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Zápis ze 14. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 20. srpna 2012 

 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. Vyznamenání 
7. Rozpočtové opatření č. 2 
8. Různé 
9. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání orelskou modlitbou.   
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Kotík, ses. 
 Brandejsová.   
VP/302 /14   VP volí ověřovatele zápisu br. Kotíka a ses. Brandejsovou.      8-0-0  
 
3. Schválení bodů programu 
Br. Juránek vyzval k doplnění a nechal schválit navržený program. 
VP/303 /14   VP schvaluje program jednání.         8-0-0  
 
4. Kontrola usnesení 
Ses. Jurečková předložila přehled usnesení (materiál 1, 1a). 
VP/304/14   VP bere na vědomí stav plnění usnesení k 20.8.2012.       8-0-0  
 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

 
Zpráva TVR   
Br. Zelina: FICEP požádal Orel, aby se ujal pořadatelství letních her Ficep v roce 2014. 
Důrazně žádal, aby ústředí ve spolupráci s TVR prověřilo finanční náklady a sestavilo finanční 
rozpočet akce. Hry proběhnou ve dnech 10.-13.7.2014. 
Br. Juránek: hry lze pořádat pouze za výrazné finanční podpory některého z krajů; to 
v současné době nelze zaručit, proto se Orel nemůže přihlásit k pořadatelství.  
Br. Kotík: dle informací z FICEP je již stanoveno, že hry 2014 se budou konat ve Vídni; 
br. Kotík informoval, že br. Vejvar FICEP oznámil, že hry 2014 se nemohou konat v ČR. 
Br. Kotík potvrdil, že bez dotace hry pořádat nejdou – dle zkušeností z her v ČR v roce 2009. 
Juránek: hry v Brně by byly dražší než v jiném menším městě. 
 
Přišel br. Korger. 
Br. Čáp navrhl, aby TVR zjistila detailní finanční rozpočet pro hry 2016.  
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Br. Kamba:  VP o pořádání FICEP her 2014 již dříve jednalo a VP konstatovalo, že Orel 
pořádat hry nebude, je bezpředmětná další příprava a navrhl následující usnesení: 
 

VP/305/14   VP zamítá pořádání letních her FICEP v roce 2014 a ukládá TVR připravit 
finanční rozvahu k možné kandidatuře pořadatelství letních her FICEP 2016.  

pro 8, zdržel se 1, proti 0 
  

Br. Zelina: při běžeckém závodě 16. ročníku Vnorovské desítky se členové Orla umístili 
na předních místech; pochválil aktivitu Orla jednoty Vnorovy a zajištění pořadatelské služby 
členy jednoty Vnorovy.  
Br. Zelina:  Orelské vzdělávání – školení vedoucích dětí, dětí s rodiči; orel by měl zajistit 
vzdělávání 4. třídy; vznik sportovních center mládeže – na MŠMT podat žádost z Programu II 
nebo V;  
 
Ses. Macková: na Program V jsme žádali už v loňském roce, letos budeme žádat opět;  
Program II je určen na sportovní přípravu talentů ve vybraných sportovních svazech 
zařazených do systému přípravy sportovních talentů, Orel není „sportovní svaz“. 
 
VP/306/14   VP bere na vědomí zprávu TVR.         9-0-0 
 
Zpráva KR  
Br. Zelina: recitační soutěž Svatováclavská Réva se koná 6.10.2012; před cca 20ti lety byly 
do jednot k této soutěži rozeslány materiály, které by se nyní měly inovovat; 
Ses. Macková: v propozicích je odkaz na web orla, kde je uvedený seznam doporučené poezie; 
 
Zpráva DR 
Zpráva není předložena. 
 
Zpráva RM  
Viz zpráva RM (materiál 2). 
VP/307/14   VP bere na vědomí zprávu RM.         9-0-0 
 
Zpráva RS 
Ve čtvrtek 18.10.2012 proběhne setkání seniorů v Brně.  
VP/308/14   VP bere na vědomí zprávu RS.          9-0-0 
 
Zpráva EHR 
Zasedání EHR se od posledního zasedání VP nekonalo; zasedání EHR je plánováno na září. 
Po dohodě se ses. Mackovou byla stanovena cena orelského stolního kalendáře na rok 2013 
na 50,-Kč. 
 
Zpráva ÚRK  
Br. Čáp informoval o plánované kontrole v jednotě Troubelice v úterý 21.8.2012. 
 
6. Vyznamenání  
Ses. Macková předložila návrh na vyznamenání jednoty Studenec u Horek Josefu Jandovi a 
Josefu Jebavému (materiál 3).  
Ses. Brandejsová předložila návrh na vyznamenání jednoty Orlice br. Stanislavu Majvaldovi 
(materiál 3a).  
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Br. Zelina navrhl vyznamenání Antonínu Batůškovi, Josefu Krupíkovi, a Anně Lednické. 
Navrhl, aby vyznamenání bylo předáno na orelském shromáždění během orelské pouti 
na Svatém Hostýně. 
Ses Macková podotkla, že na Hostýně se předávají vyznamenání udělená ústřední radou; 
na pouti není časový prostor pro předávání vyznamenání udělených výkonným 
předsednictvem; je nezbytné zachovávat posloupnost vyznamenání;  
Br. Kotík: dle směrnice pro udělení vyznamenání je nutné žádost o udělení vyznamenání podat 
písemně na předepsaném formuláři. Protože br. Zelina nepodal žádost o vyznamenání písemně, 
br. Kotík doporučil, aby tato tři vyznamenání byla odsouhlasena na příštím zasedání VP, až tato 
podmínka bude splněna. 
Bylo navrhnuto, aby bylo hlasováno o žádostech na vyznamenání, které byly podány písemně a 
dále aby proběhlo hlasování o žádosti na vyznamenání, které vyslovil br. Zelina. 

 
VP/309/14   VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Josefu Jandovi 
z jednoty Studenec u Horek, br. Josefu Jebavému z jednoty Studenec u Horek a br. Stanislavu 
Majvaldovi z jednoty Orlice.            9-0-0 
 
 VP uděluje vyznamenání Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Antonínu Batůškovi 
z jednoty Uherské Hradiště, br. Josefu Krupíkovi z jednoty Kašava, ses. Anně Lednické 
z jednoty Vizovice.                     Pro 3, zdržel se 6, proti 0 

Usnesení nebylo přijato. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 2  
Ses. Macková předložila návrh rozpočtového opatření č. 2 (materiál č. 4). 
 
VP/310/14   VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmové části v kapitole dotace 
z JMK o 200.000,-Kč. Současně schvaluje navýšení o 100.000,- Kč kapitoly Propagace a 
marketing ve výdajové části na pořízení Orelského stolního kalendáře 2013. Částka 100.000,-
Kč bude ponechána v rezervě.            9-0-0 
 
8. Různé 

a)  Ses. Macková předložila seznam neuhrazených pohledávek (materiál č.5). 
Župa Kozinova neodvedla čl. příspěvky; byl podán návrh na provedení kontroly ÚRK v župě 
Kozinově a v jednotě Plzeň, která má vůči Orlu ČR nesplacené pohledávky.  
 
VP/311/14   VP pověřuje ÚRK provedením kontroly v Orlu jednotě Plzeň a v župě Kozinově.    

9-0-0 
Br. Zelina se dotázal na pohledávku firmy Votsalakia. 
Ses. Macková: Votsalakia má od Orla ČR pronajatý stan, který byl pořízen v roce 2009 
pro oslavy 100letého výročí založení Orla ČR;  za roky 2009-2011 firma dluží Orlu ČR 
pronájem 180.000,- Kč.  
Br. Juránek: Votsalakia přislíbila uhrazení svého dluhu Orlu. Orel nebude uplatňovat penále. 
Macková: stan má rozměry cca20m x 15m; byl použit pro akci Propinkejte se na Velehrad 
na Velehradě během Dnů lidí dobré vůle; stan rozebíralo 12 lidí 4 hodiny. Orel jej těžko někde 
uplatní. Je také problém se zajištěním uskladnění tak velkého stanu a s dopravou. Bylo by 
vhodné tento stan pronajmout za stejných smluvních podmínek.  
 

b) Červená Řečice – předložena žádost (materiál 6 a 6a) spolu se splátkovým kalendářem;  
Br. Juránek: za poslední 3 roky tato jednota nepodala žádost o dotace; podmínkou schválení 
splátkového kalendáře by měla být každoroční žádost o dotace; 
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VP/312/14   VP schvaluje návrh splátkového kalendáře Orla jednoty Červené Řečice.     9-0-0 
VP/313/14   VP pověřuje sekretariát sepsáním smlouvy o splátkách dluhu dle navrženého 
splátkového kalendáře s Orlem jednotou Červená Řečice. VP doporučuje uplatnit penále 
při nedodržení termínů plateb.           9-0-0 
 

c) Informace k dotacím z MŠMT 
Ses. Macková předložila informace k dotacím z MŠMT pro rok 2012 a žádosti pro rok 2013 
(materiál 7): 
Program III – všeobecná sportovní činnost – fin. prostředky z MŠMT jsou na účtě Orla o.s. 
(600.000,-Kč) a jakmile bude ze žup zaslána podepsaná smlouva s informací o rozdělení částky 
na jednoty, může dojít k čerpání finančních prostředků. Poslední den pro podání žádosti 
o čerpání ze župy je 5.12.2012. 
Program IV – provoz a údržba – rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na program IV. 
Ve výši 4.908.600,-Kč bylo z MŠMT na ústředí doručeno k podpisu smlouvy dne 20.3.2012. 
Podepsaná a orazítkovaná smlouva byla na MŠMT odeslána 22.3.2012. Dosud navzdory 
několikanásobné urgenci na MŠMT ústředí neobdrželo smlouvu podepsanou ze strany MŠMT. 
Dne 10.8. zaslala ses. Macková dopis ministrovi se žádostí prošetření záležitosti. 
Program V  - organizace sportu – dotace nebyla přiznána 
 
Žádosti o dotace z MŠMT pro rok 2013 
V poskytování dotací z MŠMT došlo k výrazným změnám u Programu III – Všeobecná 
sportovní činnost. Dle MŠMT podporu činnosti z tohoto programu na regionální úrovni je 
nutné nárokovat prostřednictvím rozpočtů veřejné správy (krajů, měst a obcí). Dotaci lze žádat 
pouze na soutěže republikového charakteru a významné akce, které jsou zaměřeny pouze 
na pořádání mezinárodní akce v ČR nebo podporu české účasti na zahraničních akcích. Žádost 
v tomto programu podá Orel o.s. na pořádání ústředních akcí (OFL a OBL) a na účast 
sportovců v rámci FICEP. 
Program IV – provoz a údržba – zůstává beze změny. 
Program V – organizace sportu – podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a 
obsahové činnosti, zejména zajišťující pravidelnou, organizovanou sportovní činnost. Podpora 
je realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti a na pořádání akcí v ČR. Cílem podpory je 
zabezpečení sportovní činnosti a zajištění organizace nejen v ústředí, ale i u krajských, 
regionálních článků jejich org. struktury. Župy budou vyzvány k podání žádosti v tomto 
programu. 
Termín pro podání žádostí na MŠMT je pro všechny programy stejný, tj. 30.9.2012. Termín 
pro podání žádostí ze žup na ústředí byl stanoven na 15.9.2012. 
U všech programů je nutné nově přikládat na přenosném nosiči elektronickou podobu 
databáze členské základny. Tuto databázi MŠMT dodá ústřední sekretariát. V letošním roce 
lze připojit databázi tak, jak je vedena. Od roku 2014 budou na databázi přesně specifikovány 
požadavky. Nutno sjednotit, pokud budeme žádat z MŠMT na rok 2014. 
 

d) Troubelice  (materiál 8) 
Byla předložena žádost o dotaci Orla jednoty Troubelice. Ses. Macková informovala o situaci 
v jednotě. Br. Čáp: v úterý 21.8. proběhne domluvená schůzka ÚRK se zástupci a členy jednoty 
Troubelice. 
 
VP/314/14   VP bere na vědomí žádost o dotaci Orla jednoty Troubelice a doporučuje se 
žádostí nezabývat do doby vyřešení situace v jednotě.          9-0-0 
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e) OFL (materiál 9, 9a) – ses. Macková předložila seznam florbalových týmů, včetně 
neorelských družstev, která by se chtěla zúčastnit OFL ročníku 2012/2013. 
 
VP/315/14   VP schvaluje zahrnutí neorelských družstev Letovice, ŘK Farnost Batelov, Sokol 
Adamov, Sokol Strážnice, X-Team Bzenec, Sokol Hodonín a Hluk do  OFL 2012/2013.             
                 9-0-0 
VP/316/14   VP schvaluje podmínku přijetí všech týmů do soutěže zaplacením dlužné částky 
z minulých let.                9-0-0 
 

f) Slavkov u Opavy – byla předložena stížnost br. Antla. Domnívá se, že jednota nefunguje dle 
stanov (zápisy, schůze,…)  
VP/317/14   VP pověřuje ÚRK prošetřením záležitosti v jednotě Slavkov u Opavy.    9-0-0 
 

f) Nabídka na veletrhu Sportlife – Orel o.s. byl osloven ze strany JMK o účasti 
na mezinárodním veletrhu Sportlife v Brně ve dnech 4.-7.10.2012. Orel o.s. potvrdil účast 
na veletrhu; JMK uhradí pronájem neziskových organizací v oblasti sportu, Orel se bude pouze 
prezentovat; je předpokládané aktivní zapojení žup na prezentaci;  
 
VP/318/14   VP souhlasí s prezentací Orla na veletrhu Sportlife ve dnech 4.- 7.10.2012 a 
vyzývá župy k prezentaci sportovišť, zařízení a činnosti Orla.        9-0-0 
 

g) Společné energie – ses. Macková informovala o výzvě jednotám a župám na společný nákup 
energií v rámci Orla. Přihlásilo se 20 jednot s odběrem plynu a  28 jednot s odběrem 
el. energie. Nabídku na dodávku dodalo 18 firem dodávajících plyn a 15 firem dodávajících 
el. energii. Dále záleží na jednotách, zda nové smlouvy sjednají.  
 

h) Orel o.s. byl požádán o organizaci korunovační slavnosti na Svatém Hostýně v sobotu 18.8. 
Díky ochotě 30ti dobrovolníků tato organizace byla zajištěna a díky ochotě ses. Mackové byl 
na Sv. Hostýně umístěn orelský stánek s prezentací (orelský kalendář, časopisy, pozvánky 
na orelské akce,…). Mons. Jan Graubner závěrem slavnostní korunovační mše svaté vyslovil 
poděkování Orlům. 
 
Výkonné předsednictvo Orla vyslovuje poděkování členům Orla za ochotu při organizaci 
korunovační slavnosti. 
 

i) Ústředí Orla zašle na FICEP oznámení, že v roce 2014 nebude moci pořádat FICEP hry.  
j) V jednotě Křenovice proběhne oslava 100. výročí založení jednoty. 

 
9. Závěr  
Ústřední rada Orla se bude konat v sobotu 10. 11. nebo 24.11.2012. 
Příští zasedání Výkonného předsednictva Orla se bude konat v pondělí 17. září 2012 od 15:00 
hodin. 
 
Starosta Orla poděkoval všem přítomný a zakončil zasedání v 17:30. 
 


