OREL

Zápis z 8. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 28. dubna 2019
v orlovně v Bořitově, Pod Kostelem 1
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1) Zahájení – orelská modlitba
2) Volby orgánů ÚR
- volba předsedajícího
- volba pracovního předsednictva
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3) Schválení bodů programu
4) Slovo starosty
5) Zpráva mandátové komise
6) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
7) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
8) Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
9) Zpráva ÚRK
10) Výsledek hospodaření Orla k 31.12.2018
11) Informace o stavbě na Kurské
12) Informace o soudním sporu Orel X JUDr. Focko
13) Příprava sjezdu
- návrh předsedajícího
- návrh pracovního předsednictva
- návrh mandátové komise (5 členů)
- návrh návrhové komise (5 členů)
- návrh volební komise (7 členů)
- návrh ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelů
- návrh volebního řádu
- návrh počtu a názvů odborných rad a stanovení počtu členů
- návrh na změnu stanov
14) Různé
15) Závěr
Od 8:30 hodin byla v kostele sv. Jiří v Bořitově slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou
orelskou organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla.
1. Zahájení – orelská modlitba
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájili jednání orelskou
modlitbou.
2. Volba orgánů ÚR
Br. Juránek navrhl pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková,
br. Sedláček a br. Třináctý. Navrhl členy mandátové komise br. Gazárka a br. Nováčka, členy
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návrhové komise br. Čápa a br. Vahalu, ověřovatele zápisu br. Jaňuru a br. Sedláčka a určil
zapisovatelku ses. Jurečkovou.
ÚR/8/151 ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo
ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, br. Sedláček a br. Třináctý.
všichni pro
ÚR/8/152 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.
všichni pro
ÚR/8/153 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.

všichni pro

ÚR/8/154 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu br. Jaňuru a br. Sedláčka.

všichni pro

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání.
ÚR/8/155 ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 28.4.2019.

všichni pro

4. Slovo starosty
Br. Juránek: delegáti ÚR si mohou vyzvednout poutní knížky na letošní rok. Poděkoval br.
Sedláčkovi za organizaci dnešního zasedání, kdy je v Bořitově pouť ke sv. Jiřímu, patronu
zdejšího kostela. Delegáti ÚR tak obdrží razítko do poutní knížky. Starosta navrhl věcnou
odměnu br. Sedláčkovi, který odevzdal poutní knížku za loňský rok s nejvyšším počtem
splněných poutí. Dále navrhl věcnou odměnu „největším“ orelským poutníkům, kteří šli ze
svého bydliště až do Santiaga de Compostela. Je to Vojtěch Klein z jednoty Žatčany a Alois
Kaláb z jednoty Blažovice.
Br. Zelina: z jednoty Domanín putoval do Santiaga de Compostela také Radim Trlida.
Br. Juránek: poděkoval orlům za zapojení se do poutí. V Rejstříku sportu MŠMT má převážná
část členů uvedeno jako sport turistiku. Nový rejstřík sportovců bude stále přesnější a vznikají
z něho nárokové částky z rozpočtu státu. Orel má nyní více než 19.100 členů. Členové přibývají.
Málo jednot si požádalo o dotace z MŠMT Můj klub. Na rok 2018 MŠMT 48 jednotám Orla
rozdělilo cca 5,4 milionů Kč. To znamená, že zhruba sto jednot si žádost nepodalo. V dalších
letech budou dotace poskytovány střešním organizacím a na provoz ústředí podle toho, o kolik
si požádaly jednoty, proto je dvojnásob třeba žádosti podávat. Každý člen je evidován dle
rodného čísla. Jestli sportuje i za jinou organizaci než Orel, je to v rejstříku uvedeno a obě
organizace mohou za tohoto člena pobírat dotace.
Ses. Macková: v jakém množství si budou žádat jednoty, tak podle toho bude úměrně přidělena
dotační částka ústředí.
Br. Juránek: zúčastnil se jednání FICEP v Linci. Mezinárodní organizace je na svých sdružených
organizacích závislá, bude fungovat jen, když budou fungovat v ní sdružené organizace. V této
době se chystá žádost FICEP o dotace z EU. Na tyto dotace FICEP dosáhne jen ve spolupráci s
Orlem. FICEP plánuje také spolupráci s organizací katolických škol FISEC. Zatím Orel v ČR
spolupracuje se třemi katolickými školami a mohl by je při této spolupráci zastupovat. V ČR je
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připravován nový zákon, dle kterého se budou peníze rozdělovat. Zákon by měl být v platnosti
od roku 2021, ale parametry pro jeho aplikaci se chystají v letošním a v příštím roce. Bude
zvýhodňováno, jak často děti cvičí a kolik soutěžních dnů absolvují. Nejvýhodnější je členství
dětí a mládeže 0-26 let, kteří splní podmínku za rok se zúčastnit šesti soutěžních dnů ve sportu
nebo v turistice a pravidelně trénují nejméně 2x týdně. Na tuto skupinu bude poskytnuto nejvíc
finančních prostředků.
ÚR/8/156 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro

5. Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek: z celkového počtu 47 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 37. Dnešní jednání
je usnášeníschopné.
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 6)
Členové ÚR obdrželi písemný materiál.
Ses. Macková stručně shrnula písemný přehled přijatých usnesení ÚR. Ke sjezdu je vše zařízeno.
Ses. Macková vyzvala k dotazům.
ÚR/8/157 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.

všichni pro

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
Ses. Jurečková: členům ÚR byl rozeslán soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného
předsednictva Orla od sjezdu 2015, přehled účasti členů VP na jednáních od sjezdu 2015 a soupis
veškerých přijatých usnesení Ústřední rady Orla 2015-2019. Jsou přílohou bodu 13 – Příprava
sjezdu.
ÚR/8/158 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.

všichni pro

8. Zpráva TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
Zpráva TVR (materiál 8d, 8e, 8f)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně.
Br. Třináctý: Skládá se reprezentace na hry FICEP. Účast ve fotbale byla nahrazena účastí
ve futsalu. Z přijatých přihlášek probíhá výběr atletů dle jejich výkonností.
TVR navrhlo doplnění přílohy č. 1 Seznamu sportů, disciplín a věkových kategorií Soutěžního
řádu Orla - Odznak všeobecné zdatnosti Bedřicha Kostelky a způsob ohodnocení (Zlatý odznak
za získání nad 800 bodů, stříbrný odznak za 600-799 bodů, bronzový odznak za 400-599 bodů
a účastnický diplom za získání do 399 bodů.
Ses. Kellerová: v kategorii do 6 let jsou zařazeny tříleté děti i skoro šestileté, jejich výkon je
nesrovnatelný, tříleté těžko zvítězí.
Br. Třináctý: v této soutěži se nevyhodnocuje pořadí, na jakém se umístí. Body se získávají
za splnění nastavených kritérií podle věku.
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Br. Voleský: důležité není, kdo vyhraje, ale kdo ve své kategorii získá odznak – bronzový,
stříbrný nebo zlatý.
ÚR/8/159 ÚR schvaluje doplnění soutěžního řádu o seznam disciplín, věkových kategorií a
zásady hodnocení.
všichni pro
ÚR/8/160 ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.

všichni pro

Zpráva KR (materiál 8)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.
Br. Juránek: Kulturní rada se scházela a všechny akce zabezpečila i bez předsedy, který na svoji
funkci rezignoval. Letošní divadelní dílna se přesunula na podzim. Nejbližší akce: folklorní
festival v Brně - Řečkovicích v sobotu 18.5.2019. Řada akcí se uskutečnila díky obětavé práci
br. Oldřicha Gardáše. Poděkoval Kulturní radě za jejich práci.
Br. Grenar: proč nebylo využito ze stanov možnosti za odstoupivšího předsedu zvolit jiného
předsedy.
Br. Juránek: členové rady byli osloveni a nikdo z nich se nepřihlásil. Je to poradní orgán
předsednictva a akce byly zajištěny.
Br. Rybář: hledat někoho, kdo nezná práci KR a hned jej udělat předsedou, není dobrý postup.
Je správné, že předsednictvo hledalo pouze mezi členy KR.
Br. Zelina: vyzval župní zástupce, aby podpořili přehlídku duchovních písní Cantáte
v Luhačovicích. V dřívějších dobách byl velký zájem o tuto akci, přihlásilo se mnoho orelských
souborů. Dnes je souborů málo.
ÚR/8/161 ÚR děkuje členům Kulturní rady za jejich práci a bere na vědomí zprávu Kulturní
rady.
všichni pro
Zpráva DR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Br. Slavotínek: členové DR vyjíždí do žup na všechny poutě uvedené v poutní knížce. Duchovní
rada je aktivní, poutní knížka je dobrá cesta, jak pozvednout duchovní aktivitu v župách a
jednotách. Bylo by dobré, aby nejen župy, ale i jednoty měly své duchovní rádce.
Br. Kodeda: DR zasedala v Lomnici u Tišnova a v Plzni. Projednávaly se podněty z jednání
s otcem arcibiskupem Graubnerem, duchovním rádcem Orla. Členové DR se zúčastnili jarního
setkání seniorů na Hostýně.
ÚR/8/162 ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.

všichni pro

Zpráva EHR (materiál 8g)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Br. Kamba: EHR projednala výsledky hospodaření za rok 2018. V předložených materiálech
neshledala nedostatky, proto doporučuje ústřední radě po projednání výsledek hospodaření
za rok 2018 schválit.
ÚR/8/163 ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.
opt. většina pro, zdržel se 1
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Zpráva RM (materiál 8a)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Škvařilová: o akcích Rady mládeže informovala ve zprávě. FICEP camp 27.7. - 3.8.2019
v německém Duisburgu - přihlášky lze zasílat do 10. května, informace a přihláška ke stažení
jsou na webu Orla v sekci Aktuality.
Br. Juránek: v budoucnu bude spolupráce s FICEP rozšířena.
ÚR/8/164 ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.

všichni pro

Zpráva RS (materiál 8b)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Brandejsová: setkání seniorů na Hostýně se zúčastnilo přes 80 účastníků. Br. Kostelka měl
zajímavou přednášku o historii Orla (ke 110. výročí založení Orla); akce velmi vydařená.
Br. Slavotínek: je důležité hodnocení akce. Zřízení Rady seniorů mělo v dřívějších dobách své
odpůrce. Rada seniorů může být příkladem pro další odborné rady.
Br. Juránek: iniciativou Rady seniorů bylo mimo jiné i vyvázání všech ročníků časopisu Orel,
od roku 1921 až do současnosti jsou už skoro všechny vyvázány.
ÚR/8/165 ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.

všichni pro

9. Zpráva ÚRK (materiál 9)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Br. Čáp: Ústřední revizní komise provedla kontrolu účetnictví na ústředním sekretariátu. Byly
překontrolovány všechny přijaté a vydané faktury, pokladní a interní doklady a dokumentace
ústředních akcí. Po stránce vedení účetnictví a nakládání s finančními prostředky nemá ÚRK
připomínky.
ÚR/8/166 ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.

všichni pro

10. Výsledek hospodaření Orla k 31.12.2018 (materiál 10, 10a-10c)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi materiály písemně.
Ses. Macková: v loňském roce jarní ústřední rada schválila koupi budovy na Kurské pro sídlo
Orla za 5.400.000 Kč. Koupě proběhla, byla zaplacena daň z převodu nemovitosti, k tomu bylo
zapotřebí udělat odhad (za 3.000 Kč), dále poplatky související se stavebním povolením a byly
uhrazeny správní poplatky. Na proinvestování na rekonstrukci bylo v r. 2018 schváleno 1,5 mil.
korun. Práce začaly ale později.
Br. Juránek vyzval předsedu EHR, jestli chce něco dodat, vyzval k dotazům i ostatní delegáty.
ÚR/8/167 ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2018.
opt. většina pro, proti 0, zdrželi se 2
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11. Informace o stavbě na Kurské
Ses. Macková: v zakoupeném objektu probíhají stavební práce. Má k dispozici veškerou
fotodokumentaci, aby k fakturám byly doloženy průkazné materiály k nákladům. Rekonstruuje
se všechno – výměna oken, podlahy, elektroinstalace, topení, kotel, vodoinstalace, odpady,
úklidová komora. Nyní jsou hotové nové omítky a je vymalováno, dokončují se podhledy,
montují se baterie, apod. Protože se betonovaly nové podlahy, čeká se na vyschnutí, aby se mohly
položit koberce. Do sjezdu by alespoň k nahlédnutí měl být objekt hotov. Sekretariát nyní pracuje
na ulici Šaldové v Židenicích. Župa si neúčtuje nájem, jen se přepočítají zvýšené energie a rozdíl
se župě proplatí. Díky starostovi a magistrátu se podařilo získat investiční dotaci 2 mil. Kč.
Br. Juránek vyzval k dotazům.
Br. Rybář: je možné říct reálný termín nastěhování?
Ses. Macková: nábytek mají dovést 17. května, kdy musí být hotovy podlahy; průběžně tak už
montujeme starý nábytek. Po 17. květnu začne stěhování, do konce května by sekretariát měl být
kompletně odstěhován ze Šaldovy.
Br. Juránek: po sjezdu se delegáti mohou do objektu podívat, z Bosonoh na Kurskou je to 1,5
km.
Ses. Macková: bude také nová fasáda, celé průčelí, reklamy, rozvody pro vzduchotechniku,
zabezpečovací zařízení, venkovní žaluzie.
Br. Jaňura: dotaz na přípojky.
Ses. Macková: přípojky jsou ve vlastnictví Orla, v rámci stavby došlo k prohlídce kamerovým
systémem a provedeny opravy.
Br. Mikeš: budou fotky k nahlédnutí?
Br. Juránek: plocha je 208 m2, práce byly navrženy tak, aby šlo objekt v budoucnu nastavit
o jedno patro.
ÚR/8/168 ÚR schvaluje uzavření smlouvy O dílo s firmou DOLP stavební společnost s.r.o.
do výše 3,5 mil Kč.
všichni pro, proti 0, zdržel se 0

12. Informace o soudním sporu Orel X JUDr. Focko
Ses. Macková: JUDr. Focko měl kancelář v podnájmu ústředí na ul. Pellicově. V roce 2013
přestal platit nájem. V roce 2014 na něj Orel podal žalobu, kterou v březnu 2019 vyhrál s tím, že
JUDr. Focko má uhradit celkovou částku 255.912,-Kč. JUDr. Focko se proti rozhodnutí soudu
odvolal, ale stále mu běží penále.
Br. Juránek: je spravedlivé, aby člověk za pronajaté prostory platil.
ÚR/8/169 ÚR bere na vědomí informaci o soudním sporu Orel - JUDr. Focko.
všichni pro
13. Příprava sjezdu (materiál 13, 13a – 13d)
Členové Ústřední rady Orla obdrželi materiály písemně.
Z podaného daňového přiznání byla předložena příloha k účetní uzávěrce, rozvaha a výsledovka
a pro přehled tabulka s výnosy z hospodářské činnosti.
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Ústřední rada by měla schválit volební řád a názvy a počty členů v odborných radách pro období
2019-2023. Také by měla navrhnout pracovní funkce. Výkonné předsednictvo navrhlo
předsedajícím sjezdu starostu Orla. Br. Juránek navrhl do funkce pracovního předsednictva
sjezdu br. Juránka, ses. Mackovou, ses. Jurečkovou, ses. Kellerovou, ses. Brandejsovou a
br. Sedláčka. Do mandátové komise navrhl br. Gazárka, br. Nováčka a br. Kočího, do návrhové
komise navrhl br. Čápa, br. Vahalu, br. Husáka a br. Jaňuru, do volební komise br. Hampla,
br. Třináctého, br. Valu, br. Jana Kopeckého a br. Halodu.
Ses. Macková: navrhuje dalším členem volební komise br. Možného, který bude zajišťovat
technické zázemí. Sedmý člen bude zvolen z pléna.
Br. Juránek navrhl ověřovatelem zápisu sjezdu ses. Komarikovou.
ÚR/8/170 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení předsedajícího starostu Orla br. Juránka
a pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová,
ses. Brandejsová a br. Sedláček.
všichni pro
ÚR/8/171 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení mandátovou komisi ve složení br. Gazárek,
br. Nováček a br. Kočí.
všichni pro
ÚR/8/172 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení návrhovou komisi ve složení br. Čáp, br. Vahala,
br. Husák a br. Jaňura.
všichni pro
ÚR/8/173 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení volební komisi ve složení br. Hampl, br. Třináctý,
br. Vala, br. Jan Kopecký, br. Haloda a br. Možný.
všichni pro
ÚR/8/174 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení ověřovatelku zápisu ses. Komarikovou.
všichni pro
Podzimní zasedání ÚR doporučilo ponechat volby místostarostů dle voleb v roce 2015 – dle
oblastí. Delegáti obdrželi schválený volební řád a mapku s vyznačením oblastí aktualizovanou
dle počtu členů k 31.12.2018.
Počet odborných rad zůstává stejný. Poslední VP se zabývalo i počtem členů v odborných radách.
Na vlastní žádosti předsedů doporučuje navýšit počet členů Duchovní rady o 2 členy (celkem
na 7 členů) a snížit počet členů Rady mládeže o 2 členy (celkem na 5 členů).

ÚR/8/175 ÚR doporučuje sjezdu zřídit 6 odborných rad: tělovýchovnou 9 členů, kulturní
5 členů, duchovní 7 členů, ekonomickou 5 členů, mládeže 5 členů, seniorů 5 členů.
všichni pro
Delegáti obdrželi materiály sjezdu: docházka členů VP 2015-2019, přijatá usnesení VP 20152019, přijatá usnesení ÚR 2015-2019 a přijatá usnesení sjezdu 2015.

Orel, Kurská 792/3, 625 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz

7

OREL

Br. Grenar: dotaz k volebnímu řádu: bude i nadále předsednictvo složené z místostarostů
a předsedů odborných rad? Proč v článku 5 bodu 1 není konkrétní číslo?
Ses. Macková: konkrétní číslo v návrhu neuvedla, protože neví, na jakém návrhu se sjezd usnese.
Doporučení je k volbě samotné, součástí volebního řádu je tabulka, kde je počet místostarostů.
Br. Grenar: navrhuje pro sjezdové doplnit do volebního řádu nulu, tzn, že se nebudou volit ostatní
členové předsednictva, ale jen místostarostové.
Br. Juránek: do článku 5, bod 1 navrhuje doplnění nuly, aby nebyl další člen VP. Bude se tedy
volit 7 místostarostů dle regionu, jak tomu bylo doposud.
ÚR/8/176 ÚR schvaluje upravený volební řád sjezdu v článku 5 bodu 1, kde bude doplněna
nula místo teček pro doplnění.
všichni pro
ÚR/8/177 ÚR bere na vědomí materiály pro sjezd konaný 26.5.2019 v Brně-Bosonohách.
všichni pro
Návrh na změnu stanov
Ses. Macková: minulá zasedání ÚR provedla změny (např. k dětským skupinám) v paragrafech,
jejichž změna je podle stanov Orla v kompetenci ÚR. Sjezd může měnit všechny paragrafy, i cíle
Orla. Proto jsou nyní změny, které schválily ústřední rady od minulého sjezdu, zahrnuty do § 2,
cíle Orla. Materiál byl rozeslaný. Nová změna - § 6, doplněná část: Řádné členství nelze změnit
na přidružené, pouze na vlastí písemnou žádost člena.
Br. Rybář: tento návrh je pro jednotu příliš omezující. Doporučuje, aby právo měnit řádné
členství na přidružené příslušelo radě jednoty.
Br. Čáp: tuto změnu navrhl on, protože v jejich jednotě narůstá počet starších členů, kteří se
ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit schůze. Jednota tak může v budoucnu ztratit
schopnost cokoliv projednat z důvodu neusnášeníschopnosti. Z pozice předsedy Ústřední revizní
komise vidí, že v některých jednotách nejsou vztahy v pořádku, je na místě, aby o snížení svých
práv rozhodoval člen, ne rada. Dříve nebyla možnost udělovat přidružené členství.
Br. Juránek: rada jednoty si při přijímání nových členů musí rozmyslet, jaké členství udělí.
Br. Grenar: připomínka k § 40.
Ses. Macková: to je pouze technická věc vyplývající z Veřejného rejstříku. Ke zrušení funkce
statutárních zástupců dojde až po výmazu člena z Veřejného rejstříku.
ÚR/8/178 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení navrženou změnu stanov kromě změny v § 6,
v bodě 3.
všichni pro
ÚR/8/179 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení navrženou změnu stanov v § 6, v bodě 3
(doplnění: „pouze na vlastní písemnou žádost člena“).
opt. většina pro, proti 1, zdržel se 1
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Br. Vahala: navrhuje v § 6, v bodě 3 doplnit „nebo jeho zákonného zástupce“.
ÚR/8/180 ÚR doporučuje sjezdu ke schválení navrženou změnu ve stanovách v § 6, v bodě 3
doplnění „nebo jeho zákonného zástupce“.
opt. většina pro, zdržel se 1, proti 1

14. Různé
a) Vyznamenání (materiál 14a)
Na ústředí byl doručen následující návrh na vyznamenání:
Bronzová medaile „Za Zásluhy“
Ing. Marie Králíčková, jednota Drnovice u Vyškova/župa Klapilova. Župa navrhuje
vyznamenání za pomoc při obnově jednoty, za dlouholetou práci na župní i celostátní úrovni,
u příležitosti významného životního jubilea.
ÚR/8/181 ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ sestře Ing. Marii Králíčkové z jednoty
Drnovice u Vyškova.
všichni pro
b) Volejbalové hry mládeže
Br. Holomek: v Letohradě proběhla 20.4. ústřední akce Volejbalové hry mládeže, navrhuje
znovu uspořádat tuto soutěž na podzim; mohla by tato akce být zařazena do ústředních akcí?
Akce měla velký ohlas.
ÚR/8/182 ÚR schvaluje ústřední akci Volejbalové hry mládeže v Křenovicích na podzim 2019.
všichni pro
c) Pozvánky na orelské akce
Br. Mikeš: pozvánka do Českého Krumlova na Orelské kolečko 8.5.2019 – dětský závod
horských kol pro veřejnost.
Ses. Kellerová: pozvánka na středu 1.5. na pouť župy Bauerovy na Radhošť, sraz 13:45
na Pustevnách. Tato pouť je uvedena v poutní knížce.
Br. Zelina: Uherské Hradiště - Běh pro paměť národa – sobota 18.5., prezence od 12:00 hodin,
trasa 5 km, 10 km nebo 2 km, start na Masarykově náměstí.
Ses. Brandejsová: pouť v Králíkách župy Orlické a Brynychovy je v poutní knížce uvedena
špatně, pouť je v sobotu 15.6.2019! Dále zve na sobotu 4.5. na Letohradskou pětku – běžecký
závod OBL.
Br. Juránek: v sobotu 15.6. se koná pouť na Květnov, cca 10 km od Chomutova – již druhá
změna termínu oproti termínu uvedeném v poutní knížce; informace o změně termínu je na webu
Orla v aktualitách.
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Ses. Brázdová: pozvánka na pouť župy Krekovy ke Stanislávkovi 12.5. (uvedena v poutní
knížce).
Br. Moudrý: větrem popadané stromy zničily sochu sv. Václava na Hoře Kotouč
u Štramberku, kam orlové z župy Kadlčákovy každým rokem putovali. Socha byla v majetku
jednoty Orla Štramberk. V roce 2013 socha byla zrekonstruována. Je zřízena veřejná sbírka,
prosba o přispění orlů na rekonstrukci sochy. Číslo účtu veřejné sbírky je 2101607265/2010,
organizátor sbírky je Orel jednota Štramberk. Více informací naleznete na webu Orla
v Aktualitách.
Br. Juránek: v neděli 19.5. se na Velehradě koná oslava 110. výročí založení Orla, zahájení
u hrobu zakladatele Orla mons. Jana Šrámka v 9:00 hodin, výzva k účasti praporů, mše sv.
na poděkování za 110 let Orla, kulturní program zajištují župy a jednoty, výstava 110 let Orla.
V úterý 18.6. děkovná pouť za 110 let Orla ve svatovítské katedrále v Praze – v památný
den Orla (připomínáme si hrdinství Kubiše a Gabčíka); začátek mše sv. v 17:00 hodin.
Vyzýváme orly k hojné účasti i k účasti orelských praporů!
Br. Výleta: akce by měly začínat dříve, z Prahy se poutníci vrátí pozdě domů. V dubnu 2020 si
připomeneme 70 let od Akce K, během které došlo v komunistickém Československu k likvidaci
klášterů; župa Šilingrova plánuje v příštím roce odhalení pamětní desky akce K 5.7.2020 během
župní pouti.
Br. Voleský: Orel má nedostatek trenérů, TVR plánuje organizaci školení trenérů.
Zpráva návrhové komise
Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
ÚR/8/183 ÚR bere na vědomí, že o všech uvedených usneseních bylo řádně hlasováno.
všichni pro
15. Závěr
Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. Kodeda pronesl závěrečnou
modlitbu a udělil přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno ve 13:30 hodin.
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