OREL

Zápis z 21. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 26. září 2017
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Příprava ÚR
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a 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. Kellerovou a br. Sedláčka.
VP/327/21 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Kellerovou a br. Sedláčka.

11-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Nechal o předložené m
programu hlasovat.
VP/328/21 VP schvaluje program dnešního zasedání.

11-0-0

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. V mezidobí od posledního zasedání VP proběhlo
hlasování per rollam o schválení rozdělení dotací v programu III MŠMT. Pro návrh rozdělení
dotací hlasovalo všech 14 členů předsednictva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Ústřední ples Orla se bude konat ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu 27.1.2018.
VP /329/21 VP bere na vědomí výsledek v hlasování per rollam: VP schvaluje přerozdělení
finančních prostředků z programu III z MŠMT pro rok 2017.
11-0-0
VP/330/21 VP schvaluje termín konání plesu ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu 27. ledna 2018.
11-0-0
VP/331/21 VP bere na vědomí plnění usnesení VP.
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5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Br. Třináctý: je na zváženou, jestli neposunout start běžeckého závodu v Bystřici pod Hostýnem,
tak, aby vyhlášení nekolidovalo s během k Božímu hrobu. Odznak Bedřicha Kostelky ve
Vyškově: šplh a plavání byly nahrazeny atletickými disciplínami. Při dalších závodech budou
tyto disciplíny zase zařazeny.
Br. Častulík: od pátku 6.10. začíná v Kroměříži školení instruktorů sjezd. lyžování, přihlášeno 9
zájemců. Polovina nákladů školení bude uhrazena z rozpočtu TVR.
Br. Juránek: Orel může v říjnu požádat o dotaci na školení trenérů a rozhodčích atletiky a malé
kopané v příštím roce z MMB.
VP/332/21 VP bere na vědomí zprávu TVR.

11-0-0

Zpráva KR (materiál č. 5)
Předložena písemná zpráva KR.
Br. Juránek: v příštím roce folklorní festival proběhne v sobotu 30.6.2018. Dává ke zvážení, zda
jej neuspořádat opět v Řečkovicích.
Ses. Macková: Magistrát města Brna poskytl na tuto letošní akci dotaci, měla by se zavést tradice
– navrhla, aby se festival konal opět v Řečkovicích.
Výkonné předsednictvo Orla děkuje bratru Oldřichu Gardášovi za organizaci Folklorního
festivalu.
VP/333/21 VP schvaluje termín konání folklorního festivalu v Řečkovicích 30.6.2018.
11-0-0
VP/334/21 VP bere na vědomí zprávu KR.

11-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: DR zasedala minulý týden. Vyhodnotila průběh poutí uvedených v poutní knížce.
Na poutích by se měli více podílet Orli. Některými nahlášenými poutěmi byla pouze běžná
nedělní bohoslužba, Orlové se nijak neprezentovali. Poutě by bylo vhodné v příštím roce
obměnit.
Ses. Macková: po novém roce půjde výzva do jednot k nahlášení poutí s upozorněním, aby se
jednalo opravdu o orelskou pouť.
Br. Juránek: aby pouť uvedená v poutní knížce měla orelský rozměr, je nutné, kdyby se cokoliv
na pouti změnilo, je třeba dát na ústředí informaci a ústředí změnu rozešle do jednot a dá info na
web, na pouti by měly být orelské přímluvy a měla by to být opravdová pouť, i kdyby se měl
projít třeba jen krátký úsek. Každá pouť má mít garanta, který za průběh pouti nese zodpovědnost
– jméno bude uvedeno v knížce.
Ses. Brandejsová: je třeba, aby také proběhla komunikace mezi kněžími – zástupcem Duchovní
rady a farním knězem.
Podmínky pro zařazení poutí do poutní knížky budou předloženy na příštím zasedání VP.
VP/335/21 VP bere na vědomí zprávu DR.

11-0-0

Zpráva RM
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Ses. Škvařilová: pochod mládeže na Radhošť byla zrušena pro nezájem. V Bukovině proběhl
víkend rodin s dětmi, 29 účastníků. V neděli 15. října na ústředí turnaj ve Stiga hokeji.
VP/336/21 VP bere na vědomí zprávu RM.

11-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: v září proběhlo setkání jubilantů – 28 účastníků; v úterý 24. října proběhne
v Brně setkání seniorů.
Výkonné předsednictvo Orla děkuje zaměstnancům ústředí za zajištění občerstvení během
setkání jubilantů.
VP/337/21 VP bere na vědomí zprávu RS.

11-0-0

Zpráva EHR
Ses Macková předložila návrh rozpočtu na rok 2018 (materiál 6b), vysvětlila jednotlivé položky.
Do rozpočtu nově zahrnuta Propagace 70. výročí (Hostýnské pouti v roce 1948). Případné změny
budou zaneseny do rozpočtu, po projednání EHR bude rozpočet odhlasován na příštím zasedání
VP nebo per rollam.
Přišel br. Kamba.
Br. Juránek se zeptal na připomínky k rozpočtu.
Br. Čáp: je v rozpočtu zahrnuto pořízení orelského pomníku na Hostýně?
Ses. Macková: na zasedání Matice svatohostýnské v pátek 13.10. bude projednáno odsouhlasení
podoby pomníku, výtvarník za práci nic nechce. Památník bude vyroben z pryskyřice. Cenu
zatím nevíme.
Odešla ses. Tománková.
VP/338/21 VP bere na vědomí zprávu EHR.

11-0-0

6. Příprava ÚR (materiál č. 6, 6a, 6b a 8)
Br. Juránek navrhl termín zasedání Ústřední rady Orla v sobotu 4. listopadu 2017.
VP/339/21 VP schvaluje termín a místo jednání Ústřední rady Orla dne 4.11.2017 na ústředí
v Brně.
11-0-0
Byl předložen návrh programu jednání Ústřední rady Orla. Br. Juránek navrhl doplnění programu
o bod 10) kalendář akcí k 70. výročí orelské pouti na Hostýn.
Br. Čáp: k bodu programu Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace: do
sbírky listin se musí dokládat výroční zprávy (ustanovení zákona o účetnictví).
VP/340/21 VP schvaluje program jednání ÚR konané dne 4.11.2017 s navrženou změnou.
11-0-0
Br. Juránek navrhl na jednání Ústřední rady Orla dne 4.11.2017 členy do následujících funkcí:
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pracovní předsednictvo - br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová a ses.
Brandejsová; mandátová komise - br. Gazárek a br. Nováček; návrhová komise - br. Třináctý a
br. Čáp. Bylo předloženo plnění usnesení Ústřední rady Orla. Br. Juránek vyzval k návrhům a
k dotazům.
VP/341/21 VP schvaluje pracovní předsednictvo na jednání ÚR dne 4.11.2017 ve složení br.
Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová a ses. Brandejsová.
11-0-0
VP/342/21 VP schvaluje mandátovou komisi na jednání ÚR dne 4.11.2017 ve složení br.
Gazárek a br. Nováček.
11-0-0
VP/343/21 VP schvaluje návrhovou komisi na jednání ÚR dne 4.11.2017 ve složení br. Třináctý
a br. Čáp.
11-0-0
VP/344/21 VP bere na vědomí plnění usnesení ÚR.

11-0-0

7. Vyznamenání (materiál č. 7)
Byly předloženy následující návrhy na vyznamenání:
Čestné uznání Orla
PharmDr. Jitka Kalčíková, jednota Kněžice/župa Kubišova. Starosta župy Kubišovy navrhuje
vyznamenání u příležitosti životního výročí. Členka se podílela na obnově jednoty Kněžice, je
aktivní členkou jednoty do dneška. Od roku 1991 až do dneška je sekretářkou župy Kubišovy,
která dobře funguje díky jejím zkušenostem dlouhodobého nasazení. Vyznamenání bude předáno
na župní radě případně na župním sjezdu.
Leopold Paďour, jednota Lukavice/župa Orlická. Starosta Orla navrhl vyznamenání za
celoživotní práci pro Orla u příležitosti životního jubilea.
Bohumil Šmíd, jednota Měřín/župa Kubišova. Jednota navrhla Čestný zlatý odznak Orla, ale
aby byla dodržena posloupnost vyznamenání, po domluvě se sekretářkou jednoty navrženo
Čestné uznání Orla. Jednota Měřín navrhla vyznamenání za celoživo tní propagaci orelské
myšlenky, obnovení činnosti Orla v Měříně v roce 1990 a dlouholeté působení ve funkci starosty
jednoty.
Čestný zlatý odznak Orla
Mons. František Hrůza, jednota Měřín/župa Kubišova. Vyznamenání navrhla jednota Měřín za
celoživotní propagaci orelské myšlenky v dobách nesvobody, pomoc při obnově Orla po roce
1990 a duchovní vedení mladé generace u příležitosti životního jubilea.
Čestné uznání Orla a Čestný zlatý odznak Orla
Margarete Holubar, Svatováclavská župa v exilu. Místostarostka Orla a předsedkyně RS ses.
Marie Brandejsová navrhuje vyznamenání za výjimečnou celoživotní podporu orelské činnosti
v exilu a následnou podporu obnovy a rozvoje Orla v ČR po roce 1990. Ocenění je navrženo u
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příležitosti významného životního jubilea. Vyznamenání bude odesláno poštou do místa trvalého
pobytu.
VP/345/21 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Jitce Kalčíkové z jednoty Kněžice, br. Leopoldu
Paďourovi z jednoty Lukavice a br. Bohumilu Šmídovi z jednoty Měřín.
11-0-0
VP/346/21 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla mons. Františku Hrůzovi z jednoty Měřín.
11-0-0
VP/347/21 VP uděluje Čestné uznání Orla a Čestný zlatý odznak Orla ses. Margarete Holubar
ze Svatováclavské župy v exilu.
11-0-0

8. Různé
a) Starosta Orla obdržel poděkování od České biskupské konference, Sekce pro mládež, za
pomoc při organizaci a podporu Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Ses. Škvařilo vá
poděkovala za pomoc při organizaci Martinu Holomkovi z jednoty Křenovice.
b) Ses. Macková: Výkonné předsednictvo Orla přijímá a propouští zaměstnance ústředního
sekretariátu. K 1.10.2017 by měla nastoupit po mateřské dovolené ses. Martina Sladká. Ses.
Sladká o návrat na ústřední sekretariát nemá zájem. V listopadu 2011 byly provedeny změny
v organizační struktuře a pracovní místo „ asistentka generálního sekretáře“ bylo zrušeno. Se ses.
Mackovou se zaměstnankyně domluvila na dohodě, bude jí proplaceno tří měsíční odstupné.
VP/348/21 VP souhlasí s rozvázáním pracovního poměru dohodou se ses. Martinou Sladkou.
11-0-0
c) Dotace z MŠMT, program IV.
Ses. Macková: program.IV z MŠMT je zrušen, do tří týdnů bude znovu vypsán.
Žádosti o dotace na příští rok: 15.11. MŠMT budou vypsány tři programy – nevíme které;15.12.
budou vypsány všechny ostatní mimo program VIII (v tomto programu si žádosti podávají přímo
jednoty) zveřejnění výzvy se plánuje až na leden 2018.
d) Br. Častulík: ve čtvrtek 28.9. se koná pouť ve Staré Boleslavi; prapory budou stát u oltáře,
z každé župy by se mělo zúčastnit alespoň 5 praporů.
Odešel br. Častulík.
e) Ses. Macková navrhla odměnu pro generální sekretářku.
VP/349/21 VP schvaluje návrh na odměnu pro ses. Jurečkovou..
pro 9,- zdržel se 1, proti 0
9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno požehnáním P.
Alvareze Kodedy. Zasedání skončilo v 16:50 hodin.
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