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Zápis z 22. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 29. července 2013 

 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. Schválení delegace na kongres FICEP 

7. Zprávy ze sekretariátu 

8.  Různé 

9.  Závěr 

 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s P. Kopeckým orelskou modlitbou. 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Častulíka a 

br. Kopeckého. 

VP/475/22    VP volí ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Kopeckého.      8-0-0 

     

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k doplnění programu, nechal schválit navržený program.   

VP/476/22   VP schvaluje program jednání.         8-0-0  

       

4.  Kontrola usnesení (materiál 1) 

Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení VP. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům 

k předloženému přehledu. EHR nesplnila termín usnesení VP/440/20 - požadavek na informaci 

v zápise.  

VP/477/22   VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 29.7.2013.      8-0-0  

  

5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

Zpráva TVR 

Br. Častulík: TVR dala svým dvěma členům s vysokou absencí na zasedání ke zvážení 

pokračování ve funkci. Příprava na Ficep hry 2014: v TVR proběhl návrh disciplín; fotbal- 

garantem br. Třináctý, volejbal – br. Voleský; do 1.9.2013 mají být nahlášeni na FICEP počty 

účastníků; šachy, tenis (byl zrušen ústřední turnaj pro nezájem); výzva k nahlášení sportovců 

by měla jít do časopisu Orel, proběhnou výběrová kola;  17.8.2013 běh ve Vnorovech - OBL;  
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Br. Juránek: navštívil Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou 

Brno a oslovil je s účastí na FICEP: školy mají zájem o účast v atletice, tenisu a volejbalu; 

v Mistříně se pravidelně hraje orelský turnaj v tenisu, mohou zorganizovat výběrové kolo; TVR 

prověří. 

 

VP/478/22   VP bere na vědomí zprávu TVR.         8-0-0  

 

Zpráva KR 

Zpráva nebyla dodána.  

Ses. Macková: proběhlo vyhodnocení Literární soutěže, ses. Sochová zaslala na ústředí článek 

a vyhodnocení. Zajistí nákup cen, ústředí rozešle; ples Orla ČR ústředí zajišťuje v sobotu 

25.1.2014 v Ořechově – bude uvedeno v kalendáři na rok 2014, VP zatím kulturní  akce a 

termíny neschválilo. 

 

Zpráva DR  
Br. Kopecký: probíhá příprava orelské pouti na sv. Hostýn  - 24. a 25.8.2013;  

Br. Zelina: o pouti by bylo vhodné informovat televizi. 

Ses. Macková: byla oslovena TV NOE, natočí zpravodajství a poběží v textu pozvánka. 

Z Velehradu z Dnů lidí dobré vůle byl TV NOE odvysílán živý vstup – prezentace Fotbalových 

dovedností, Propinkejte se na Velehrad i Orla obecně (Macková, Kostelka). V jiném vstupu – 

cyklopouť Soluň – Velehrad (pořadatel jednota Uherský Brod). 

Hostýnská pouť – 10.7. proběhla koordinační schůzka na místě, úkoly rozdány,  pamětní stuha 

u příležitosti 100 let bude předána sedmi jednotám; vyznamenání P. Krále také na Hostýně, i 

když se nejedná o medaili „Za zásluhy“. 

Ses. Jurečková: zpráva o konání orelské pouti na Sv. Hostýn vyjde v Katolickém týdeníku 

v čísle 33, které vyjde 13.8.2013. 

 

VP/479/22   VP bere na vědomí zprávu DR.         8-0-0  

 

Zpráva RM   
Zpráva nebyla dodána.      

 

Zpráva RS  
Ses. Brandejsová – rada se od posledního zasedání nesešla.    

 

Zpráva EHR 

Zpráva nebyla dodána. 

Ses. Macková: Orel o.s. disponuje finančními prostředky, které jsou uloženy u KB s nízkým 

úrokem. Jedná se o finance, které nejsou nutné k provozním účelům (rezerva, která se 

nepoužívá). Ses. Macková oslovila několik bank, zpracovala návrh a předala jej EHR 

k posouzení; EHR doporučilo uložení peněz dle návrhu. 

VP uložení fin. prostředků projednalo bez námitek (lepší úrokové sazby).  
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VP/480/22   VP schvaluje převedení finančních prostředků z účtu v Komerční bance a jejich 

uložení na účet v Air bank do výše limitu pojištění vkladů dle zákona.      8-0-0  

 

Zpráva ÚRK 

Br. Čáp: kontrola od červnového zasedání VP neproběhla. Vyslovil pochvalu sekretariátu 

za vedení agendy, dodržování rozpočtu a za průhledné hospodaření s prostředky, které je 

rovnoprávné pro všechny župy i jednoty. 

 

6.  Schválení delegace na kongres FICEP (materiál 2) 

Ses. Macková: ve dnech 11. -12. října 2013 se v Paříži koná valná hromada FICEP.  Předseda 

TVR navrhl účast br. Možného a br. Macka. Bude nutné odjet již ve čtvrtek. 

 

VP/481/22   VP schvaluje účast br. Možného, br. Macka, br. Juránka a tlumočníka na valné 

hromadě FICEP ve dnech 11. – 12.10.2013 v Paříži.        8-0-0  

 

 

7.  Zprávy ze sekretariátu 

a) propagační materiály 

Ses. Jurečková: bylo osloveno několik firem o výrobu propagačních orelských materiálů, byl 

proveden výběr. Budou objednány igelitové tašky, propisky a klíčenky na krk. Část bude 

využita pro sjezd, část k reprezentaci a část k prodeji. Celková částka cca 30.000,- Kč je kryta 

rozpočtem. 

 

b) Svatováclavská réva 

Ses. Jurečková: proběhla pracovní schůzka k recitační soutěži Svatováclavská réva. Letošní 

ročník proběhne ve stejném termínu se zasedáním ústřední rady. Každá župa by měla vyslat 

účastníky na tuto akci – ústředí bude na župní zástupce apelovat. 

 

c) orelská pouť na Svatou Horu 

Ses. Jurečková informovala o kritických připomínkách ze žup k orelské pouti na Svatou Horu 

u Příbrami. Výkonné předsednictvo Orla se těmito připomínkami zabývalo. Předalo podmět 

Duchovní radě, která má tyto připomínky projednat a o svém závěru informovat předsednictvo. 

 

d) Dohoda o provedení práce 

Ses. Macková: podala návrh na uzavření Dohody o provedení práce se studentem Janem 

Třináctým nar. 3.1.1991, Vnorovy II (prezentace Orla na Facebooku: 575,-Kč měsíčně) a 

jednorázovou platbu 1.777,- Kč za vytvoření programu na zpracování členské základny dle 

tabulek požadovaných MŠMT k žádosti o dotace pro rok 2014.  

 

VP/482/22   VP schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Janem Třináctým, Vnorovy II 

26, dle zápisu.               pro 7, proti 0, zdržel se 1 

 

e) orelský pomník na Svatém Hostýně 

Br. Juránek: se ses. Mackovou jednal s mons. Graubnerem o zřízení orelského pomníku na Sv. 

Hostýně; mons. Graubner doporučil umístění pomníku na zadní straně 1. zastavení Jurkovičovy 

křížové cesty. Ostatní možná místa jsou vzdálenější. V dnešní době jsou požadavky daleko 

přísnější než v minulých letech. 
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Starosta Orla doporučil návrh umístění pomníku i jeho podobu k projednání DR. Zatím 

dostupné návrhy nekorespondují s tímto místem, nelze je tedy využít (počítalo se s umístěním 

pomníku v prostoru). 

 

Ses. Macková: s umístěním pomníku na zadní straně 1. zastavení souhlasil i rektor baziliky 

P. Šolc; o orelském pomníku se jedná od roku 2003.  

  

Br. Zelina: místem i podobou pomníku by se měli aktivně zabývat členové VP. 

 

 

8.  Různé 

a) vyznamenání (materiál 3) 

Ses. Jurečková: předložila návrh vyznamenání pro členy jednoty Dolní Čermná u příležitosti 

100letého výročí založení jednoty. 

 

VP/483/22   VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili br. Františku 

Severinovi z jednoty Dolní Čermná, br. Zdeňku Macháčkovi z jednoty Dolní Čermná, 

ses. Ludmile Faltusové z jednoty Dolní Čermná, ses. Martě Faltusové in memoriam z jednoty 

Dolní Čermná a br. Václavu Vackovi in memoriam z jednoty Dolní Čermná.     8-0-0 

 

 

b) připomínky ke změně stanov (materiál 4) 

Členům VP byly písemně předloženy připomínky od br. Jůzy. 

Ses. Macková: VP dne 15.4.2013 schválilo harmonogram průběhu procesu návrhů změny 

stanov, včetně termínů k připomínkování a rozsahu zadání. Tento materiál byl předložen 

na zasedání ústřední rady dne 4.5.2013, kde bylo na základě projednaného harmonogramu 

schváleno konání sjezdu. V materiálech bylo i složení komise, včetně termínů jejich schůzek. 

Dle zápisu z ÚR nebyly vzneseny k harmonogramu a zadání připomínky. Tento materiál byl 

do žup rozeslán písemně a v řádném termínu. Br. Jůza byl na jednání ÚR přítomen.  

Dle harmonogramu bude znění stanov předloženo do VP po zapracování připomínek (zářijový 

termín VP). 

 

VP/484/22   VP bere na vědomí připomínky br. Jůzy.           8-0-0  

 

 

c) žádost o finanční příspěvek 

Písemně byla předložena žádost starosty župy Kadlčákovy o příspěvek na opravu sochy 

sv. Václava na hoře Kotouč. 

Br. Korger: navrhl zorganizovat župní akci s dobrovolným příspěvkem a výtěžkem určeným 

na požadovaný účel. Mnoho jednot potřebuje opravit prapor, což je daleko nákladnější. 

 

VP pověřuje generální sekretářku zjištěním majetkových poměrů. Po vyjasnění majetkových 

poměrů se bude VP žádostí zabývat.  

 

d) školení pro statutární zástupce a účetní žup a jednot 

Ses. Macková: v září 2013 proběhne školení v oblasti účetnictví; ing. Topinka – dlouholetý 

daňový poradce, člen autorského týmu nového obč. zákoníku bude podávat informace k vedení 

účetnictví ve vztahu k poskytovatelům dotací (MŠMT), k účetní hodnotě majetku, apod.  
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e) jednota Troubelice 

Br. Zelina: došlo ke změně situace v Troubelicích? 

Br. Korger: starosta jednoty a kněz v jedné osobě byl přeložen do jiného působiště; situace 

v jednotě není doposud vyřešena, jedná se o dlouhodobou záležitost. 

 

 

 

9.  Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomný za účast. Zasedání bylo zakončeno v 16:50 hodin. Příští 

zasedání VP bude v sobotu 24. srpna 2013 na Svatém Hostýně v 17:00 hodin u 1. zastavení 

Jurkovičovy křížové cesty. 
 

 

  

 


