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Zápis z 24. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 22. ledna 2017 

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 

6. Žádost jednoty Paskov 

7. Příprava ÚR 

8. Vyznamenání 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla a zahájil jednání orelskou 

modlitbou. Konstatoval, že dnešní jednání VP je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

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

ses. Brandejsovou a br. Sedláčka. Informoval přítomné o rezignaci br. Brhela na funkci předsedy 

Kulturní rady Orla.  

VP/372/24   VP bere na vědomí rezignaci Petra Brhela na funkci předsedy Kulturní rady Orla 

ke dni 1.12.2017 a děkuje za odvedenou práci.         8-0-0 

VP/373/24   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.              8-0-0 

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal 

o předloženém programu hlasovat.  

 

VP/374/24   VP schvaluje program dnešního zasedání.        8-0-0 

          

 

4.  Kontrola usnesení  
Přehled přijatých usnesení a jejich plnění bylo předloženo písemně. Ses. Macková stručně 

shrnula rozpracovanost úkolů k dnešnímu dni. Tuto sobotu 27.1.2018 se koná ve Rtyni 

v Podkrkonoší ústřední ples Orla. Reklama na orelský Folklorní festival objednána. 

       

VP/375/24   VP bere na vědomí plnění usnesení k 22.1.2018.       8-0-0 
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5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

Zpráva TVR 

Br. Sedláček: z důvodu rekonstrukce zázemí závodu horských kol neproběhnou závody 

v Bořitově. Hledá se náhradní místo.  

Br. Třináctý: proběhl první běh nového ročníku OBL v Moutnicích; letní hry FICEP se uskuteční 

v Genku v Belgii (14.-18.7.2018) – do jednot šla výzva k nahlášení účastníků (ročníky 2001-

2003). Her se zúčastní 15 fotbalistů, 4 atleti a 3 vedoucí jako doprovod, celkem 22 účastníků. 

V sobotu 10.2. proběhne závod v běhu na lyžích na Ploštině u Valašských Klobouk. 

 

VP/376/24   VP schvaluje účast 22 osob (15 fotbalistů, 4 atleti a 3 vedoucí) na letních hrách 

FICEP v Genku ve dnech 14.-18.7.2018.        8-0-0 

VP/377/24   VP bere na vědomí zprávu TVR.         8-0-0  

Zpráva KR 

Petr Brhel rezignoval na funkci předsedy Kulturní rady Orla k 1.12.2017. Akce KR jsou zajištěny 

ostatními členy. Nejbližší akce: 10.3. Zlatá réva, Kunovice – akce v Kalendáři akcí pod záštitou 

ústředí k 70. výročí orelské pouti na sv. Hostýně, do žup budou rozeslány propozice. 

 

Zpráva DR 

Ses. Macková: Duchovní rada oslovena o modlitbu k 70. výročí orelské pouti. Připravuje se 

poutní knížka. 

Br. Juránek: Český klub turistů zveřejnil několik orelských poutí, orelské akce prezentoval na 

Veletrhu cestovního ruchu Regiontour. 

VP/378/24   VP bere na vědomí zprávu DR.          8-0-0 

Zpráva RM 

Zpráva nebyla dodána. 

Zpráva RS 

RS připravuje jarní setkání seniorů na Velehradě ve dnech  9.-11.4.2018. Informace půjde do 

jednot, přihlášky se budou přijímat do konce února. 

VP/379/24   VP bere na vědomí zprávu RS.          8-0-0 

Zpráva EHR 

Br. Kamba: EHR se připravuje na vyhodnocení výsledků hospodaření Orla za rok 2017. 

Pořadatelé běhu zařazeného do OBL dostali finanční odměnu. Projevil zájem o průzkum, kolik 

která jednota musí vynaložit financí na pořádání běhu.  

Ses. Macková: z kraje byla v loňském roce dotace nižší, jednoty se vzdaly příspěvku ve prospěch 

vyhodnocení soutěže. Na podzim jsme však získali mimořádnou dotaci z MŠMT, a proto jsme 

mohli podpořit organizátory částkou 7.500,-Kč. Ses. Macková dostala od br. Halase kontakty na 

organizátory. Na tyto kontakty zaslala výzvu k zaslání faktury.  

VP/380/24   VP bere na vědomí zprávu EHR.           8-0-0 
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6. Žádost jednoty Paskov 

Byla předložena žádost jednoty Paskov o schválení záměru zřízení věcného břemene a vjezdu, 

návrh smlouvy a zápis ze schůze Rady jednoty. Věcné břemeno se zřizuje z důvodu umožnění 

přístupu návštěvníků do nově vybudované badmintonové haly stojící na vedlejším pozemku. Ses. 

Macková stručně shrnula situaci v jednotě. Proběhla diskuze. 

             

VP/381/24   VP schvaluje návrh smlouvy jednoty Paskov o zřízení věcného břemene stezky a 

vjezdu na pozemek p.č.1127 k. ú. Paskov.          8-0-0 

 

7. Příprava ÚR 

Předložen přehled plnění usnesení ÚR. 

Ses. Macková navrhla termín zasedání Ústřední rady Orla v sobotu 28. 4. 2018, termín zasedání 

Výkonného předsednictva Orla v pondělí 9.4.2018. Ses. Macková navrhla program ÚR. 

 

VP/382/24   VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla 28.4.2018 a termín zasedání 

Výkonného předsednictva Orla v pondělí 9.4.2018.         8-0-0  

 

 VP/383/24   VP schvaluje program zasedání ÚR dne 28.4.2018.       8-0-0 

 

8. Vyznamenání 

Do dnešního dne byly doručeny následující návrhy na vyznamenání:  

 

Čestné uznání  

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

za dlouholetou práci v jednotě u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno 

jednotou u ses. doma. 

Miroslava Nováková, jednota Ostrava-Třebovice/župa Kadlčákova. Předsednictvo župy 

Kadlčákovy navrhuje vyznamenání za aktivní práci v jednotě (cvičitelka dětí, členka RK) 

u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno na VČS jednoty. 

Ludmila Nevařilová, jednota Moravské Budějovice/župa Kubišova. Jednota Moravské 

Budějovice navrhuje vyznamenání za dlouholetou a příkladnou práci v jednotě a župě 

u příležitosti životního jubilea. Vyznamenání bude předáno na VČS jednoty. 

 

Čestný zlatý odznak Orla 

Ing. Stanislav Svoboda, jednota Ostrava-Třebovice/župa Kadlčákova. Předsednictvo župy 

Kadlčákovy navrhuje vyznamenání za mimořádnou celoživotní práci pro jednotu a župu 

u příležitosti životního jubilea.  Bratr Svoboda je členem Orla od mládí a byl velice aktivní 

při jeho znovuobnovení po roce 1989 (starosta jednoty Ostrava-Třebovice), těší se mimořádné 

vážnosti mezi členy i nečleny Orla. Vyznamenání bude předáno na župním sjezdu. 

Štěpánka Vitásková, jednota Ostrava-Třebovice/župa Kadlčákova. Předsednictvo župy 

Kadlčákovy navrhuje vyznamenání za aktivní celoživotní práci v jednotě a župě u příležitosti 

životního jubilea. Sestra Vitásková je členkou Orla od útlého dětství a svým zápalem 

pro orelskou myšlenku dokázala nadchnout nejen svou vlastní rodinu, ale celou řadu dalších 
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dívek a žen. Po roce 1989 se zasadila o obnovu jednoty a je stále aktivní. Vyznamenání bude 

předáno na VČS jednoty. 

 

Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla 

František Kolařík, jednota Šardice/župa Šilingrova. Místostarostka Orla a předsedkyně RS ses. 

Brandejsová navrhuje vyznamenání za celoživotní práci pro Orla, především pak v exilu, kde 

zastával funkci starosty jednoty v Sydney a po roce 1989 se zasadil o obnovu činnosti Orla 

v Šardicích a župě Šilingrově u příležitosti životního jubilea.  

VP/384/24   VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Ondráčkové z jednoty Pozořice, ses. 

Miroslavě Novákové z jednoty Ostrava-Třebovice, ses. Ludmile Nevařilové z jednoty Moravské 

Budějovice a br. Františku Kolaříkovi z jednoty Šardice.         8-0-0 

 

VP/385/24    VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla br. Stanislavu Svobodovi z jednoty Ostrava-

Třebovice, ses. Štěpánce Vitáskové z jednoty Ostrava-Třebovice a br. Františku Kolaříkovi 

z jednoty Šardice.               8-0-0 

  

 

9. Různé 

1) JUDr Vilém Fránek poděkoval za podporu jeho kandidatury do Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů. 

 

2) Otec arcibiskup mons. Jan Graubner předal stížnost od duchovního správce farnosti 

Kněždub na pořádání florbalových turnajů v neděli. 

Ses. Macková: v Kněždubu hraje neorelský tým. Br. Možný vyhledal termíny zápasů za celý 

minulý ročník i letošní rok. Nedělní zápasy si dojednal sám Kněždub, pořadatelem byl Kněždub. 

Dopolední mše sv. se mohli všichni zúčastnit. Proběhla diskuze, ze které vyplynul požadavek na 

jednoty, aby orelské akce byly organizované tak, aby se všichni účastníci mohli zúčastnit nedělní 

mše sv. 

 

VP/386/24   VP důrazně vyzývá jednoty, aby při organizování veškerých sportovních aktivit 

dbaly zajištění účasti na nedělní mši svaté.          8-0-0  

 

S usnesením předsednictva seznámí otce arcibiskupa bratr starosta. 

 

 

3) Zástupcem duchovní správy sv. Hostýna a místopředsedou Orla br. Častulíkem byla 

podepsána Smlouva o schválení podoby a umístění orelského pomníku na svatém Hostýně. Orel 

se zavázal, že o pomník a jeho okolí bude řádně pečovat. 

 

VP/387/24   VP bere na vědomí informace o rozpracovanosti vybudování orelského památníku 

na sv. Hostýně.             8-0-0 

 

4) Ve čtvrtek 1.2.2018 bude v 17 hodin na brněnské nové radnici zahájeny dvě výstavy 

„Zemřeli pro víru“ (o P. Bulovi a P. Drbolovi) a „Vzdorovali zlu“ (Jan Zahradníček a P. Toufar). 

Informace bude zveřejněna na webu Orla. Výstavy potrvají od 2.2. do 3.3.2018. 

 

5) Br. Juránek informoval o celorepublikové akci výsadby stromů (www.stromy.cz); hledají 

se stromy vysazené zvláště v letech1928,1938, 1948, 1968. Hledáme stromy vysázené Orly. 
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Současně hledáme významná místa pro 7 stromů, kde by orelský strom mohl být v letošním roce 

zasazen. Do 31.1.2018 lze podat žádost o dotaci Nadaci partnerství.  

 

6) Br. Častulík: co pro Orel znamená GDPR. GDPR  (General Data Protection Regulation) 

je nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jeho účinnost je od 25.5.2018. 

Ses. Macková: novelizace zákona o ochraně os. údajů je v posledním čtení v Poslanecké 

sněmovně, kde by nařízení EU mělo být zakomponované. GDPR je zaměřena spíše pro státní 

sféru, pro podniky, nicméně s osobními údaji pracuje každý starosta jednoty.  

Br. Třináctý: musí být rozpracovaný plán, podle kterého se bude postupovat. Z evidence členů 

nelze vymazat členy (jak nařizuje GDPR), protože k dotacím musíme dokládat seznamy členů. 

Přihlášky do Orla – za neplnoletou osobu zákonný zástupce. 

 

7) Br. Častulík: proběhl kurz instruktorského lyžování, kurz zahájilo 8 členů, na praktické 

zkoušky nepřišli 2 členové z jednoty Brno-Komín, ostatních 6 členů kurz zdárně dokončilo. 

Po těch, co nedokončili kurz, bude požadována celková částka. Ústředí potřebuje od TVR 

podklad, kolik máme po které jednotě požadovat.  

Školení lehké atletiky (Vyškov) – TVR dodá propozice. 

Br. Juránek, ses. Jurečková – úkol, aby propozice byly rozeslány do jednot. 

 

8) Žádost jednoty Šlapanice 

Byl předložen plán financování stavby „Orel Šlapanice – dostavba a nástavba sportovní haly“. 

Br. Juránek seznámil přítomné se situací stavby orlovny. 

Br. Kamba za EHR: projekt je nepřipravený, jsou zde uvedeny velké neuznatelné náklady; 

jednota nedoložila plán, z jakých financí by půjčku splácela; pokud zbankrotují, dluh přejde na 

ústředí. 

Br. Čáp: podobné projekty je třeba hodnotit z pohledu, co když plán nevyjde. Půjčka by ohrozila 

celý spolek, k takovému riziku se ústředí nemůže zavázat. Šlo by o závazek uhradit 23 milionů. 

Ses. Macková: pokud někdo požaduje půjčku, měl by si nejdříve zjistit, jakými prostředky Orel 

disponuje. 

V diskuzi dále zazněla připomínka ke sportovní vybavenosti, která neodpovídá potřebám Orla 

s ohledem na výši investice. Usnesení nebylo přijato. 

 

 

11.  Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno v 17:40 hodin.  

 

 


