 

Byla přečtena všechna usnesení a br. Juránek požádal o odsouhlasení. 

 

ÚR/3/25 ÚR schvaluje správnost všech usnesení přijatých na zasedání dne 5. 11. 2016. 

                                                                                                                                     pro: 29 – 0 – 0  

 

 

Br. Juránek – požádal o požehnání. 

 

Zasedání bylo zakončeno v 13,00 hodin. 

 

                                                                                       ……………………….. 

                                                                                         Br. Stanislav Juránek  

                                                                                               starosta Orla 

 

Zapsala: 

  

ses. Nováčková      ……………………………… 

 

 

ses. Komariková             ……………………………… 

 
 

Ověřovateli: 

 

br. Voleský           ……………………………………. 

 

 

Br. Veselík           ……………………………………. 
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