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Zápis ze 4. zasedání Ústřední rady Orla 

konané dne 13. listopadu 2021  

v orlovně v Bořitově 
 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

 

PROGRAM:  

1) Zahájení – orelská modlitba 

      2)      Volby orgánů ÚR 

- volba předsedajícího a pracovního předsednictva 
- volba mandátové komise 
- volba návrhové komise 
- volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu 

      3)      Schválení bodů programu 

      4)      Slovo starosty 

      5)      Zpráva mandátové komise 

      6)      Kontrola usnesení z jednání ÚR 

      7)      Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

      8)  Zpráva ÚRK 

      9)  Schválení kalendáře ústředních akcí na rok 2022, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

     10) Rozpočet 

- průběžné plnění rozpočtu 2021 

- návrh rozpočtu na rok 2022 
     11)  Různé 

     12) Závěr 

 

Od 8:30 hodin byla v kostele sv. Jiří v Bořitově  slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou 

orelskou organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla. 

 
 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájil jednání orelskou 

modlitbou. Mandátová komise oznámila, že přítomno je  29 delegátů z celkového počtu 43 

pozvaných, tj. 67,44 %.  

Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba orgánů ÚR 

Br. Juránek konstatoval, že byl předsednictvem navržen předsedajícím dnešního jednání.  

Navrhl pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová, ses. Horáková.  

Navrhl členy mandátové komise br. Gazárek, br. Nováček., členy návrhové komise br. Čáp, br. 

Moudrý.  Ověřovatele zápisu ses. Hamplová, br. Voleský  a určil zapisovatelku ses. Horákovou.  
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ÚR/4/1   ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo 

ve složení ses. Macková, ses. Horáková a ses. Brandejsová.   

všichni pro 29    

 

ÚR/4/2   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.     

všichni pro 29 

 

ÚR/4/3   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Moudrý                  

všichni pro 29 

 

ÚR/4/4   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Hamplovou a br. Voleský.   

    všichni pro 29 

 

ÚR/4/5   ÚR bere na vědomí zapisovatele ses. Horákovou.   

    všichni pro 29 

 

 

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek se zeptal, zda někdo navrhuje změnu  programu. Nikdo se nepřihlásil.  
 
 

ÚR/4/6    ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 13. 11. 2021.      

všichni pro 29 

 

 

4.  Slovo starosty  
 

Br. Juránek  přivítal všechny účastníky.  

 

- Vítejte v nové době! Dnešní evangelium nás oslovilo: měl jsem hlad a dali jste mi 

najíst….. Byl jsem tlustý a vy jste mi nabídli sport, vzali na pouť….  To jsou myšlenky, které 

nás motivují k naší práci.  

 

- Dýcháme s církví:  Téma Synoda: spolu na cestě, zkusme nabídnout v každé farnosti 

 naši orelskou službu – hřiště, orlovnu, místo pro setkání.  

 

- Usilujeme o svatořečení Jana Buly, Václav Drboly a kardinála Berana. Navazujeme  

na myšlenky budoucích orelských svatých. V Karlových Varech se rýsuje založení jednoty, 

případně župy, která by se do budoucna mohla jmenovat Beranova.   

 

- Dýcháme se státem, s krajem s obcí: 27. květen  zastřelení Heidricha – památný den 

18. června i pro Orel.   Děkujme i sv. Anežce za to, že můžeme jako orli zase fungovat, máme se 

účastnit listopadových oslav.   

Základ Orla tvoří starostové. Nabízíme školení, které bude o možnostech po covidu i o dalších 

školeních, které budou potřeba, o dotační ch programech, etc...  

  

- Od 1.1.2021  je i vycházka sportovní akce. Takže pouť je činnost k vykázání na dotace. 

Musíme podnítit děti k aktivitě.  
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Co se povedlo:  

Florbal:  o něco méně turnajů 

OBL: 15 závodů i  online  v jednotě Orlice  

Poutě: z 39 poutí se uskutečnilo 37. Výjimečná akce v tomto roce pouť ke sv. Ludmile. Letošní 

novinka – putování na cestě do Santiaga de Compostela, východočeská část, celkem 140 km.  

Kultura: díky za soutěž v pohádkách.   

 

Diskuze:  

Br. Jůza: navrhuje prozatím přiřadit novou jednotu ke stávající župě / Plzeň, Chomutov/  dle 

oblasti působnosti.  

Br. Juránek:  není tam ani župa, ani jednota. Nyní můžeme prozatím schválit záměr.  

 

 

 

ÚR/4/ 7    ÚR bere na vědomí slovo starosty Orla.     

                                                                                                                                 všichni pro 29 

                           

 
 

 5.  Zpráva mandátové komise 

Br. Gazárek:  z celkového počtu 43 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 29 delegátů, tj. 

67,44%.  

Dnešní jednání je usnášeníschopné.  

 

 

ÚR/4/8   ÚR bere na vědomí zprávu mandátové komise.   

všichni pro 29  

 

 

 

6. Kontrola usnesená z jednání ÚR  - příloha 7  

 

Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně. 

Ses. Macková: komentovala všechna usnesení. ÚR/ 3/13 Smlouvy ohledně prodeje Vranovské 

byly podepsány, na účtu máme 3 mil. korun. Jakmile bude uskutečněn vklad na katastr 

nemovitostí, bude poslána další část peněz.  Celá částka je uložena na speciální účet, abychom 

věděli, jak s penězi nakládáme. 

 

 

 

ÚR/4/9   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR        

 

všichni pro 29 
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7. Zpráva o činnosti VP:  

 

Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva 

Orla od posledního zasedání ústřední rady.  

 

 

ÚR/4/10   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.      

všichni pro 29 

  

 

Zpráva TVR   

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně (příloha č. 9) 

Br. Třináctý: aktuálně probíhá OFL – přihlásilo se 119 mužstev, což je o něco méně než minule  

 

ÚR/4/11   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.                       všichni  pro  29 

 

 

Zpráva KR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně. (příloha č. 9) 

Br. Gardáš:  ústně komentoval  

Ústřední rada děkuje KÚ Zlínského kraje za dotaci pro Cantate Luhačovice.  

 

ÚR/4/12   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady a děkuje Zlínskému kraji za dotaci pro 

CANTATE Luhačovice.  

                                    všichni  pro 29    

 

 

Zpráva DR  
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu DR písemně. (příloha č. 9) 

Br. Kodeda:  komentoval účasti na poutích. Připomenul,  že je potřeba do 15. 12. potvrdit termín 

poutí na rok 2022.  

 

ÚR/4/13  ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.                                  všichni  pro   29 

 

 

 

Zpráva EHR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. (příloha č. 9) 

Br. Juránek: je nepřítomen předseda EHR br. Kamba, takže  jen opravuji, že:  „ … stávající 

struktura rozpočtu Orla ústředí na rok 2022 VÁŽE na stávající strukturu účtování Orla 

ústředí….  

Ses. Macková: upřesňuji a doplňuji, že bylo možné si další materiály vyžádat, nikoliv že nebyly 

dodány, jak je zmíněno ve zprávě. Poslala jsem Členům EHR email a nebyla žádné reakce. 

Následně přišla tahle zpráva. Dle Jednacího řádu paragraf 52 mají odborné rady zaslat 

pozvánku na zasedání.  

Br. Čáp: text „ mělo by ustředí“  - ustředí je soustava orgánů, nikoli jedinci.  
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ÚR/4/14   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.  

všichni  pro   29 

 

                                                       

ÚR/4/15  ÚR  ukládá  EHR připravit návrhy metodických pokynů uvedených ve zprávě EHR 

pro ÚR 13. 11. 2021  a předložit je VP k připomínkování.   

      všichni  pro   29 

 

 

Zpráva RM 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. (příloha č. 9) 

Ses. Horáková: komentovala předloženou zprávu. Poděkování i orelským poutníků jednoty 

České Budějovice.  

Br. Kratochvíl: v příštím roce má župa 115 let od založení, plánujeme pouť na Lomeček, takže 

bychom rádi tuhle akci spojili s akcí pro rodiny.  

Ses. Horáková: určitě, můžeme společně naplánovat termín  a program.  

Br. Slavotínek: zaujala mě myšlenka z roku 1989,  abychom nezapomněli na duchovní stránku 

v Orlu. Proto připomínám RM, aby se obraceli na DR a společně spolupracovali na duchovním 

rozvoji mládeže.  

Ses. Horáková: beru na vědomí.   

 

 

ÚR/4/16   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.                                         všichni  pro   29 

      

 

Zpráva RS 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně (příloha č. 9) 

Ses. Brandejsová:   v září se podařilo uskutečnit setkání jubilantů. Mám prosbu do žup, aby více 

spolupracovali na výběru jubilantů. Je to pro ně odměna za jejich činnost, proto žádáme o větší 

spolupráci a zapojení našich seniorů. Děkuji.  

        

ÚR/4/17   ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.                                          všichni  pro   29 

 

 

 

8. Zpráva ÚRK  

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.   (příloha č. 10)  

Br. Čáp:  Zpráva je především jako reakce na požadavky EHR ke kontrole. Prošel  nám rukama 

každý pokladní doklad, faktura a vše jsme shledali v pořádku.  

 

 

ÚR/4/18  ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.                    

      všichni  pro   29 
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 9. Schválení kalendáře ústředních akcí a odborných rad na rok 2022  

 

 

TVR:   

Br. Třináctý:  plán akcí předložen. Bez určení data a místa:  O pohár kardinála Berana  

Horská kola: změna termínu 13. 8. 2022 Val. Klobouky. Doplněn závod horských kol v Č. 

Krumlově   

ÚR/4/19   ÚR schvaluje  kalendář  TVR 2022 dle přílohy č. 11  

                                                                          všichni  pro   29 

 

 

KR:  
Br. Gardáš: plán předložen, příloha č.  

Doplněny  termíny akcí.  

22. 1. Ústřední ples v Bořitově  

 

ÚR/4/20   ÚR schvaluje  kalendář  KR  2022 dle přílohy č. 11                                                                        

 

všichni  pro   29 

 

DR:  

Br. Kodeda: plán akcí předložen  

Návrhy do poutní knížky do 15. 12. 2021  - uzávěrka   

 

ÚR/4/21   ÚR schvaluje  kalendář  DR  2022 dle přílohy č. 11                                                                     

 

                                                                                                                               všichni  pro   29 

 

RM:  

Ses. Horáková: plán akcí předložen. 

Doplněny termíny.  

ÚR/4/22   ÚR schvaluje  kalendář  RM  2022 dle přílohy č. 11 

                                                                       všichni  pro   29 

 

RS:  

Ses. Brandejsová:  plán akcí předložen, doplněny termíny.  

 

ÚR/4/23   ÚR schvaluje  kalendář  RS  2022  dle přílohy č. 11                                                         

všichni  pro  29  

 

 

Br. Jůza: rád bych obdržel plán termínů ÚR.  

Br. Juránek: bereme na vědomí.  

 

ÚR/4/24   ÚR ukládá VP připravit termíny ÚR v roce 2022. 
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10. Rozpočet 

 

A: průběžné plnění rozpočtu 2021  

 

Ses. Macková podala zprávu o výsledku hospodaření k 13. 9. 2021. Podklady sloužily pro 

sestavení rozpočtu na rok 2022. Sdělila stavy na účtech. 

 

ÚR/4/25   UR bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu 2021          

všichni  pro  29  

                                          

 

B: návrh rozpočtu na rok  2022  

Ses. Macková: Komentuje jednotlivý položky dle návrhu rozpočtu.  

 

Ses. Macková komentovala rozpočet – viz příloha č. 12.  Doplněno o bod A 10 – položka akce 

k 100letému výročí sletu. Také byla ponížena oproti minulému roku  položka správní režie a 

navýšena položka Poutní knížka.  

 

ÚR/4/26   UR schvaluje rozpočet na rok 2022 s navýšením částky 200 000 Kč v kapitole A – 

Ústřední aktivity pro akce k 100letému výročí sletu Orla.  

Rozpočet je přílohou č. 12  

 

 

všichni  pro  29 

 

 

C: návrh rozdělení financí župám   

 

Ses. Macková:  při podání žádosti o dotaci NSA 2021 pro ústředí uvedla do projektu celoroční 

činnosti jako konečné příjemce i župy. Finanční rozdělení je dle tabulky – příloha 12a – dle 

zapojení jednot pořadatelsky OFL, OBL, ústředních akcí a pořádání poutí. V tabulce je přehled, 

kolik která jednota „přinesla“ župě finančních prostředků. Je na župě, jak s částkou naloží, 

pokud sama organizuje župní akce, nebo je možné jednotě poskytnout finance oproti faktuře za 

služby, materiál a cestovné.  

 

ÚR/4/27   UR schvaluje přerozdělení župám částky 920 000 Kč z dotace NSA podle předložené 

tabulky formou dotace na činnost.   

 

 

všichni pro 26 

 

 

12:00  přestávka  

 

Po přestávce mandátová komise oznámila, že je přítomno 25 členů,  tj. 58,14 % jednání 

ÚR je usnášeníschopné.   

    

 

11. Vyznamenání 
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Dle směrnice Orla č. 9 byly VP předloženy tyto návrhy na vyznamenání:  

Bronzová medaile Za zásluhy:   

 

Bratr Josef Holomek: za obětavou činnost v jednotě Křenovice a za dlouholeté působení ve 

vedení župy Klapilovy k životnímu jubileu 70 let  

Bratr Bohuslav Čáp:  za obětavou činnost v jednotě tak i jako starosta župy Brynychovy a na 

úrovni ústředí jako předseda revizní komise.  

Bratr Josef Častulík:  za mimořádnou aktivitu jako člen TVR a za organizaci zahraničních 

cyklopoutí a jako dlouholetý starosta  župy Velehradské.    

 

ÚR/4/ 28     UR uděluje vyznamenání br.Josefu Holomkovi za obětavou činnost v jednotě 

Křenovice a za dlouholeté působení ve vedení župy Klapilovy k životnímu jubileu 70 let, br. 

Bohuslavu Čápovi za obětavou činnost v jednotě tak i jako starosta župy Brynychovy a na 

úrovni ústředí jako předseda revizní komise a br. Josefu Častulíkovi za mimořádnou aktivitu 

jako člen TVR a za organizaci zahraničních cyklopoutí a jako dlouholetý starosty  župy 

Velehradské.    

    

         všichni pro 29  

 

12. Různé  

 

Br. Juránek:  Nová župa Karlovy Vary – navrhujeme schůzku v Praze a s lidmi, kteří jsou činní 

v Čechách a tam v těch krajích, abychom znali jejich pohled na věc. Zda chtějí někam 

zahrnout, nebo samostatnou župu.  Delegát z Trochtovy župy – je přítomen, zda je ochotný vzít 

se sebe zodpovědnost  v pomoci se založením jednoty.  

Br. Tomko: souhlasím s pomocí.  

Br. Kolář: také nabízíme pomoc 

 

ÚR/4/29   UR vymezuje územní působnost Trochovy župy o území Karlovarského kraje.  

Všichni pro 25 

 

Dotaz:  zda je možné sdílenou složku pro materiály na ÚR.  

Ses. Macková: Jsou to materiály, které jsou určené pouze pro VP + delegáty UR. Proto musí 

být zajištěna zpětná vazba v tom, že materiály byly doručeny k delegátům 10 dní před ÚR.                                                                                            

Ses. Horáková: je možnost sdílené složky na google, kde přístup k materiálům budou mít jen 

starostové žup a ti je dále poskytnou svým delegátům. 
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Ses. Macková je pro zachování i dosavadního způsobu odesílání materiálů. Ne všichni budou 

umět pracovat s „jiným“ systémem.  

 

 

Br. Výleta: media: častou jsou zmiňování Sokoli a ne Orli, co s tím?   

Starosta:  záleží na naší aktivitě.  

Br. Kolář:  Chodíme na místa, která jsou spjata s Orly v Praze. Zvláště 18. 6. klademe s prapory 

věnce orelským parašutistům u kostela sv. Cyrila a Metoděje.   

Starosta: doporučuji pokládat i 28. října, 11. a 17. listopadu, případně i 28. září.  

Z diskuze vyplynulo, že je potřeba zvážit a doporučit kterých akcí se mají zúčastnit Orli 

s prapory.  

Bude to úkoly především pro KR.   

 

 

Zpráva návrhové komise 

Člen návrhové komise br. Čáp a br. Moudrý přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.  

K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.     

 

 

13. Závěr 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

Zasedání bylo zakončeno v 14,15 hodin modlitbou a požehnáním od P. Kodedy.  

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

 

   Ing. Stanislav Juránek 

           starosta Orla 

 

 

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

 

 

Ověřili: br. Voleský     …………………………….. 

 

 

  Ses. Hamplová     …………………………….. 

 


