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Zápis z 13. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 17. října 2016 

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 plnění usnesení 

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS a EHR. 

6. Příprava ÚR 

7. Žádosti z jednot 

8. Různé 

9. Závěr 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Jednání zahájila ses. Macková, br. Juránek je omluven. Ses. Macková všechny přivítala a 

začala spolu s br. P. Kodedou jednání orelskou modlitbou.  
 

VP je usnášeníschopné 
 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhla 

ověřovatele zápisu – br. Třináctého a ses. Jurečkovou, požádala o jejich schválení. 

VP/210/13 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Třináctého a ses. Jurečkovou.           9 – 0 – 0                                                                                                                                        

3.  Schválení bodů programu 

Ses. Macková – nepřišel žádný návrh na změnu či doplnění.  
 

VP/211/13 VP schvaluje program dnešního jednání.                                                      9 – 0 – 0  
 

Přišla ses. Škvařilová. 
 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Macková předložila přehled usnesení VP písemnou formou.  

Br. Čáp se vyjádřil k problému jednoty Uherské Hradiště (VP/184-185/11). Zástupci jednoty 

Uherské Hradiště připravují vysvětlení písemnou formou. Situace není jednoduchá, ale stávající 

vedení se snaží o nápravu. VP počká na reakci jednoty.  

ZŠ Heuréka (VP/195/12) požádala o snížení nájmu na venkovní hřiště.  

VP žádost projednalo, ale nebylo přijato žádné nové usnesení, výše nájmu trvá. 

Ses. Škvařilová seznámila přítomné s jednáním Ficep v Paříži (VP/207/12), hovořila o 

nastávajícím Ficep campu ve Francii. Orel byl několikrát chválen za perfektní organizaci Ficep 

campu u nás a účast našich sportovců na Ficep hrách ve Francii.  
 

VP/212/13 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP.                                               10– 0 – 0 
 

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

Zpráva TVR (materiál č. 5a) 
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Br. Třináctý – nový kalendář sportovních akcí je v příloze, nový soutěžní řád je rozpracován a 

bude zaslán tak, aby mohl být v řádném termínu rozeslán delegátům ústřední rady. 
 

VP/213/13 VP bere na vědomí zprávu  TVR.                                                               10 – 0 – 0     

                                                          

Zpráva KR (materiál č. 5b) 

Br. Brhel poslal písemný materiál, který prošel bod po bodu.  

Ses. Macková požádala o práce ze soutěže „Neskutečný příběh“ do časopisu v elektronické 

podobě. 

Br. Brhel - vytvoří seznam jednot, které mají prapor – prosí o výzvu do žup. 
 

VP/214/13 VP bere na vědomí zprávu KR.                                                                   10 – 0 – 0 
 

Zpráva DR  
Br. P. Kodeda – DR zasedala dnes dopoledne, zápis bude do ÚR. DR hodnotila pouti v tomto 

roce. Na konci roku bude jednání s duchovním rádcem Orla Mons. Graubnerem. 

Ses. Macková – opět osloví župy s návrhy do Poutní knížku 2017 a DR doplní. Br. starosta 

oslovil na pouť na Sv. Hostýn biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrleho. 
 

VP/215/13 VP bere na vědomí zprávu DR.                                                                   10 – 0 – 0 
 

Zpráva EHR (materiál č. 5e) 

Br. Kamba – seznámil přítomné s písemným zápisem. 

Ses. Macková – vysvětlila dotazy, které má v zápise EHR. 
 

VP/216/13 VP bere na vědomí zprávu EHR.                                                                10 – 0 – 0      

                                                                                                                                                                                                      

Odešel br. Kamba.     
         
Zpráva RM  (materiál č. 5c-d) 

Ses. Škvařilová – seznámila přítomné s návrhem pravidel stolního stiga hokeje. Přednesla 

návrh akcí RM na rok 2017. 
 

VP/217/13 VP bere na vědomí zprávu RM.                                                                  9 – 0 – 0 
 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová – RS zatím nezasedala, předala vypracovanou dokumentaci k orelskému kroji 

(VP/152/9). Nyní organizují setkání seniorů, které bude 25. 10. 2016. 

VP/218/13 VP bere na vědomí zprávu RS.                                                                    9 – 0 – 0 
 

Vzdálila se ses. Tománková.     
 

6. Příprava ÚR (materiál č. 6a-c) 
 

Ses. Macková – předložila návrh program a rozpočet na rok 2017, vše se projednávalo již na 

minulém VP. Zapracovala připomínka RM a EHR. 
 

VP/219/13 VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučuje ÚR ke schválení.  

                                                                                                                                           8 – 0 – 0 

Ses. Macková – navrhla vyškrtnout z programu ÚR bod č. 12 – Vyznamenání. 

Br. Čáp – stav registrace do VR si zaslouží samostatný bod jednání (bod č. 12). 

VP/220/13 VP bere na vědomí program 3. zasedání ÚR a doporučuje ÚR ke schválení.  

                                                                                                                                           8 – 0 – 0 
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Vrátila se ses. Tománková 
 

Ses. Macková navrhla složení pracovního předsednictva ÚR – br. Juránek, ses. Macková, ses. 

Jurečková, br. Třináctý a br. Vejvar 

VP/221/13 VP schvaluje pracovní předsednictvo 3. zasedání ÚR ve složení br. Juránek, ses. 

Macková, ses. Jurečková, br. Třináctý a br. Vejvar.                                                         9 – 0 – 0 

                                                                                                                               

Ses. Macková navrhla do mandátové komise br. Gazárka a do návrhové komise br. Brhela. 

Další členové budou vybráni z pléna na jednání ÚR. 
 

VP/222/13 VP navrhuje ÚR ke schválení br. Gazárka do mandátové komise a br. Brhela do 

návrhové komise.                                                                                                               9 – 0 – 0 
 

7. Žádosti z jednot (materiál č. 7) 

Brno-Husovice 

Ses. Macková seznámila přítomné s požadavkem jednoty Brno-Husovice na poskytnutí půjčky 

ve výši 250.000,- Kč na dofinancování stavebních úprav orlovny. 

Proběhla diskuze 

VP/223/13 VP schvaluje jednotě Brno-Husovice půjčku ve výši 250 tis. Kč.                0 – 4 – 5                 

 

8. Různé (materiál č. 8a-b) 
 

Vyznamenání 

Ses. Macková seznámila přítomné s návrhy na vyznamenání – do dnešního dne byly doručeny 

dva návrhy na vyznamenání. Návrhy jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla. 
 

Čestné uznání 

Anna Dolejšová, jednota Plzeň/župa Kozinova. Jednota Domažlice navrhuje vyznamenání za 

příkladnou práci v jednotě a župě u příležitosti životního jubilea (nar. 5. 6. 1936). 

Vyznamenání bude předáno na župním sjezdu. 

Marie Pernicová, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota Pozořice navrhuje vyznamenání 

za dlouholetou činnost v jednotě u příležitosti životního jubilea (nar. 24. 10. 1926). 

Vyznamenání bude předáno při osobní návštěvě u příležitosti blahopřání k narozeninám. 

Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP. 
 

Čestný zlatý odznak Orla 

Anna Dolejšová, jednota Plzeň/župa Kozinova. Župa Kozinova navrhuje za dlouholetý přínos 

pro Orla. Zasloužila se o znovuobnovení Orla po revoluci na Plzeňsku. Od té doby pracovala 

aktivně na úrovni jednoty i župy. Vyznamenání je navrženo u příležitosti životního jubilea (80 

let). Vyznamenání bude předáno na župním sjezdu. 

Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP. 
 

VP/224/13 VP uděluje Čestné uznání ses. Anně Dolejšové a ses. Marii Pernicové.       9 – 0 – 0  

VP/225/13 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Anně Dolejšové.                         9 – 0 – 0     
 

Členské příspěvky 

Ses. Macková seznámila přítomné s návrhem ses. Brázdové, místostarostky župy Metodějovy, 

o věkovém limitu platby členských příspěvků a snížení výše členských příspěvků studující 

mládeži nad hranicí dospělosti. O výši členských příspěvků rozhoduje ÚR. Proběhla diskuze na 

toto téma. Poskytovatel dotací MŠMT v podmínkách požaduje naopak vyšší limit. 

Ses. Macková – o výši čl. příspěvků rozhoduje ÚR v souladu se směrnicí, bude předloženo ÚR. 
 

VP/226/13 VP nedoporučuje ÚR návrh na snížení členských příspěvků ke schválení. 8 – 0 – 1                                                                 
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Dotace z MŠMT 

Ses. Tománková – podpora práce s dětmi formou odměn pro cvičitele, jaké jsou podmínky? 

Ses. Macková – pro rok 2017 zatím nejsou dotační programy vyhlášeny, pro rok 2016 to byl 

program č. VIII, jednoty si musely žádat sami. Pouze program III. a IV. se žádal přes střešní 

organizaci. 

Ses. Tománková – požádala o informaci do žup, jakmile budou podmínky na webu MŠMT. 

Ses. Macková – župy budou určitě informovány, jako každý rok si budou podávat žádosti na 

ústředí.  
 

 

8. Závěr 
 

Ses. Macková poděkovala všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na 

cestu. 
 

 

Termín příštího zasedání 28. 11. 2016 

 Zasedání bylo zakončeno v 17,00 hodin. 

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

                                                                                                                              Ing. Miluše Macková   

                                                                                                        1. místostarostka Orla   

Zapsala: 

Ses. Komariková ………………………………………… 

 

Ověřili: 

Br. Třináctý …………………………………………… 

 

Ses. Jurečková ………………………………………… 

 


