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Zápis z 32. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 22. září 2014 

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 usnesení 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 
6. Majetkové záležitosti 
7. Vyznamenání 
8. Různé 
9. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Br. Juránek a otec Kopecký zahájili jednání orelskou modlitbou. 
 
2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhl ověřovatele zápisu ses. 
Brandejsovou  
VP/603/32 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou                                           8-0-0                                                                                                                            
 
3.  Schválení bodů programu 
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.  
VP/604/32 VP schvaluje program dnešního jednání                                                             8-0-0                                                                                                                           
 
4.  Kontrola usnesení (materiál č. 4)  
KR (VP/520/25) 
Br. Juránek – navrhuje změnu v bodu, který se týká KR. Recitace upadá, je třeba pomoci, ať 
KR vypracuje výběr básní pro vydání sbírky od autorů křesťanské poezie. 
Br. Zelina – to je velmi důležité, aby si recitující mohli přímo vybrat. 
EHR (VP/539/27) 
Br. Juránek – lze úkol EHR uzavřít a napsat článek do časopisu o možnostech dotačních 
programů? 
Br. Kamba – krajské dotace má už každý zpracované a pravidla k dotacím z MŠMT teprve 
budou (na rok 2016). 
Br. Juránek – důležité zapojit se do MAS – může EHR dát něco do časopisu? Také vložit na 
web, jako součást plnění tohoto úkolu 
Br, Kamba – článek k MAS bude opravdu to nejlepší, co se dá nyní udělat, článek připravím. 
 
VP/605/32 VP bere na vědomí plnění usnesení                                                                     8-0-0 
VP/606/32 VP pověřuje KR k vyhotovení výběru básní od křesťanských autorů a ukládá EHR 
zveřejnění článku o možnostech čerpání finančních prostředků z MAS                                 8-0-0                                
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5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK  
 

Zpráva TVR (materiál č. 5, 8a) 
Br. Častulík – přečetl zápis z jednání TVR. – viz příloha.  
6. 12. 2014 bude rozšířené jednání TVR. 
Cyklopouť je plánována na termín pouti na Velehrad – lepší čerpání dovolené. 
Br. Juránek – navrhuje termín cyklopouti do Estonska ještě uvážit, upřesnit datum, trasu a cenu. 
Nevidí termín jako vhodný.  
Ses. Macková – předložila rozpočet  OFL na sezonu 2014/2015, který vypracoval br. Možný 
(materiál č. 8a.), přihlášeno 105 týmů – bude zahrnuto do návrhu rozpočtu Orla na rok 2015. 
Br. Juránek – doplnit do kalendáře TVR Běh na Petřín, běželo se na památku parašutistů, letos 
0 roč., v roce 2015 je výročí – musíme se toho chopit. Orel to bude stát stan na převlékání. 
Organizačně zajistí běžecký klub v Praze. Předá kontakt. 
Br. Juránek by také rád zařadil opět mistrovství Orla v atletice. 
Br. Čáp – navrhl, že by to bylo možné v Hradci Králové. 
Br. Juránek – horská kola doporučuje rozšířit – od Vysočiny po ZČ nebo JČ. 
Br. Častulík – zjistí u bratrů v Čechách. Na ústřední radě nabídne organizaci jednotám. 
Ses. Macková – přijetí fotbalistů u 1. náměstka hejtmana – přijetí pozitivní (moc hezké). 
Br. Juránek – navrhuje přátelské utkání např. se Slovenskem či někým jiným – dokud jsou jako 
tým 
 
VP/607/32 VP bere na vědomí zprávu TVR .                                                                         8-0-0                                                                                                                           
 
 

Zpráva KR 
Br. Pěcha nereaguje na pozvánky, není omluven. 
Ses. Macková – z KR nemáme žádné výstupy, nyní poslali 16. 9. vyhodnocení výtvarné práce 
dětí v soutěži „Naše farnost“ – je na webu. Původně jsme chtěli práce vystavit na Hostýně jako 
loni, Ihned výsledky umístěny na web, dále bude až v časopise 4/2014. 
Ses. Macková informovala o Ústředním plese v Moutnicích 31. 1. 2015. Bude v návrhu na 
ústřední radu. 
Ses Brandejsová – návrh na výměnu předsedy KR 
Br. Častulík – je s tím potřeba něco dělat, br. Pěcha je nyní v Praze a nekomunikuje. 
Ses. Macková – nelze provést výměnu, dle stanov volí ústřední rada. 
Br. Čáp – navrhuji zařadit do bodů programu ÚR samostatný bod  - Situace v KR. 
 
Přišel br. Korger. 
 
Zpráva DR  
Br. P. Kopecký seznámil přítomné s plánem DR – další jednání bude 6. 10. 2014. 
15. 11. 2014 – výročí kanonizace Anežky České – nutno vyzvat starosty jednot, aby přijeli 
zástupci jednot i s prapory 
20. 10. 2014 bude Rozšířené zasedání DR v 13,00 hod., bude přednáška a pak mše sv. ve 
druhém poschodí budovy, program bude upřesněn – pozvánky do jednot budou rozeslány 
elektronicky. 
Br. Juránek – navrhuje zahájit jednání VP mší sv. a obě akce propojit. 
VP/608/32 VP bere na vědomí zprávu DR a ukládá zapisovatelce zařadit do pozvánky na  
33. zasedání VP mši svatou                                                                                                     9-0-0                                                                                          
VP/609/32 VP vyzývá členy k účasti včetně praporů na oslavě svatořečení Anežky České dne 
15. listopadu 2014 v Praze                                                                                                     9-0-0 
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Zpráva RM (materiál č. 5a) 
Ses. Tománková je omluvena.  
Br. Juránek – přečetl zprávu ses. Tománkové stěžuje si na neuspokojivé zajištění cesty na tábor 
FICEP do Německa. 
Ses. Macková požádala o vyjádření br. Možného, s br. Ohryzkem tábor zajišťoval. Předložila 
finanční porovnání, cesta autem na tábor FICEP by nebyla lacinější, jak uvádí ses. Tománková. 
Br. Možný uvádí, že neví, s kým bylo jednáno o cestě autem, od počátku bylo v propozicích 
(zpracovala RM) uváděno, že cesta bude zajištěna vlakem, proto také zajišťoval vlak. 
Br. Juránek – požádal ses. Mackovou o písemné vysvětlení ses. Tománkové. 
Br. Častulík – souhlasí s první místostarostkou, cesta autem by byla sice pohodlnější, ale 
potvrzuje, že ne levnější, je nutné také započítat náklady na řidiče.  
Br. Juránek – pro velký zájem doporučuje zvážit ještě jeden termín pro setkání rodin letos či 
v roce 2015, aby se vyhovělo všem. Ze Židenic se 3 rodiny nedostaly. 
Ses. Macková – je možné se ještě hlásit u Br. Vykoukala nebo na ústředí, ze Židenic se nikdo 
nehlásil, neví, odkud pramení mylné informace. 
Br. Korger – možná hledat budovu s větší kapacitou.  
Br. Juránek – RM zváží, ale na přednášky je dostačující pro 7-8 rodin 
Ses. Macková – v Bukovině je vazba na Křtiny a na duchovního rádce župy Sedlákovy. 
Ses. Macková – množí se dotazy na školení cvičení rodičů s dětmi, navrhuje přeposlat dotazy 
současně s výzvou ČBK předsedkyni RM.  
 
VP/610/32 VP bere na vědomí zprávu RM                                                                           9-0-0                                                                                                                           
 
 
Zpráva RS  
Ses. Brandejsová – setkání jubilantů 2014, poděkování br. Kostelkovi a zaměstnancům. Nyní je 
před RS akce setkání seniorů – již 70 přihlášek – 30. 9. – velice pozitivní ohlas. 
Vyvázání časopisu – je vyvázán ročník 2000 a bude se dál pokračovat, pokud toho bude více, 
pak bude množstevní sleva. 
 
VP/611/32 VP bere na vědomí zprávu RS                                                                              9-0-0                                                                                                                           
 
Zpráva EHR  
Br. Kamba – nesešli jsme se, budeme pracovat na informacích o MAS, další zasedání upřesním 
po dohodě se ses. Mackovou na přípravu návrhu rozpočtu Orla na rok 2015. 
 
VP/612/32 VP bere na vědomí zprávu EHR                                                                          9-0-0                                                                                                                           
 
Ses. Macková – žádá všechny odborné rady o předložení plánu činnosti do 11. 10. 2014 
současně s návrhy rozpočtu pro svou činnost. 
 
Zpráva ÚRK  

Br. Čáp – seznámil se zápisem ÚRK č. 16. Vidí nutnost zavádět podvojné účetnictví 
v jednotách, aspoň tam kde berou dotace. V Hradci Králové zavedli, koupili program a získali 
paní na účtování.  
Br. Korger – řešili jsme jinak, paní vzala program na zkoušku a bude účtovat i jednotám, které 
budou mít zájem. 
Br. Kamba – jestliže přejdeme všichni, pak hodnota majetku klesne, rozvaha je zkreslená, 
protože není navýšena o dotace. MŠMT – účetní hodnota majetku není obraz o majetku. Když 
je něco z dotace, pak nemůžu odepisovat – nepromítne se do rozvahy.  
Ses. Macková – požadavku z ústředí – jen to co požaduje MŠMT k žádosti o dotace 
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Br. Korger – spolky zůstávají stále v daňové evidenci. 
Ses. Macková – ano, ale kdo chce dotace, musí splňovat dotační podmínky 
Br. Kamba – výběr jednotného programu a řádné školení. 
Br. Častulík – nemůže se to vyplatit pro počet licencí, je jednoduší si někoho, kdo účtuje více 
spolků, zaplatit, malá jednota zvládne sama, řešili na župě 
Br. Korger – vybrat firmu a koupit levný program pro celý Orel 
VP/613/32 VP bere na vědomí zprávu ÚRK                                                                          9-0-0                                                                                                                           
 

6. Majetkové záležitosti  
K usnesení  VP/547/27 
Br. Juránek – můžeme na ul. Pellicova 2c zůstat do konce r. 2017, ale pak se s námi nepočítá, 
smlouva nebude biskupstvím prodloužena.  
Nyní jihomoravská KDU-ČSL pracuje na koupi domu Vranovská 61 v Brně, kde jedno a půl 
patra může patřit Orlům. Navrhuji do spoluvlastnictví dům koupit v poměru 5/13 pro Orla a 
8/13 pro KDU. Orel by platil 5 mil. Kč. Větší rozloha na m2 než na ul. Pellicové. 
Ses. Macková – dostala jsem odhad. Tržní cena 15,5 mil, připraví prezentaci do příštího VP, 
nemusíme se stěhovat, je tam v nájmu počítačová firma, platila by nám zatím nájem, vydělalo 
by to na nájem pro biskupství.   
Návrh na koupi bude předložen ÚR. 
Br. Kamba – EHR nákup podporuje. 
 
Změna sídla jednoty 
Ses. Macková seznámila přítomné s žádostí jednoty Zašová – změna sídla – nutný souhlas VP. 
 
VP/614/32 VP souhlasí se změnou adresy sídla Orla jednoty Zašová následovně: Orel jednota 
Zašová, IČ 65891449, Zašová 722, PSČ 756 51                                                                    8-0-0 
 
Odešel br. Kamba. 
 
 
7. Vyznamenání (materiál č. 7)  
Ses. Macková předložila následující návrh na vyznamenání, které může schválit VP: 
 

Stříbrná pamětní medaile:  
Br. Václav David, jednota Štramberk/župa Kadlčákova, navrhují starosta jednoty a starosta 
župy – u příležitosti osobního jubilea (*1. 8. 1929) za dlouholeté zásluhy v jednotě Štramberk a 
v Kadlčákově župě.  

VP/615/32 VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili br. Václavu Davidovi z jednoty Štramberk 

                                                                                                                                                8-0-0                          
 
8. Různé (materiál č. 8a)  
Dotazy ses. Tománkové 
Ses. Macková – přečetla dotaz ses. Tománkové Jak odpovídat na dotazy ohledně 
neuveřejněných článků v časopise Orel? Od čísla 3/2011 se nestalo, aby nebyl příspěvek 
uveřejněn, je možné, že byl článek po dohodě s pisatelem zkrácen. Je potřeba konkretizovat, co 
nebylo uveřejněno 
Br. Juránek -  pověříme ses. Mackovu k vyřízení tohoto dotazu.  
K dalšímu dotazu ohledně vyhodnocení výtvarné soutěže ses. Macková uvedla následující 
fakta: 15. 6. 2014 byla uzávěrka, na přelomu července a srpna si předseda KR nechal odnést 
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práce k sobě, 16. 9. 2014 poslal emailem vyhodnocení, ten samý den bylo zveřejněno na webu 
Orla, práce dosud na ústředí nevráceny. 
Br. Juránek – i v tomto případě žádá ses. Mackovou o písemnou odpověď. 
Materiály pro činnost a reklama Orla 
Ses. Macková – nechala udělat diplomy, návrh na 5 členů 1 ks, poslat do žup a rozdat do žup 
kalendáře (na 15 členů 1 ks) – bude nachystáno k odběru na ÚR. 
Br. Čáp – dotaz na šablonu na vypisování diplomů. 
Ses. Macková – šablona je stejná, grafiku přizpůsobila. 
 
VP/616/32 VP souhlasí s rozdělením diplomů a kalendářů do žup dle stanoveného klíče      
                                                                                                                                                8-0-0  
 
Kontrola FÚ JMK 
Ses. Macková - dnes zahájena kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj na oznámení NKÚ na 
doklady roku 2011. Jedná se o administrativní nedokonalost tehdejších zaměstnanců. Došlo 
k porušení rozpočtové kázně 
 
Poutní knížky 2015 
Br. Častulík – jak rozšířit poutní knížky? 
Ses. Macková – nahlásit písemnou formou.  
Br. Juránek – vyhledat poutníky a předat poutníka 2014 (magnetku). 
Br. Zelina – jak formulovat pokyny do poutní knížky? 
Ses. Macková – příklad je v poutní knížce 2014, ve stejné struktuře, je potřeba zajistit, kdo dá 
razítko, kontakty 
Br. Juránek – dva systémy – konkrétní pouť nebo kdykoliv a pak razítko farnosti. Letos to bylo 
zkušební a nyní hledáme další akce v republice, prosím DR o další pouť v Čechách, nutno 
zajistit někoho s razítkem. 
 
VP/617/32 VP vyzývá župy, aby do 10. 11. 2014 poslaly své náměty na poutě do Poutní knížky 
pro rok 2015                                                                                                                            8-0-0  
 
Reliéf na sv. Hostýně a pomník Mons. Šrámka 
Br. Častulík – námět na reliéf na Hostýn, má známého sochaře Jiřího Hejdu, který je ochoten 
navrhnout dle našeho zadání námět na pomník.  
Br. Juránek – bylo by vhodně, kdyby dodal i námět 
Příspěvky do časopisu 
Br. Zelina – byl u odhalení pamětní desky pro manžele Haluzovy – účast významná a milé 
setkání 
Br. Juránek – prosím o článek do časopisu, je nutné z jakékoliv akce dávat info + foto do 
časopisu 
Zákon o sportu 
Br. Korger – jak proběhlo jednání v olymp. výboru? 
Br. Juránek – jednání se zástupci krajů v Praze, diskuse k zákonu o sportu bude probíhat 
elektronicky a v roce 2015 určitě nový zákon o sportu nebude. Na shromáždění nebyla 
přípustná diskuse – bylo to něco, co starosta ještě nezažil. Sport opět směřuje k jednotné 
tělovýchově. 
Rušení jednoty 
Br. Korger – jak zrušit jednotu Jeseník? 
Ses. Macková – za určitých podmínek dle stanov může zrušit jednotu i župa. 
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9. Závěr 
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 18,45 hodin.  
 

 

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

                                                                                                               Ing. Stanislav Juránek 
                                                                                                                     starosta Orla 
 
 
Zapsala: 
Ses. Komariková …………………………………………. 

Ověřili:  
Ses. Brandejsová …………………………………………. 
 
 


