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Zápis z 1. zasedání Ústřední rady Orla 

konaného dne 7. prosince 2019 

v orlovně v Bořitově, Pod Kostelem 1 
 

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 volební komise 

- volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3) Schválení bodů programu 

4) Slovo starosty 

5) Zpráva mandátové komise 

6) Schválení Volebního řádu 

7) Kontrola usnesení z jednání ÚR  

8) Volba orgánů odborných rad a Rozhodčího sboru 

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

10) Zpráva ÚRK 

11) Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

12)  Rozpočet na rok 2020 

13)   Různé 

14)  Závěr 

 

Od 8:00 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 zahájili jednání orelskou 

modlitbou.  Mandátová komise oznámila, že přítomno je 24 delegátů z celkového počtu 44. 

Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba orgánů ÚR 

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

navrženo pracovní předsednictvo ve složení ses. Jurečková, ses. Kellerová, br. Třináctý a br. 

Sedláček. Navrhl členy mandátové komise ses. Brandejsovou a br. Kočího, členy návrhové 

komise br. Čápa a br. Vahalu, členy volební komise br. Gazárka, ses. Komarikovou, br. 

Moudrého a br. Nováčka. Starosta Orla navrhl ověřovatele zápisu br. Gardáše a br. Kodedu, určil 

zapisovatelku ses. Jurečkovou. 

 

ÚR/1/1   ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo  

ve složení ses. Jurečková, ses. Kellerová, br. Sedláček a br. Třináctý.        všichni pro 

 

ÚR/1/2   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení ses. Brandejsová a br. Kočí.     všichni pro 
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ÚR/1/3   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.       všichni pro 

ÚR/1/4   ÚR schvaluje volební komisi ve složení br. Gazárka, ses. Komarikovou, br. Moudrého 

a br. Nováčka.                     všichni pro 

ÚR/1/5   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu br. Gardáše a br. Kodedu.           všichni pro 

 

 

3.  Schválení bodů programu 

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

ÚR/1/6   ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 7. 12. 2019.       všichni pro 

 

 

4.  Slovo starosty  
Br. Juránek: poděkoval jednotám, které letos podaly žádost o dotaci z MŠMT Můj klub. Dotace 

v příštím roce naposledy vyplácí MŠMT. V dalších letech je bude vyplácet Národní sportovní 

agentura, která má ambice v dubnu 2020 vypsat tituly na rok 2021. Pro získání dotace je pro 

jednoty především důležité mít členy 0-26 let, u kterých jednoty musí prokázat, že jsou to 

sportovci. Sportovcem se člen stává pravidelným cvičením nebo účastí na svazové soutěži nebo 

ústřední akci Orla. Ideální sportovec pro dotaci – zúčastní se šesti takových soutěží.  Důležité 

jsou i ostatní kategorie sportovců. Pro získání dotací v dalších letech je nezbytná hojná účast 

na ústředních sportovních akcí v lednu až květnu 2020. 

Starosta vyzval k hojné účasti na ústředních závodech: v sobotu 4. 1. 2020 běh 

v Moutnicích, v sobotu 11. 1. 2020 běh na lyžích na Ploštině, sjezdové lyžování na Stupavě 

22. 2. 2019, v rámci OBL závod v Kuřimi, v Moravských Budějovicích, ve Veřovicích, 

v Brně-Obřanech a v Brně-Lesné, případně v Olešnici. 

  

Výkonné předsednictvo odsouhlasilo, aby Orel převzal záštitu nad Mistrovstvím Evropy ve 

futsalu kněží ve dnech 17. – 21. 2. 2020. Turnaj se odehraje ve sportovní hale v Říčanech u Prahy, 

finále v hale UNYP Arena v pražské Libni, v prodeji budou vstupenky. Nyní je registrováno 18 

týmů. Před finálovým zápasem proběhne exhibiční zápas výběru Orla proti českému týmu. 

Futsalisté se mohou přihlásit na mackova@orel.cz. Přijeďte podpořit tuto akci!  

 

Minulý týden se konalo v Holandsku setkání FICEP se zástupci katolických škol; do návrhu 

rozpočtu je zařazen kongres FICEP v Praze; běh na Petřín; podařilo se splnit kritérium v OBL – 

vloni se zúčastnilo 602 orelských běžců, tento běh se zařazuje mezi významné běžecké akce 

v ČR.  

Br. Juránek poděkoval za účast praporů na poutích, za to, že se s nimi hlásíme k orelské 

myšlence. Pro praporečníky by mělo být v příštím roce víkendové setkání, které bude spojeno s 

duchovní obnovou a seznámením s pravidly používání praporu při slavnostních příležitostech.  

 

 

ÚR/1/7   ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.          všichni pro 

                     
 

 5.  Zpráva mandátové komise 

Br. Kočí: z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 26. Dnešní jednání 

je usnášeníschopné. 

 

file://///FICEP


    OREL  
 
 

 
Orel, Kurská 792/3, 625 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

3 

 

6. Schválení Volebního řádu (materiál 6) 

Volební řád delegáti obdrželi písemně. 

Br. Juránek: má někdo připomínky k volebnímu řádu nebo návrh na změnu?  

Bez připomínek. 

 

ÚR/1/8   ÚR schvaluje Volební řád.            opt. většina pro, 1 se zdržel, nikdo proti 

(pro 25) 

     

 

7. Kontrola usnesení z jednání ÚR  
Ses. Jurečková: z přijatých usnesení předchozích zasedání žádný úkol nevyplynul. 

 

ÚR/1/9   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.              opt. většina pro 

(pro 26) 

 

        

8. Volba orgánů odborných rad a Ústředního rozhodčího sboru 

Sjezd Orla ustanovil šest odborných rad: Tělovýchovnou radu (9 členů), Kulturní radu (5 členů), 

Duchovní radu (7 členů), Ekonomicko-hospodářskou radu (5 členů), Radu mládeže (5 členů) a 

Radu seniorů (5 členů). Podle stanov ústřední rada volí předsedu, místopředsedu a tři členy 

Ústředního rozhodčího sboru. 

 

Vstup mandátové komise: nyní je přítomno 31 delegátů z celkového počtu 44 delegátů. 

 

Br. Gazárek seznámil přítomné s návrhy na předsedu OR a ÚRS: 

TVR – Jiří Třináctý (ž. Velehradská) a Vít Jůza (ž. Sv. Zdislavy) 

KR – Oldřich Gardáš (ž. Sušilova) 

EHR – Stanislav Kamba (ž. Krekova) 

RS – Marie Brandejsová (ž. Orlická) 

RM – žádný kandidát 

DR – P. Alvarez Petr Kodeda (ž. Velehradská) 

ÚRS – Vít Kubalec (Sedlákova) 

 

Br. Juránek vyzval přítomné k návrhům na předsedu Rady mládeže. Návrh nikdo nemá. Br. 

Kamba navrhl, aby Radu mládeže vedl místopředseda do doby, než bude zvolen předseda. 

Předsedové odborných rad jsou dle stanov členy Výkonného předsednictva Orla. 

Br. Častulík navrhl, aby místostarosta RM byl zván na jednání VP s tím, že nebude mít hlasovací 

právo. 

 

ÚR/1/10   ÚR schvaluje, že na dnešním zasedání ÚR neproběhne volba předsedy Rady mládeže, 

proběhne pouze volba místopředsedy Rady mládeže, který bude zván na jednání VP s hlasem 

poradním.                      pro 27, zdržel se 1, proti 0 

 

 

Br. Gazárek vyhlásil volby předsedů OR a ÚRS aklamací: 

TVR – Vít Jůza   1 – 0 - 30 nebyl zvolen 

- Jiří Třináctý   27 – 0 - 4 byl zvolen 

KR – Oldřich Gardáš  30 – 0 – 1 byl zvolen 

EHR – Stanislav Kamba  30 – 0 – 1 byl zvolen 
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RS – Marie Brandejsová  30 – 0 – 1 byla zvolena 

RM – volba neproběhla 

DR – P. Alvarez Petr Kodeda 29 – 0 – 1 byl zvolen 

ÚRS – Vít Kubalec   31 – 0 – 0 byl zvolen 

 

 

 Br. Gazárek seznámil přítomné s návrhy na místopředsedy OR a ÚRS: 

TVR – Kamil Bartoš (ž. Bauerova), Vít Jůza (ž. Sv. Zdislavy) 

KR – není kandidát 

EHR – Česlav Škvařil (ž. Metodějova), Vlastimil Vahala (ž. Bauerova) 

RS – Jaroslav Kočí (ž. Urbanova) 

RM – Vojtěch Dokoupil (ž. Sedlákova) 

DR – Michal Škvařil (ž. Krekova), P. Petr Dujka (ž. Bauerova), Vladimír Mrázek (ž. Šilingrova) 

ÚRS – Jan Kopecký (ž. Orlická) 

 

Výsledky volby místopředsedů: 

TVR – Kamil Bartoš  29 – 0 – 2 byl zvolen 

- Vít Jůza     nebyl zvolen 

KR – volba neproběhla 

EHR – Česlav Škvařil  10 – 0 – 19 nebyl zvolen 

- Vlastimil Vahala 25 – 0 – 4 byl zvolen 

RS – Jaroslav Kočí  31 – 0 – 0 byl zvolen 

RM – Vojtěch Dokoupil  30 – 0 – 0 byl zvolen 

ÚRS – Jan Kopecký  31 – 0 – 0 byl zvolen 

 

Výsledky tajné volby: 

DR – Petr Dujka  25 hlasů (z 31 možných) byl zvolen  

- Michal Škvařil  6 hlasů  nebyl zvolen 

- Vladimír Mrázek 0 hlasů  nebyl zvolen 

 

 

Br. Gazárek seznámil přítomné s kandidáty na členy OR a ÚRS: 

TVR – Josef Častulík, Lukáš Horna, Dominik Plšek, Vít Jůza, Petr Halas, Josef Hampl, Petr 

Macek, Jiří Korbel, Petr Voleský, Eduard Maňák, Pavel Vykydal, František Cibulka 

KR – Zdislava Jurečková, Ivana Nováčková, Marie Hlavicová, Marie Krupová, Radek 

Mezulánik, Zdeňka Kaňová 

EHR- Lenka Karhanová, Jaromír Schneider, Hana Nečasová, Česlav Škvařil, Josef Uhlík, Pavel 

Selucký 

RS – Božetěch Kostelka, Bohumil Bílek, Jaroslav Šustr 

RM – Michael Škvařil, Karel Turek, Marie Handlová, Kateřina Škvařilová, Martin Musil, Radim 

Vykoukal, Štěpán Prokeš 

DR – P. Pavel Kopecký, Michal Škvařil, Ivo Slavotínek, Antonín Glogar, Vladimír Mrázek 

ÚRS – Antonín Haloda, Petr Kamba, Jan Kopecký, Petr Motyčka 

 

 

Výsledky voleb členů odborných rad: 

TVR – Lukáš Horna – 11 hlasů, Josef Častulík – 30 hlasů, Dominik Plšek – 24 hlasů, Vít Jůza – 

8 hlasů, Petr Halas – 25 hlasů, Josef Hampl – 19 hlasů, Petr Macek – 18 hlasů, Eduard Maňák -

21 hlasů, Jiří Korbel – 10 hlasů, Petr Voleský 18 hlasů, Pavel Vykydal – 9 hlasů, František 

Cibulka – 14 hlasů. 
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Zvoleni: Josef Častulík, Petr Halas, Josef Hampl, Petr Macek, Eduard Maňák, Dominik 

Plšek a Petr Voleský. 

KR – Zdislava Jurečková – 26 hlasů, Ivana Nováčková – 8 hlasů, Marie Hlavicová – 18 hlasů, 

Marie Krupová – 15 hlasů, Radek Mezulánik – 17 hlasů, Zdeňka Kaňová – 8 hlasů. 

Zvoleni: Marie Hlavicová, Zdislava Jurečková, Radek Mezulánik. 

EHR – Lenka Karhanová – 16 hlasů, Jaromír Schneider – 17 hlasů, Hana Nečasová – 12 hlasů, 

Česlav Škvařil – 22 hlasů, Josef Uhlík 15 hlasů, Pavel Selucký 6 hlasů. 

Zvoleni: Lenka Karhanová, Jaromír Schneider, Česlav Škvařil. 

RS – Bohumil Bílek – 17 hlasů, Emil Polák – 20 hlasů, Božetěch Kostelka – 30 hlasů, Jaroslav 

Šustr – 23 hlasů. 

Zvoleni: Božetěch Kostelka, Jaroslav Šustr, Emil Polák. 

DR - P. Pavel Kopecký - 29 hlasů, Michal Škvařil – 28 hlasů, Ivo Slavotínek – 30 hlasů, Antonín 

Glogar – 28 hlasů, Vladimír Mrázek – 28 hlasů 

Zvoleni: P. Pavel Kopecký, Michal Škvařil, Ivo Slavotínek, Antonín Glogar, Vladimír 

Mrázek. 

RM – Radim Vykoukal – 8 hlasů, Marie Handlová 17 hlasů, Martin Musil – 11 hlasů, Michael 

Škvařil – 8 hlasů, Kateřina Škvařilová – 24 hlasů, Karel Turek – 11 hlasů, Štěpán Prokeš – 7 

hlasů. 

Zvoleni v prvním kole: Marie Handlová, Kateřina Škvařilová 

Výsledky druhého kola voleb člena RM:  

Michael Škvařil – 9 hlasů nebyl zvolen 

Karel Turek – 11 hlasů byl zvolen 

Radim Vykoukal – 4 hlasy nebyl zvolen 

Štěpán Prokeš – 1 hlas nebyl zvolen 

Martin Musil – 4 hlasy nebyl zvolen 

ÚRS: Antonín Haloda – 25 hlasů, Petr Kamba – 19 hlasů, Vladimír Výleta – 21 hlasů, Petr 

Motyčka – 20 hlasů. 

Zvoleni: Antonín Haloda, Petr Motyčka, Vladimír Výleta.  

 

ÚR/1/11   Ústřední rada volí předsedu Tělovýchovné rady Jiřího Třináctého.             pro 27 hlasů 

ÚR/1/12  Ústřední rada volí místopředsedu Tělovýchovné rady Kamila Bartoše.        pro 29 hlasů 

ÚR/1/13   Ústřední rada volí členy Tělovýchovné rady Josefa Častulíka, Petra Halase, Josefa 

Hampla, Petra Macka, Eduarda Maňáka, Dominika Plška a Petra Voleského.           v tajné volbě 

ÚR/1/14   Ústřední rada volí předsedu Kulturní rady Oldřicha Gardáše.                pro 30 hlasů 

ÚR/1/15   Ústřední rada volí členy Kulturní rady Marii Hlavicovou, Zdislavu Jurečkovou a 

Radka Mezulánika.                    v tajné volbě 

ÚR/1/16   Ústřední rada volí předsedu Ekonomicko-hospodářské rady Stanislava Kambu. 

 pro 30 hlasů 

ÚR/1/17   Ústřední rada volí místopředsedu Ekonomicko-hospodářské rady Vlastimila Vahalu. 

pro 25 hlasů 

ÚR/1/18   Ústřední rada volí členy Ekonomicko-hospodářské rady Lenku Karhanovou, Jaromíra 

Schneidera a Česlava Škvařila.                    v tajné volbě 

ÚR/1/19   Ústřední rada volí předsedu Rady seniorů Marii Brandejsovou.               pro 30 hlasů 

ÚR/1/20   Ústřední rada volí místopředsedu Rady seniorů Jaromíra Kočího.           pro 31 hlasů 

ÚR/1/21  Ústřední rada volí členy Rady seniorů Božetěcha Kostelku, Jaroslava Šustra a Emila 

Poláka.                       v tajné volbě  

ÚR/1/22   Ústřední rada volí místopředsedu Rady mládeže Vojtěcha Dokoupila.       pro 30 hlasů 

ÚR/1/23   Ústřední rada volí členy Rady mládeže Marii Handlovou, Kateřina Škvařilovou a 

Karla Turka.                      v tajné volbě 

ÚR/1/24   Ústřední rada volí předsedu Duchovní rady P. Alvareze Petra Kodedu.     pro 29 hlasů 
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ÚR/1/25   Ústřední rada volí místopředsedu Duchovní rady P. Petra Dujku.              v tajné volbě 

(pro 25 hlasů) 

ÚR/1/26   Ústřední rada volí členy Duchovní rady Vladimíra Mrázka, Antonína Glogara, Pavla 

Kopeckého, Ivo Slavotínka, Michala Škvařila.                              v tajné volbě 

ÚR/1/27   Ústřední rada volí předsedu Ústředního rozhodčího sboru Víta Kubalce. 

 pro 31 hlasů 

ÚR/1/28   Ústřední rada volí místopředsedu Ústředního rozhodčího sboru Jana Kopeckého 

 pro 31 hlasů 

ÚR/1/29   Ústřední rada volí členy Ústředního rozhodčího sboru Antonína Halodu, Vladimíra 

Výletu a Petra Motyčku.                     v tajné volbě 

 

 

 

9. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 9, 9a-h) 

Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva 

Orla od jarního zasedání ústřední rady a přehled účasti členů VP na jednáních. 

Br. Juránek: zástupci Orla se zúčastnili FICEP her v Rumunsku v Bukurešti, předsednictvo 

odsouhlasilo účast na FICEP hrách v německém Duisburgu v roce 2020; smlouva o výpůjčce 

s jednotou Kolín – vyřešeno, souhlas pro dílo Nového Město na Moravě ve výši 13 milionů; 

průběžně byla udělována vyznamenání Orla; akce k oslavě 110 let Orla v divadle v Boleradicích; 

VP odsouhlasilo záštitu Orla nad evropským mistrovstvím kněžím ve futsalu, přihlášeno 18 

mužstev, 16 mužstev z Evropy a dvě nadevropské – Mužstvo světa z Vatikánu a Mužstvo 

Kazachstánu. Br. Juránek vyzval k dotazům. 

 

ÚR/1/30   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.   

 všichni pro 

(pro 31) 

 

 

Zpráva TVR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně. Br. Třináctý poděkoval členům TVR 

za jejich práci v končícím období. 

             

 

ÚR/1/31   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.          všichni pro 

(pro 31) 

 

 

Zpráva KR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.  

Br. Gardáš: poděkoval členům Kulturní rady za práci v minulém volebním období. 

Br. Juránek vyzval k připomínkám ke zprávě.  

 

ÚR/1/32   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.           všichni pro 

(pro 31) 
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Zpráva DR  

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kodeda: poděkoval členům DR za práci. Členové DR se účastnili poutí dle poutní knížky. 

Vyzdvihl oslavu 110 let Orla v Praze, v Modré u Velehradu a na Svatém Hostýně.  

V sobotu 16. 11. 2019 se orli s orelskými prapory i členové DR zúčastnili děkovné bohoslužby 

v Praze v katedrále Sv. Víta, Vojtěcha a Václava za svatořečení Anežky České a 30 let svobody 

v naší zemi. 

 

Br. Slavotínek: nezapomínejme modlitbou provázet beatifikační proces P. Cyrila Vrbíka, 

bývalého duchovního správce z farnosti z Dubu u Olomouce. 

Br. Juránek: vyzval k připomínkám ke zprávě DR. 

 

ÚR/1/33     ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.          všichni pro 

(pro 31) 

     

 

Zpráva EHR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kamba: poděkoval členům EHR za jejich práci. 

Br. Juránek: vyzval k dotazům ke zprávě EHR. 

 

ÚR/1/34   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.       všichni pro 

(pro 31) 

 

 

Zpráva RM 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Škvařilová: v září proběhlo setkání rodin s dětmi, v listopadu se konal turnaj ve Stiga hokeji. 

Poděkovala členům za práci. 

Br. Juránek vyzval k dotazům ke zprávě RM. 

 

ÚR/1/35   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.         všichni pro 

(pro 31) 

 
 

Zpráva RS 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Brandejsová: poděkovala členům za práci, zvláště bratru Kostelkovi.  

Br. Juránek: rada zajistila vyvázání starých ročníků časopisu Orel; velké díky. Požádal všechny, 

aby dodali jakýkoliv výtisk časopisu Orel, zvláště předválečný, některá čísla nám chybí.  

 

Br. Zelina: podařilo se do čela rady zvolit ses. Brandejsovou, rada systematicky pracuje.  Členové 

Orla se z akcí RS vrací spokojení. Doporučuje zřízení rad seniorů na župách; rady by archivovaly 

historické župní materiály i materiály jednot, ne vše může být archivováno na ústředí. Poděkoval 

RS za práci. 

Br. Slavotínek: Orel je třígenerační organizace a ustavením RS se naplnil celý obrázek našeho 

členstva. Arcibiskup Vaňák po revoluci hovořil o těchto třech generacích; ty by měly být 

obsahem žup i jednot. Tímto se odlišujeme od ostatních organizací. 

Br. Juránek vyzval k dotazům ke zprávě RS. 
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ÚR/1/36     ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.         všichni pro  

(pro 31) 

                        

 

 

10. Zpráva ÚRK (materiál 10) 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 
 

Br. Čáp: Ústřední revizní komise provedla kontrolu všech pokladních dokladů a faktur, dokladů 

ústředních akcí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. Koncem listopadu byla provedena 

kontrola největší akce loňského roku, kterou byla rekonstrukce objektu Orla v ul. Kurská 792/3 

v Brně. Překontrolována byla dokumentace přípravy a realizace od výběrového řízení po 

kolaudaci a finanční vypořádání. Členové ÚRK se seznámili i s fotodokumentací z průběhu 

stavby, která zachycuje mj. i prvky, které jsou skryty pod vrchními vrstvami. Dílo se podařilo 

v krátké době dokončit ve velmi dobré kvalitě a účetní doklady jsou řádně uloženy. Investice 

byla zařazena do majetku. 

Zástupce ÚRK se pravidelně účastní i jednání výkonného předsednictva, tak má ÚRK informace 

i o projednávaných záležitostech. Zápisy z jednání výkonného předsednictva jsou rozesílány na 

župy, které tak mají přehled o projednávaných záležitostech.  

Br. Juránek: vyzval k dotazům ke zprávě ÚRK. 

Br. Slavotínek: poděkoval Bohuslavu Čápovi za jeho dlouholetou obětavou práci v Ústřední 

revizní komisi. 

Br. Juránek: na ústředí stále probíhá kontrola z MŠMT, je dobře, že v Orlu zodpovědně funguje 

i vnitřní kontrola. 

 

ÚR/1/37   ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.         všichni pro 

(pro 31) 

  

 

 

11. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 11, 11 a-b) 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi materiály písemně. 

 

Kalendář TVR 

Br. Třináctý: upřesnění do kalendáře: 4. 1. 2020 běžky – bude o týden později, tedy 11. 1. 2020. 

 

Br. Jůza: dotaz k termínům v plánu ústředních akcí, akce jsou v pracovních dnech: volejbal 

Křenovice 21. 4. 2020, Petanque 4. 6. 2020 a šachy 19. 10. 2020. Florbal – ročníky zůstaly 

stanoveny stejně, jako tomu bylo v letošním roce, nutné opravit. 

Br. Juránek: na základě této připomínky budou opraveny termíny a ročníky.  
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Br. Třináctý: v kalendáři akcí TVR na rok 2020 navrhuje tyto změny: 

sobota 11. 1. 2020 běh na lyžích na Ploštině, sobota 18. 4. 2020 volejbalové hry mládeže v 

Křenovicích, sobota 6. 6. 2020 pétanque v Brně, pořádá jednota Brno-Řečkovice. V sobotu 10. 

10. 2020 turnaj ve florbalu pro ročníky 2005 a starší, místo pořádání je Loukov u Semil; sobota 

17. 10. 2020 florbal pro ročníky 2006-2011 v Kněžicích. V sobotu 17. 10.2020 šachy Moutnice. 

Br. Juránek: navrhl doplnit do OBL cyrilometodějský maraton – součástí OBL jsou již dva 

závody z tohoto etapového závodu a navrhuje zařadit další dva - Mikulčice a Holíč-Kopčany. 

Kvůli dotacím pro rok 2021 je třeba mít celostátní soutěž v kopané, proto navrhuje zařadit do 

ústředních akcí vyřazovací pohár v kopané. 

Br. Zelina: o jakou kopanou se jedná - sálová nebo venkovní? 

Br. Juránek: venkovní kopaná. 

Br. Jůza: schvalujeme kalendář ústředních akcí, měly by se schválit také termíny zasedání 

ústředních rad. 

 

ÚR/1/38   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí TVR na rok 2020. 

všichni pro, proti 0, zdržel se 0 

(pro 26) 

Kalendář KR 

ÚR/1/39   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí Kulturní rady na rok 2020.              pro 24 

 

Kalendář akcí DR 

Br. Juránek: dal podnět do poutní knížky „putování po oficiální cestě do Santiaga de Compostela“ 

s etapami Hradec Králové - Přelouč, Přelouč - Kutná Hora, Kutná Hora – Jindřichův Hradec. 

  

ÚR/1/40   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí DR na rok 2020.    pro 26 

 

Kalendář akcí RM 

Br. Juránek poděkoval ses. Škvařilové, že v minulém období vedla Radu mládeže. 

ÚR/1/41   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RM na rok 2020.    pro 24 

ÚR/1/42   ÚR děkuje za obětavou práci odstupující předsedkyni ses. Škvařilové.    pro 24 

 

Kalendář akcí RS 

Br. Zelina: dotaz, zda by Rada seniorů nemohla blíže spolupracovat se sdružením Paměť? 

Br. Juránek: bude to zapracováno do plánu práce RS. 

 

ÚR/1/43   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RS na rok 2020.                  pro 25, zdržel se 1 

 

12. Rozpočet na rok 2020 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi návrh rozpočtu Orla na rok 2020 písemně. 
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Br. Juránek: k předloženém návrhu rozpočtu na rok 2020 má několik připomínek: v příjmové 

části Fond půjček navrhuje 60.000, vložit položku 29 – poplatky FICEP kongres Praha 240.000,-

Kč, Příjmy celkem potom budou 15.776.400,-Kč. Ve výdejové části: ve skupině C navrhuje 

vložit kolonku 6 – FICEP kongres Praha 281.000,-Kč, dále kolonku Fond půjček změnit na 

60.000,-Kč a Nezařazené výdaje – rezerva změnit na 593.400,-, výdaje celkem 15.776.400,-Kč.   

 

 

 

 

Br. Kamba: EHR projednala návrh rozpočtu, poté jej projednalo předsednictvo; rozpočet je 

vyrovnaný a akceptuje vše, co zatím známe. EHR doporučuje ÚR návrh rozpočtu přijmout. 

Br. Juránek: o akci FICEP v Praze se jednalo minulý týden, proto je dnes návrh na změnu 

rozpočtu. Vyzval k dotazům a k připomínkám k návrhu rozpočtu. 

Br. Kovář: pojištění členů Orel nebude v příštím roce hradit?  

Br. Kamba: pojištění bude hradit Asociace sportu, proto není zařazeno. 

Br. Grenar: společná kolonka Energie Kurská a Hlinsko by měla být rozepsaná do dvou kolonek. 

Br. Juránek: objekt v Hlinsku je ve spoluvlastnictví ústředí Orla a jednoty Hlinsko. Ústředí má 

samostatné měření energií, jednota si náklady své spotřeby energií hradí sama. 

Br. Grenar: příjem z pronájmu Hlinska v porovnání s energiemi (které jsou v rozpočtu uvedeny 

dohromady spolu s Kurskou) není rentabilní. 

Br. Juránek: konečný výsledek bude pravděpodobně lepší než letos, ale v rozpočtu je uvedena 

částka stejná jako letos. Budeme se tímto zabývat na dalším jednání předsednictva. 

Br. Kovář: konstatoval, že dary desetinásobně vzrostly. 

Br. Juránek: získali jsme sponzory, jsou zde promítnuty dary na akci mistrovství kněží ve futsalu. 

 

ÚR/1/44   ÚR schvaluje vyrovnaný rozpočet Orla na rok 2020 s navrženými změnami.      

  pro 31, proti 0, zdržel se 0 

Schválený rozpočet je přílohou zápisu. 

 

13. Různé (materiál 13) 

 

a) Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu 

Br. Juránek: KDU-ČSL zaslala žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu nemovitosti 

Vranovská 61, Brno-Husovice; z pronájmu svého podílu má Orel roční nájem cca 300.000 Kč. 

Br. Kamba: stávající pronajímatel má také zájem o odkup podílu. Pokud by Orel chtěl svůj podíl 

prodat, měl by nejprve rozhodnout, jak se získanými prostředky naloží. Nejprve by měl být plán, 

jak se s penězi naloží a potom se teprve rozhodne, jestli chceme podíl prodat. 

Br. Juránek: souhlasí, nyní by ÚR mohlo pověřit br. Juránka a ses. Mackovou jednáním s KDU-

ČSL. 

Br. Jůza: dotaz ke splátkám půjčky za Kurskou. Nájem z Vranovské pokryje splátky na Kurské? 

Potom by bylo vhodné si část objektu na Vranovské ponechat. 

 

ÚR/1/45   ÚR schvaluje záměr prodeje Vranovské, pověřuje br. Juránka a ses. Mackovou 

jednáním.               pro 28, zdržel se 3, proti 0 

 

 

b) Vznik nové župy 

Br. Juránek: k dnešnímu dni máme 19.690 členů. Vyzval župy, aby byly pružnější při vzniku 

nových jednot. Právo založit jednotu má župa. Hlásí se první jednota v karlovarském kraji. V této 
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oblasti bude muset vzniknout nová župa. Požádal sousedící župy, aby se k nové jednotě, případně 

nové župě, vyjádřily. Dotace z MŠMT Můj klub – letos bylo vyplaceno 5,6 mil. Kč.  

 

Br. Kratochvíl: v župě Jirsíkově funguje nová jednota Jílovice, vzniká nová jednota Strakonice; 

jednota České Budějovice má 540 členů – dětí a mládeže je 346. Zhruba třetina dětí se každým 

rokem obměňuje. Papírové přihlášky jsou anachronismus, v dnešní době to lze řešit elektronicky 

přes výpočetní techniku. 

 

Br. Čáp: pokud se bude vymýšlet systém, měl by fungovat ve všech jednotách. Z kontrol 

v jednotách je patrné, že někde neumí udělat ani řádný zápis. Jednota Hradec Králové má 150 

členů, s přihláškami v papírové formě není problém. 

Br. Juránek: poznámku br. Kratochvíla bere to jako podnět. 

Br. Zelina: bylo by vhodné, aby se ústřední akce Orla uznávaly jako svazové soutěže – na 

obyčejného sportovce dostaneme 1.000 Kč, na sportovce účastnivší se svazových soutěží až 

3.000 Kč.  

Br. Juránek: OBL je na úrovni svazové soutěže, OFL bude až po souhlasu florbalového svazu.  

 

 

c) Všeobecné informace 

 

Br. Častulík: ve dnech 25. - 31. 7. 2020 se koná cyklovýlet na východní Slovensko, ubytování 

v obci Veľaty. 

Br. Juránek: navrhli jsme výpravu 48 sportovců a trenérů na letní hry FICEP/FISEC v německém 

Duisburgu. 

 

Br. Kovář: jednota Telč nabízí k zapůjčení nebo k předání kompletní badmintonové hřiště.  

 

Br. Výleta: upozornil na aktuální číslo Katolického týdeníku, kde je několik stránek věnováno 

„Akci K“, v roce 2020 bude odhalena pamětní deska na stěně Stojanova gymnázia na Velehradě. 

Požádal jednoty o finanční podporu. 

 

Br. Voleský: děkuje moravským jednotám, které se hojně zúčastnily běhu v České Třebové. 

 

Br. Juránek: ÚR pověřuje ses. Mackovou organizací ústředních akcí. 

 

ÚR/1/46   ÚR pověřuje ses. Mackovou organizací ústředních akcí.           opt. většina pro 

(pro 26) 

 

Br. Čáp: v roce 2020 si 13. dubna připomeneme výročí 100 let od narození biskupa Karla 

Otčenáška. V Hradci Králové kolem biskupství vznikla iniciativa, aby u této příležitosti byly 

pořádány kulturní a jiné programy. Orel byl vyzván, aby se také zapojil. V sobotu 19. 9. 2020 se 

koná pochod „Šonovská 20“ (trasa 5 km pěší pro děti, 20 km pěší a 30 km cyklistická). Na 

přelomu dubna a května 2020 pochod z Týnce do Kolína (pořádá jednota Kolín). Další akcí bude 

triatlon, termín a místo bude brzy upřesněno. 

 

Br. Juránek: brněnská zoologická zahrada zahájila akci na záchranu Orla východního a nabídla 

jej k adopci, ke které se naše organizace přihlásila. 
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Zpráva návrhové komise 

Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání. 

K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.  

ÚR/1/47   ÚR bere na vědomí, že o všech uvedených usneseních bylo řádně hlasováno.      

pro 23  

 

 

 

14. Závěr 

 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast a volební komisi ve složení br. 

Gazárek, br. Moudrý, ses. Komariková a br. Nováček za skvělou práci. Br. Kodeda pronesl 

závěrečnou modlitbu a udělil přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno ve 14:45 hodin.  

 

 


