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Zápis z 30. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 9. června 2014 

v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 
 
Přítomni – viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení – orelská modlitba 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele 
3. Schválení bodů programu 
4. Kontrola usnesení 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 
6. Průběžné čerpání rozpočtu 2014 
7. Vyznamenání 
8. Různé 
9. Závěr 

 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání orelskou modlitbou. 
Zatím není zasedání usnášeníschopné (7 členů). 
 
2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhnul ověřovatele zápisu ses. 
Jurečkovou. 

3.  Schválení bodů programu 
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.  
 
4.  Kontrola usnesení (materiál č. 4)  
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům 
k předloženému přehledu.  
Ses. Macková – br. Pěcha by se měl vyjádřit k bodu, který dostal za úkol. 
Ses. Tománková – je ve fázi obtelefonovávání a jednání, přípravy jejího úkolu vrcholí. 
Ses. Macková – Hlinsko – už je vybaveno – vše bude v časopisu (možnosti, podmínky, … 
atd.). 
Br. Juránek – rýsuje se koupě budovy (Vranovská 61), budeme jednat s KDU-ČSL. 
Ses. Macková – možnost spoluvlastnictví, parkování bez problémů, možnost komerce, nyní je 
problém utáhnout nájem a energie, biskupství má s budovou plány a je nutné se přestěhovat. 
Br. Juránek –  je to od stávajícího pronájmu asi 15 minut, možnost parkování na ulici. 
Br. Kamba – předal přehled možností, kde lze získat dotace pro jednoty Orla – viz písemný 
materiál (4. a, který rozdal na místě). Upozornil na těžkosti vytváření – některé dotace nejsou 
dosud jasné 
Ses. Macková – současně předložila úkol, který uložila poslední ÚR VP a současně se jej ujala. 
Současně připomenula úkol, který dostal br. Vejvar na posledním zasedání ÚR – zajistit účast 
Orlů při duchovní akci pražského arcibiskupství letos v listopadu. 
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5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK  
Zpráva TVR  
Br. Zelina – ve středu bude další zasedání TVR. Soutěže na hry FICEP dále pokračují. Málo 
družstev ve stolním tenise v Polné, to je škoda, možná kvůli termínu. Oficiální soutěže končí 
v dubnu, tak na to pamatovat příští rok, aby vše navazovalo, dokud jsou hráči ve formě.  
Zpráva z turnaje v kuželkách v Olomouci – 44 hráčů, vysoká úroveň, vydařená akce. Nové 
Orlovny mají ale bowlingové dráhy – trošku „se to tluče“. Br. Zelina dodá tuto zprávu 
v písemné podobě. 
Ses. Macková - nyní jsou zástupci TVR a ústředního sekretariátu na Velehradě a domlouvají 
celou akci „Propinkejte se na Velehrad“. Další utkání v kopané (Malá kopaná - muži) bude 
v Moutnicích. Tenis – zatím máme přihlášený pouze jeden pár (chlapec a děvče), potřebujeme 
ještě jeden, také z ekonomického hlediska – platba za přihlášené, storno poplatky.  
Br. Juránek – další nahlásí br. Třináctý. 
 
Zpráva DR  
 

Ses. Macková shrnula poslední zasedání DR – rozšířená DR 12. 5. 2014 za účasti duchovního 
rádce - otce arcibiskupa Graubnera. 
 
Zpráva KR 
Br. Pěcha není přítomen a písemná zpráva není k dispozici. 
Br. Zelina – Cantate v Luhačovicích – velké horko, slunečníky nejsou k dispozici, málo diváků 
přímo u pódia, žádný funkcionář, jen br. Hovorka za KDU – ČSL. Diváci byli v hojném počtu 
ve stínu, ale scholy zpívaly prázdným lavičkám u pódia. Vystoupily mladší i starší scholy a 
chrámový sbor z Polska. Přehlídka má vysokou úroveň. Návrh na poděkování ses. Habartíkové, 
jako obětavé organizátorce.  
Ses. Tománková – otisknout před Cantate do časopisu zmínku, určitě by jelo více Orlů-diváků. 
Br. Juránek – nemůžeme stihnout účast na všech akcích, byl alespoň předseda KR br. Pěcha? 
Br. Zelina – Ne. 
 
Zpráva RM   
Ses. Tománková – odvolání závodů „Atletické hry dětí - Bohunice“ pro nepřízeň počasí, není 
možnost náhradního termínů. Na FICEP tábor – 6 účastníků (to je více než v loňském roce). 
 
Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová – od minulého VP se RS nesešla, zatím probíhají přípravy na setkání 
jubilantů 2014. 
 
Zpráva EHR  
Br. Kamba – viz písemný materiál (v rámci plnění usnesení VP, bod 4 jednání). 
 
Zpráva ÚRK  

Starosta vyzval br. Čápa.  
Br. Čáp – bude kontrola až po uzavření pololetí. 
  
6. Průběžné čerpání rozpočtu 2014 (materiál č. 6) 
Ses. Macková – seznámila s pís. materiály, přidána kapitola Hlinsko (podúčet), aby bylo vše 
průhledné. 
Pojištění členů nyní nižší, ale přitom vyšší částky na úraz – úspora rozpočtu. 
Na účet přišla částka 150 tis. od správce konkurzní podstaty (Sazka), pohledávky (viz soupis 
jednot) budou určitě ještě chodit, toto je zatím informativní stav k 31. 3. 2014. 
Br. Zelina – v rozpočtu jsou prostředky na propagaci – propagační předměty budou? 
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Ses. Macková – v rozpočtu jsou prostředky na kalendáře. 
Ses. Tománková – v roce děláme několik akcí, potřebujeme také propagační předměty, rádi si 
je koupíme. 
Br. Zelina – trička i drobné předměty s logem. 
Ses. Macková – trička pro organizátory ústředních akcí (Velehrad, Hostýn, pomocníci Třešť) a 
účastníky FICEP her a campu jsou objednány a zůstávají účastníkům. Pokud je zájem o další, 
necháme nacenit a dáme nabídku do jednot.(trička, propisky, gumy, tužky, omalovánky, 
bannery, tašky, … atd.) 
Kamba – nutno udělat poptávku a pak nechat tisknout, aby v tom neležely peníze ústředí. 
 
 
7. Vyznamenání (materiál č. 7)  
Br. Juránek – necháme na příště – nejsme usnášeníschopní. 
 
8. Různé 
a) výzva pana kardinála 
ses. Macková informovala o výzvě pana kardinála k účasti na vzpomínkové akci a svěcení 
obrazu Panny Marie v Lidicích 14.6.2014. Komunisté chystají protesty, je nutné vytvořit 
početnou „opozici“, proto výzva do všech jednot. Podobná akce bude pak v Ležácích 22. 6. 
2014. 
b) charismatická konference Brno 
Ses. Macková podala informace o Charismatické konferenci 9. – 14. 7. 2014 na BVV Brno, 
možnost zviditelnit župy či jednoty, budou osloveny jednoty k dodání příp. vlastních tiskových 
propagačních materiálů. Nutnost zajistit službu na stánku ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, 
pošleme tabulku na služby. 
c) župa Sušilova – kladení věnců  
Ses. Macková informovala o celé akci na Ústředním hřbitově - 12. 6. 2014 v 16,30 hod. 
d) služby právníka 
Ses. Macková – pouze informace, dohoda o provedení práce, Mgr. Hasoňová pracuje na třech 
problémech – nájemní smlouva s JUDr. Fockem, komunikace s NKU, informace o jednotách  
v rejstříku spolků.  
e) časopis 
Ses. Macková omluvila pozdější výtisk č. 2.  
Br. Zelina – možná by práci usnadnila redakční rada 
Ses. Macková – před třemi lety oslovila některé z vás ke spolupráci – bez odezvy. 
Br. Juránek – nelze nikoho najmout, musí to dělat někdo z nás, externí zadání nezajistí obsah, 
ale jen grafické zpracování a vedlo by to ke zvýšeným nákladům. Je nutné psát do časopisu 
(jednoty, župy, jednotlivci), pokud bude někdo soustavně pracovat, psát články a dodávat 
fotografie, pak může být členem redakční rady. Do té doby respektujme časové možnosti ses. 
Mackové. 
f) Hlinsko 
ses. Brandejsová – stěžují si z Hlinska, že platí Orlu nájem budovy, „Orli Orlům?!“, pokoušela 
se vysvětlit, ale marně. 
Br. Juránek – je zcela běžné, že platí subjekt jinému subjektu za poskytnuté služby nebo 
využívání prostor. 
g) DDM 
Br. Zelina – nechci, aby zapadlo slovo starosty z ÚR – myslím DDM, jak postupovat při 
založení DDM? 
Br. Juránek – založit DDM, musíme mít ředitele, stejně jako Sokol nebo Salesiáni, máme kde 
čerpat zkušenosti. Říkal jsem „zakládejte křesťanské MŠ“, podařila se založit pouze jedna. 
DDM – nutno vytvořit tým lidí a dělat vše jako Orel, jen platit bude stát. Podmínka – musí být 
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v rejstříku škol. Zde můžeme získat více finančních prostředků. Je jedno, kde DDM bude 
podmínka pouze 5 let pedagog činnosti, vzor zakladatelské smlouvy je na kraji. 
Br. Zelina – je to pro Orla důležité – proto jsem rád, že to tu zaznělo.      
h) Mariánský sloup 
Br. Zelina – základní kameny za cca 25 tis. Kč – dotaz, zda mi nezaplatíme kámen?  
Br. Juránek – nutno řádně promyslet, ať to nedopadne tak jako „Běh T. Foxe“.  
                                                                                                                                                           
 

9. Závěr 
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin.  
 
 

                                                                                              ……………………………………..                                                                  

                                                                                                               Ing. Stanislav Juránek 

                                                                                                                     starosta Orla 

Zapsala: 

Ses. Komariková ………………………………………. 

 

Ověřil:  

Ses. Jurečková …………………………………………. 

 

 

 

 


