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Zápis z 19. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne  22. srpna 2022 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno  

 

začátek v 17 hodin  

 
 

Přítomni  - viz prezenční listina  

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Schválení bodů programu 

4. Kontrola usnesení  

5. Memorandum Orel a Sokol  

6. Žádost jednoty Plzeň a župy Kozinovy 

7. Příprava ÚR  

8. Různé – žádost župy Brynychovy   

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení: Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva a konstatoval, že 

dnešní zasedání je usnášení schopné. 

 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek: jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu  

br. Sedláčka a br. Gardáše.  

VP/19/ 256  VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Gardáše. 

6-0-0                                 

3. Schválení bodu programu  

Starosta vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal o 

programu hlasovat.  

 

VP/19/ 257  VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva. 

6-0-0 

 

Přišel br. Třináctý  

 

4. Kontrola usnesení VP  

Bratr starosta shrnul rozpracovanost plnění usnesení a podal vysvětlení k jednotlivým bodům. 

Jednání v obci Hrušky postoupeno k novému generálnímu vikáři na brněnském biskupství. Dále 

poděkoval za dobrou reprezentaci dvěma futsalovým mužstvům, která reprezentovala Orel na 

hrách FICEP v Klagenfurtu.  Uvedl také, že je již sestavena delegace do Poluvsie, rodiště 

Gabčíka, v termínu  2. -  4. září 2022. Je přihlášeno 7 členů z jednoty Přelouč a starosta Orla, 

takže jsou stále volná 4 místa.   
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Ses. Macková podala informace k usnesení VP/18/254 ohledně jednání s vedením státu nebo 

s vedením NSA: uvedla,  že premiér Petr Fiala poslal zpětnou odpověď, v níž uvedl, že finanční 

možnosti podpory sportu bude projednávat s ministrem financí. 

VP/19/ 258   VP bere na vědomí  kontrolu usnesení VP.   

                      7 -0-0 

5. Memorandum Orel a Sokol 

Je to první historické memorandum Orla a Sokola: společně pro zdravé a odolné děti, ve 

kterém je shrnuto několik podstatných bodů: podpora sportovních aktivit pro děti nejen ve 

školách, podpora trenérů a cvičitelů, možnosti přihlášení se na kurzy, které dosud nejsou pro 

spolkové organizace, apelace na stát na navýšení finančních datací a podpora vlastenectví, které 

obě organizace mají v náplni činnosti.   

 

VP/19/ 259  VP schvaluje memorandum mezi Orlem a Sokolem dle přílohy a pověřuje starostu 

jeho podepsáním.   

7-0-0 

6. Žádost jednoty Plzeň a župy Kozinovy 

Br. Juránek: na ústředí byl doručen na konci června dopis od starosty župy br. Rybáře, v němž 

župa Kozinova žádá změnu názvu na název Župa kardinála Berana.  

Na téma kardinála Berana jsme jednali již na 4. ÚR v roce 2021 a jednání se týkalo plánované 

nově zřízené župy pro oblast Karlovy Vary, která by nesla název župa kardinála Berana.  Tuto 

myšlenku podpořil biskup Mons. Radkovský, který je zde pověřen duchovní správou.  Vše ale 

musí projednat ÚR.  

VP/19/ 260  VP doporučuje UR neschválit změnu názvu  župy Kozinovy na župu Kardinála 

Berana.  

7-0-0 

Přišel br. Kodeda 

7. příprava ÚR  

Br. Juránek:  navrhuji termín ÚR v sobotu 5. 11. 2022 v Bořitově.   

 

VP/19/ 261   VP schvaluje termín ÚR  na sobotu 5. listopadu 2022 s místem konání v orlovně 

v Bořitově.   

8-0-0 

  

 

Ses. Macková:  je potřeba připravit veškerá materiály, včetně kalendáře akcí na rok 2023. Proto 

je třeba zaslat výzvu všem Odborným radám, aby předložili termíny  akcí na rok 2023,  návrh 

rozpočtu, přípravu sjezdu, termín a místo sjezdu, volební řád, způsob voleb atd. 

Navrhuji také další termín  zasedání VP úterý 11. 10. v 15 hodin, kde budou materiály schváleny.  

S ÚRK je dohodnut termín kontroly dne 25. 10. 2022  
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VP/19/ 262   VP bere na vědomí plánovaný termín zasedání VP v úterý 11. 10. v 15 hodin a 

termín zasedání ÚRK dne 25. 10. 2022                                                                           

8-0-0 

 

8. Různé 

 - Žádost župy Brynychovy 

Br. Čáp: zaslali jsme na ústředí žádost o finanční výpomoc na opravu vodovodního potrubí 

vzhledem k havárii, kterou jsme museli řešit do CSM v Hradci Králové, kdy byla orlovna 

k dispozici. Jako župa Brynychova žádáme o částku cca  50 tis. Kč.  

 

Br. Starosta: poděkoval především za reprezentaci Orla při Celostátním setkání mládeže ČBK a 

navrhl finanční výpomoc jako kompenzaci za výdaje spojené s touto akcí.   

 

VP/19/ 263   VP schvaluje částku 50.000,- Kč župě Brynychově a děkuje za reprezentaci Orla 

při CSM v Hradci Králové.  

 8-0-0 

 

- FICEP  

Ses.  Macková: podala informaci, že ve dnech 7. - 8. 10. 2022 se bude konat zasedání komisí 

(sportovní, mládeže) a správní rady v Kolíně. Účastnický poplatek 60 € / osoba (páteční oběd, 

večeře). Do 10. 9. je nutné nahlásit účastníky zasedání. Navrhuji, aby jako zástupci jeli 1 člen 

do sportovní komise, 1 člen do komise mládeže a 1 osoba s překladatelem do správní rady.    

 

VP/19/ 264   VP schvaluje 4 člennou komisy na  zasedání FICEP do Kolína n. Rýnem ve dnech 

7. – 8. 10. 2022.  

8-0-0 

 

- Informace k dotacím:   

Ses. Macková podala informace o fungování Hlinska, kde jsou stále ubytované ukrajinské 

matky s dětmi. Díky dotačnímu programu pardubického kraje jsme obdrželi cca 150 000,- a os 

nadace ČEZ 50.000,- Kč. 

Dále podala informaci k letošním dotacím na činnost střešního spolku z NSA, kdy jsme 

obdrželi 7,008.877,- Kč oproti loňským 4,5 mil. Kč. Navrhuje stejně jako loni cca na 1 mil 

korun rozdělit župám.  

VP/19/ 265  VP pověřuje ses. Mackovou přípravou návrhu na přerozdělení financí do žup.   

8-0-0 
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Br. Gardáš uvedl, že bychom měli vyjádřit podporu sportovkyni Záděrové Lindě – Orel 

Silůvky, která reprezentuje na nejvyšší úrovni ve stolním tenise.  

  

Dále požádal, aby byla zaslána výzva do jednot o uspořádání orelského plesu.  

 

Sestra Brandejsová:  sdělila, že se dne 15. 9. od  10 hodin koná Setkání jubilantů v orlovně 

v Bosonohách.   

 

 

9. Závěr  

Bratr Juránek poděkoval přítomným za účast.  Zasedání bylo ukončeno v 16.30 hodin. 

 

 

 

V Brně, dne 22. 8.  2022 

 

 

……………………………. 

     Ing. Stanislav Juránek 

  starosta Orla 

 

 

Zapsala: Mgr. Kristina Horáková    ……………………………. 

 

 

 

Ověřili: Jiří Sedláček  ..…………………….………………….. 

   

 

  Oldřich Gardáš…………………………………….. 


