OREL

Zápis z 38. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 25. května 2015
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 usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Majetkové záležitosti (jednoty – Paskov, Hronov-Zbečník, Proseč)
7. Podmínky pro finanční podporu žup, které mají podvojné účetnictví
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájil br. Juránek, všechny přivítal a požádal br. P. Kopeckého o orelskou modlitbu.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhl ověřovatele
zápisu – br. Zelinu, br. P. Kopeckého a požádal o jejich schválení.
VP/670/38 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Zelinu a br. P. Kopeckého

8–0– 0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu dnešního jednání. Nikdo se nepřihlásil.
VP/671/38 VP schvaluje program dnešního jednání

8–0–0

Přišel br. Korger.
4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila usnesení, které bylo projednávané na předchozím jednání VP, to však
nebylo usnášeníschopné. Br. Juránek vyzval přítomné k hlasování.
VP/672/38 VP bere na vědomí plnění usnesení

9–0–0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR (materiál 5, 5a)
Br. Častulík doplnil písemnou zprávu TVR. V květnu byl ukončen turnajem mužů v Uherském
Bradě 8. ročník OFL. Ve finálových turnajích se nejvíce dařilo týmům z Velehradské župy.
16. května se konal ústřední turnaj v kuželkách. Účast dvanácti družstev a vítězem se stala
jednota Kelč.
VP/673/38 VP děkuje pořadatelům turnaje v kuželkách za vzornou organizaci turnaje
9–0–0
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V červnu bude pokračovat OBL, uskuteční se turnaj ve fotbale mužů v Moutnicích a 20. 6. se
uskuteční v Hradci Králové atletický přebor. Doporučujeme župám, aby podpořily účast na
atletice příspěvkem na dopravu. Výkony ve víceboji se budou přepočítávat dle tabulek IAAF.
Pořadatelem je TVR a RM. Na všechny uvedené akce jsou na ústředních stránkách ke stažení
propozice.
Br. Juránek – požádal, aby byly dodržovány termíny akcí.
Br. Čáp – ještě uvedl, že máme ve svých řadách tři mistry republiky v šermu, kategorie senior.
VP/674/38 VP bere na vědomí zprávu TVR

9–0–0

Zpráva DR (materiál 5c)
Br. P. Kopecký – 13. 4. se nemohl zúčastnit jednání VP, protože byl s orelskými seniory na
třídenním Setkání na Velehradě. Na Velehradě také zasedala DR, která se připravuje na
návštěvu u otce kardinála Mons. Duky, termín má domluvit br. P. Kodeda. Na Sv. Hostýn
zatím není zajištěn celebrant, čeká se na odpověď otce Kodeta. 16. května byl br. P. Kopecký
na Sv. Hoře – br. Vejvar velice dobře zorganizoval tuto pouť a předseda DR mu tímto děkuje.
Na ústřední sjezd 13. 6. v Troubsku domluví vše potřebné s místním knězem. Další zasedání
DR bude těsně před sjezdem 8. 6. 2015. Další poutě žup poslední květnovou neděli – Sušilova
v Moravském Krumlově, Sedlákova ve Křtinách.
VP /675/38 VP bere na vědomí zprávu DR

9–0–0

Zpráva RM (materiál 5b)
Ses. Tománková – písemný zápis doplnila o následující údaje a požádala o jejich schválení. Na
FICEP tábor, pojede jako vedoucí za Orel Josef Kopecký a Jindřich Vampola z jednoty Polná.
VP/676/38 VP souhlasí se zastupováním Orla na FICEP táboře v roce 2015 Josefem
Kopeckým a Jindřichem Vampolou z jednoty Polná
9–0–0
Ses. Tománková – položila dotaz, zda je možné přispět ještě vedoucím na tábor v Rakousku?
Br. Čáp – je možné přispět, ale je také nutno vyúčtovat minulou akci školení táborových
vedoucích, byla v březnu a nejsou na ústředí účetní doklady.
VP/677/38 VP bere na vědomí zprávu RM

9–0–0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – nyní zasedání nebylo. Zpráva na sjezd je zaslaná. Jen připomenout v župách
výběr jubilantů, který je třeba zaslat do konce května na ústředí.
VP/678/38 VP bere na vědomí zprávu RS

9–0–0

Zpráva EHR
Písemná zpráva není k dispozici.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp – ÚRK provedlo poslední kontrolu dokladů na ústředí. U některých odborných rad jsou
ještě rezervy ve vyúčtování akcí, nic závažného, ale je třeba nápravy.
VP/679/38 VP bere na vědomí zprávu ÚRK

9–0–0

Přišel bratr Kamba
6. Majetkové záležitosti: jednoty – Paskov, Hronov-Zbečník, Proseč (materiál č. 6)
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Paskov – ses. Macková vysvětlila stav věcí (viz písemný materiál) a upozornila na všechny
nástrahy, které mohou nastat. Pokud bude VP souhlasit, pak nutno věnovat velkou pozornost
sestavení smlouvy.
Členové VP v následné diskusi vyslovili pochybnosti o informovanosti všech členů jednoty
Paskov s úmyslem, který schválila rada jednoty.
Br. Juránek – je třeba najít potřebnou dohodu, navrhuji v této fázi zamítnout a uložit ses.
Mackové jednat dál.
VP/680/38 VP zamítá žádost jednoty Paskov a pověřuje ses. Mackovou k dalšímu jednání
10 – 0 – 0
Proseč
Jednota Proseč zaslala varianty investičních záměrů s rekonstrukcí orlovny. Postupně se jim
daří drobné opravy za podpory města a kraje. Je vhodné pokračovat a požádat o investiční
dotaci na MŠMT.
VP/681/38 VP bereme na vědomí a ukládá ses. Brandejsové – starostce župy Orlické znovu
projednat s jednotou a navrhnout postup
10 – 0 – 0
Hronov-Zbečník - prodej pozemku viz příloha s tím, že jednota využije peníze z prodeje na
úpravu hřiště. Část peněz již jednota získala za vykácené stromy/dřevo.
Br. Čáp – seznámil přítomné s celou situací, župa s prodejem souhlasí.
Ses. Kellerová – cena za pozemky je příliš nízká, je třeba zjistit cenu v místě obvyklou.
Ses. Macková – župa má o celé situaci přehled a dala doporučení k prodeji.
Br. Juránek – souhlasí se ses. Kellerovou, třeba je možné vyjednat výhodnější prodej.
Rozvinula se diskuse o možnosti prodeje za vyšší cenu, než jaká je uvedená. Pozemek je LV
zapsán jako sportoviště – vyšší hodnota pozemku.
VP/682/38 VP schvaluje prodej parcely č. 540 o výměře 4636 m2 v k.ú. Zbečník, zapsané na
LV 2680 v majetku Orla jednoty Hronov-Zbečník, IČ 62288606
10 – 0 – 0
VP/683/38 VP zamítá prodej parcely č. 548 o výměře 1919 m2 v k.ú. Zbečník, zapsané na LV
2680 v majetku Orla jednoty Hronov-Zbečník, IČ 62288606
10 – 0 – 0
7. Podmínky pro finanční podporu žup, které mají podvojné účetnictví (materiál č. 7)
Ses. Macková – vysvětlila písemné materiály. Členové VP se shodli na postupu, kdy starostové
žup musí poslat písemné čestné prohlášení o tom, že župa vede podvojné účetnictví.
Ses. Macková pošle obratem dopis na župy a formulář čestného prohlášení. Župy mají poslat
prohlášení zpět, nejpozději do 5. 6. 2015.
VP/684/38 VP schvaluje postup pro rozdělení částky 200 000,- Kč župám na podporu
podvojného účetnictví
10 – 0 – 0
8. Vyznamenání (materiál 8)
Ses. Macková - do dnešního dne přišlo celkem osm návrhů na vyznamenání. Předložila návrhy
uvedené v příloze. Tyto jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla:
Čestné uznání a Stříbrná pamětní medaile:
Marie Gazárková, jednota Vnorovy/župa Velehradská. Br. Zelina, místostarosta Orla,
navrhuje vyznamenání za celoživotní aktivní podporu rozvoje činnosti jednoty a župy u
příležitosti osobního jubilea (narozena 1930).
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Martina Bartáková, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Župa Sedlákova navrhuje za
dlouholetý rozvoj jednoty Pozořice a významný podíl na činnosti župy Sedlákovy u příležitosti
významného životního jubilea, kterého dosáhla v loňském roce (narozena 1944).
Miroslav Bojanovský, jednota Brno-Obřany/župa Sedlákova. Župa Sedlákova navrhuje
vyznamenání za celoživotní rozvoj jednoty Brno-Obřany (dlouholetý sekretář v jednotě) u
příležitosti významného životního jubilea (narozen – 1935).
Ing. Jan Bezdíček, jednota Brno-Obřany/župa Sedlákova. Župa Sedlákova navrhuje za
dlouholetou činnost pro jednotu ve funkci starosty u příležitosti výročí znovuobnovení činnosti
jednoty Brno-Obřany (25 let).
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
Čestný zlatý odznak Orla
Tomáš Holčík, jednota Zlín/župa Velehradská. Br. Zelina, místostarosta Orla, navrhuje za 25
roků mimořádně přínosné práce pro Orla na všech stupních (jednota, župa, ústředí –
předsednictvo) u příležitosti životního jubilea (narozen 1940).
Marie Maňasová, jednota Domažlice/župa Kozinova. Ses. Brandejsová, místostarostka Orla,
navrhuje za zásluhy o obnovu činnosti Orla v Čechách, zvláště župy Kozinovy a Jirsíkovy. Po
obnově Orla podporuje ústřední pouť na Sv. Hostýn. Vyznamenání je navrženo u příležitosti
významného životního jubilea (narozena 1935).
Jiří Matýsek, člen Svatováclavské župy v exilu. Ses. Brandejsová, místostarostka Orla,
navrhuje vyznamenání in memoriam za neúnavnou propagaci Orla v exilu – vydával časopis
Orel až do své náhlé smrti (poslední číslo vyšlo v září 2014).
Doc. Ing. František Pinďák, člen Svatováclavské župy v exilu. Jednota Slavičín navrhuje
vyznamenání in memoriam svému bývalému bratru v jednotě a po odchodu do exilu za
neúnavnou práci pro Orla – spoluvydavatel časopisu Nové obzory a Rozmach, zástupce ve
FICEPu a významná osobnost při znovuobnovení Orla v Čechách a na Moravě po roce 1990.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
VP/685/38 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili Marii Gazárkové, Martině
Bartákové, Miroslavu Bojanovskému a Ing. Janu Bezdíčkovi, a VP uděluje Čestný zlatý
odznak Orla Tomáši Holčíkovi, Marii Maňasové, Jiřímu Matýskovi in memoriam a Doc. Ing.
Františku Pinďákovi in memoriam
10 – 0 – 0
9. Různé
Reklama Orla
Ses. Macková přednesla členům VP žádost dlouholetého člena Orla jednoty Troubelice o
podporu jeho cesty na mistrovství světa do Ameriky. Tento mladý závodník Karel Šotola –
juniorský reprezentant ČR ve vodáckém sportu (sprint, sjezd a slalom), bude v Americe na
závodech propagovat Orla logem, umístěným na lodi a dresu.
Br. Juránek navrhuje mladého závodníka rozhodně podpořit a současně využít reklamy pro
Orel ČR.
Členové VP diskutovali o výši příspěvku na reklamu Orla.
VP/686/38 VP schvaluje příspěvek Karlu Šotolovi z jednoty Troubelice ve výši 15 tis. Kč na
provedení reklamy na Mistrovství světa ve vodáckém sportu v Americe v červenci 2015
10 – 0 – 0
Výzva hnutí Křesťan a práce
Br. Juránek seznámil přítomné s výzvou, kterou obdržel od Ing. Jiřího Konečného, předsedy
hnutí Křesťan a práce. Každý dostal výzvu v písemné formě. Proběhla diskuze.
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VP/687/38 VP vyjadřuje morální podporu snaze, aby neděle byla skutečně nepracovním
dnem zvláště v obchodní sféře
9–0–1
Podpora sportovců
Br. Častulík – ještě se vrátil k podpoře sportovců, kteří jedou na ústřední akci mimo svou župu,
položil otázku, zda podpořit z ústředí nebo župy.
Ses. Macková – je schválený rozpočet, kde se počítá pouze s cestovným dle soutěžního řádu.
Ústřední rada rozděluje prostředky na župy, které o dotace žádají, je možné podpořit župami.
Br. Čáp – bylo by to nesystémové podporovat z ústředí, z žup je možné podpořit cokoliv.
Br. Častulík - ať každá župa podpoří své sportovce/členy při cestách na sportovní klání.
10. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za společně provedenou práci ve VP od posledního
sjezdu. Musíme se naučit obrousit rozdíly, protože jiné lidi nemáme.
Br. P. Kopecký zakončil setkání závěrečným požehnáním.
Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin.

……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….

Ověřili:

Br. P. Pavel Kopecký………………………………………….

Br. Antonín Zelina…………………………………………….
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