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Zápis z 29. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 10. září 2018 

na 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. Žádosti jednot – příspěvek Nivnice, pozemky Přelouč 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Ses. Macková přivítala přítomné členy Výkonného předsednictva Orla a zahájila jednání 

orelskou modlitbou. Konstatovala, že dnešní jednání VP je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhla ověřovatele 

zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka. 

VP/451/29   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.     7-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         

3.  Schválení bodů programu 

Ses. Macková vyzvala k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechala 

o programu hlasovat. Termín ústřední rady bude v bodu různé. 

 

VP/452/29   VP schvaluje program dnešního zasedání.          7-0-0 

             

 

4.  Kontrola usnesení (materiál 4) 

Přehled přijatých usnesení a jejich plnění bylo předloženo písemně. Ses. Jurečková stručně 

shrnula rozpracovanost úkolů k dnešnímu dni.  

      

VP/453/29   VP bere na vědomí plnění usnesení k 10.9.2018.       7-0-0 

        

 

 

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

Žádáme odborné rady, které ještě nepředložily plán akcí a práce na rok 2019 včetně návrhů 

rozpočtů, aby tak učinily nejpozději do 23. října 2018. 
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Zpráva TVR (materiál 5) 

Ve dnech 19.6. – 22.6.2018 proběhlo hlasování předsednictva per rollam: VP schvaluje navýšení 

počtu účastníků o jednoho atleta na FICEP hrách v Genku a nominuje Ondřeje Slavíka. Hlasovalo 

11 členů, všichni hlasovali pro usnesení.  

 

 

VP/454/29   VP bere na vědomí výsledek hlasování per rollam: VP schvaluje navýšení počtu 

účastníků o jednoho atleta na FICEP hrách v Genku a nominuje Ondřeje Slavíka.    7-0-0 

   

Byl předložen plán akcí na rok 2019. 

Br. Třináctý: na FICEP  hrách Orel získal 2 bronzové medaile: Prokeš, Slavík, další úspěchem 

bylo několik čtvrtých míst: Orel obdržel cenu fair play. Proběhl turnaj v pétanque, cyklopouť 

v Maďarsku, turnaj ve stolním tenise a fotbalové dovednosti na Velehradě, běh k Božímu hrobu 

na Hostýně (cca 150 běžců z cca 30 jednot), závod horských kol, atletický přebor ve Vyškově. 

Vše proběhlo v pořádku, pouze při atletickém přeboru ve Vyškově nastaly technické problémy a 

výsledky byly zpracovány s velkým zpožděním. Zasedání TVR spolu se zástupci žup - 

8.12.2018.  

Br. Možný předložil materiál k zasedání valné hromady a odborných komisí Ficep ve Vídni. 

Navrhl, aby Orel delegoval br. Možného, br. Macka a ses. Škvařilovou.  

VP/455/29   VP bere na vědomí plán akcí TVR na rok 2019 a doporučuje ÚR ke schválení. 

               7-0-0 

VP/456/29   VP schvaluje na zasedání FICEP ve Vídni ve dnech 19.-20.10.2018 delegaci ve 

složení br. Možný, br. Macek a ses. Škvařilová.       

                                                                                                                                     7-0-0 

VP/457/29   VP bere na vědomí zprávu TVR.         7-0-0 

             

 

Zpráva KR (materiál 5) 

Byl předložen návrh kalendáře akcí na rok 2019. 

 

VP/458/29   VP bere na vědomí plán akcí Kulturní rady na rok 2019 a doporučuje ÚR ke 

schválení.               7-0-0 

 

              

Zpráva DR (materiál 5a) 

Byla předložena zpráva Duchovní rady. 

 

VP/459/29   VP bere na vědomí zprávu DR.         7-0-0 
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Zpráva RM (materiál 5a) 

Byl předložen plán akcí na rok 2019. 

 

VP/460/29   VP bere na vědomí plán práce Rady mládeže na rok 2019 a doporučuje ÚR ke 

schválení.              7-0-0  

   

 

Zpráva RS (materiál 5b, 5c) 

Byla předložena zpráva RS, plán práce na rok 2019 a návrh rozpočtu akcí na rok 2019. 

Ses. Brandejsová: ve čtvrtek 13. září proběhne setkání jubilantů, mše svatá od 9:00 na ústředí 

Orla, setkání seniorů v úterý 23. října na ústředí Orla v Brně. Jarní setkání seniorů bude před 

Květnou nedělí na Hostýně. 

 

VP/461/29   VP bere na vědomí plán práce Rady seniorů a doporučuje ÚR ke schválení. 7-0-0 

 

VP/462/29   VP bere na vědomí zprávu RS.         7-0-0 

       

Zpráva EHR  

Br. Kamba – budou se podílet na tvorbě rozpočtu na rok 2019. 

  

6. Žádosti jednot – příspěvek Nivnice, pozemky Přelouč 

 

a) Příspěvek Nivnice (materiál 6) 

Jednota Nivnice požádala o příspěvek na opravu orlovny ve výši 69.000,- Kč. Předsednictvo 

žádost projednalo. Vzhledem k potřebám ústředí financovat přestěhování ústředí a archivu a 

potřebě nutných stavebních úprav nového sídla Orla, příspěvek nebyl schválen.   

 

VP schvaluje příspěvek jednotě Nivnice.         pro 0, zdržel se 7, proti 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

b) Pozemky Přelouč (materiál 6a) 

Rada jednoty Přelouč podala předsednictvu návrh na odprodej části pozemku parc.č. 223 a 

zapsaného na listu vlastnictví 2334, vše v katastrálním území Přelouč. Pozemek je evidován 

v podílovém spoluvlastnictví jednoty Přelouč a Města Přelouč. Vlastník sousedního pozemku by 

rád odkoupil 11 m2.  

 

VP/463/29   VP schvaluje odprodej 11 m2 pozemku parc. č. 223 v katastrálním území Přelouč 

zapsaném na LV číslo 2334, který je evidován v podílovém spoluvlastnictví Orla jednoty Přelouč 

s Městem Přelouč.                           7-0-0 

 

 

7. Různé 

 

a) Vyznamenání (materiál 7) 

 

K dnešnímu dni byl doručen následující návrh na vyznamenání: 
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Čestné uznání  

Růžena Bartáková, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota Pozořice navrhuje ses. Bartákové 

čestné uznání za dlouholetou neúnavnou činnost v jednotě u příležitosti významného životního 

jubilea. 

Jiří Rejda, kamenosochař, není členem Orla. Starosta Orla br. Juránek navrhuje čestné uznání 

za zhotovení orelského památníku na Svatém Hostýně.  

Eva Klusalová, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje čestné uznání za 

obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu Štěpána Klapila 

tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u příležitosti 

významného životního jubilea.  

Ing. Olga Galatíková, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje čestné uznání 

za obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu Štěpána Klapila 

tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u příležitosti 

významného životního jubilea.  

Jaroslav Matuška, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje čestné uznání za 

obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu Štěpána Klapila 

tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u příležitosti 

významného životního jubilea.  

Mgr. Marie Pachtová, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje čestné uznání 

za obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu Štěpána Klapila 

tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u příležitosti oslav 100 

let republiky. 

Ing. Miroslav Zedník in memoriam, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje 

čestné uznání za obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu 

Štěpána Klapila tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u 

příležitosti oslav 100 let republiky. 

Ing. Bohumír Zedník in memoriam, jednota Vyškov/župa Klapilova. Jednota Vyškov navrhuje 

čestné uznání za obnovu Orla ve Vyškově v roce 1990, za aktivní obnovu sportovního areálu 

Štěpána Klapila tamtéž a výchovu mladé orelské generace v duchu křesťanských hodnot u 

příležitosti oslav 100 let republiky. 

 

VP/464/29   VP uděluje Čestné uznání kamenosochaři Jiřímu Rejdovi, sestře Růženě Bartákové 

z jednoty Pozořice, sestře Evě Klusalové z jednoty Vyškov, sestře Olze Galatíkové z jednoty 

Vyškov, bratru Jaroslavu Matuškovi z jednoty Vyškov, sestře Marii Pachtové z jednoty Vyškov, 

in memoriam bratru Miroslavu Zedníkovi z jednoty Vyškov a in memoriam bratru Bohumíru 

Zedníkovi z jednoty Vyškov.           7-0-0 
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b) Misijní měsíc – říjen 2019 (materiál 7a) 

Duchovní rádce Orla mons. Jan Graubner zaslal výzvu k zapojení se jednot do Mimořádného 

misijního měsíce, který vyhlásil papež František na říjen roku 2019. Starosta Orla navrhl do 

Orelské modlitby doplnit dovětek. 

VP/465/29    VP doporučuje jednotám, aby vyzvala svoje členy a na všech akcích, nejlépe při 

zvonění zvonů, se pomodlil1 modlitbu Anděl Páně a na závěr Orelské modlitby připojit větu: 

prosíme o obnovení křesťanského ducha v naší jednotě (župě, v celém Orlu). Amen.    7-0-0 

c) Jednací řád Ústředního rozhodčího sboru (materiál 7b, 7c) 

Ústřední rozhodčí sbor předložil návrh Jednacího řádu ÚRS.  

Br. Čáp – navrhl drobné změny, vedoucí ke konkretizaci a doporučil ke schválení v ÚR. Tento 

materiál vítá. 

 

VP/466/29   VP bere na vědomí  jednací řád ÚRS a doporučuje ÚR ke schválení.  

                                    7-0-0 

 

d) Příprava Ústřední rady Orla 

Sestra Macková navrhla termín zasedání ÚR v sobotu  24.11.2018, místo bude vzhledem ke 

stěhování ústředí upřesněno, termín zasedání předsednictva 29.10.2018 a termín sjezdu 25.5.2019 

v Brně-Bosonohách. 

VP/467/29   VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2018.     7-0-0 

VP/468/29   VP doporučuje Ústřední radě ke schválení termín sjezdu Orla 25.5.2019  v orlovně v 

Brně-Bosonohách.                                                                                                               7-0-0 

 

Byl předložen přehled přijatých usnesení ÚR a jejich rozpracovanost (materiál 7d). 

VP/469/29   VP bere na vědomí přehled přijatých usnesení ÚR a jejich plnění ke dni 10.9.2018. 

                                             7-0-0 

e) Veřejná sbírka  

Ses. Macková předložila krajskému úřadu v souladu s vydaným povolením a podmínkami 

vyúčtování veřejné sbírky pro Toma Németha. JMK úřadem byla v červenci zahájena podrobná 

kontrola účtu, faktur, účelu použití, veškerou evidenci. Kontrola nezjistila žádné pochybení. 

 

f) Objekt ul. Kurská – ústředí Orla  

Ses. Macková objekt převzala, v objektu jsou 2 elektroměry a dva vodoměry, přepisy řeší br. 

Nováček; projektant provede zaměření a projedná s dotčenými orgány námi navrhované úpravy. 

Nové plastové výplně obvodových stěn, kotel a rozvody ÚT, rozvaděče a elektrorozvody, 

vyzdívky obvodových stěn, bourání sádrokartonových příček, odstranění vlhkosti, opravy 

podhledů, zabezpečovací systém,… Zatím není rozpočet, nevíme, co půjde provést na ohlášení. 



    OREL  
 
 

 
Orel, Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

6 

Po diskuzi navrženo ihned zahájit práce, přesto do konce roku nelze stihnout. Ses. Macková 

nabízí k přechodné době pracoviště na Šaldově 18, v Brně - Židenicích, v sídle župy Sedlákovy, 

za náklady na energie. (generální sekretářka, evidence pošty a členské základny). Na ÚR 

schváleny finanční prostředky 5,4 mil. korun + DPH, což je 6,534 mil korun. Objekt se podařilo 

koupit bez DPH, finance lze zatím použít k úpravám. Na ÚR bude předložena zpráva, včetně 

finanční náročnosti. 

 

g) Brožury k 70. výročí od pouti v roce 1948 

Z důvodu poptávky žup a jednot po brožurách bude proveden dotisk 1.000 ks, Na pouť bylo 

vyrobeno a rozdáno 2500 ks.  

  

     

h) Odkup výstavních panelů - orelských desek 

Na výstavu na brněnském výstavišti Re:publika (připomínka 100. výročí vzniku republiky) byly 

zhotoveny výstavní panely o orelských osobnostech. Desky je možno odkoupit za cenu cca 

6.000,-Kč. 

 

VP/470/29   VP schvaluje odkup desek s orelskými osobnostmi z výstavy Re:publika za cenu 

6000,- Kč.                                                                                                7-0-0 

 

8. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno v 16:30 hodin.  

 

 

 

 


