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Zápis ze 7. zasedání Ústřední rady Orla 

konaného dne 24. listopadu 2018 

v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1) Zahájení – orelská modlitba 

2) Volby orgánů ÚR 

- volba předsedajícího  

- volba mandátové komise 

- volba návrhové komise 

- volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelů  

3) Schválení bodů programu 

4) Slovo starosty 

5) Zpráva mandátové komise 

6) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR  

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

8) Zpráva ÚRK 

9) Příprava sjezdu 

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

11)  Rozpočet na rok 2019 

12)  Změna stanov 

13) Informace o dotacích z MŠMT v r. 2018 a programy na r. 2019 

14) Různé 

15) Závěr  

 

Od 8:00 hodin P. Alvarez Kodeda slavil mši svatou za 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.  
 

 

2.  Volba orgánů ÚR 

Br. Juránek navrhl pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. 

Jurečková, ses. Brandejsová a ses. Kellerová. 

ÚR/7/113   ÚR schvaluje předsedajícího br. Juránka a pracovní předsednictvo ve složení ses. 

Macková, ses. Jurečková, ses. Brandejsová a ses. Kellerová.        všichni pro 

                              

Br. Juránek navrhl členy mandátové komise br. Gazárka a br. Nováčka.  

 

ÚR/7/114   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.   

všichni pro  
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Br. Gazárek: Hlasovací právo má 13 členů Výkonného předsednictva Orla a 30 delegátů, 

celkem tedy 43, přítomno je 35. Zasedání je tedy usnášeníschopné.  

ÚR/7/115   ÚR bere na vědomí zprávu mandátové komise. Je přítomno 35 delegátů ze 43 

možných.               všichni pro 

 

Br. Juránek navrhl členy návrhové komise br. Čápa a br. Vahalu. 

ÚR/7/116   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.      všichni pro 

       

 

Br. Juránek určil zapisovatelku ses. Jurečkovou a navrhl ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a 

br. Gardáše. 

ÚR/7/117   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a br. Gardáše.       všichni pro  

 

 

3.  Schválení bodů programu 

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

ÚR/7/118   ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla.        všichni pro                                                                                                                  
 

 

 

4.  Slovo starosty  
Juránek: během roku zažil v jednotách mnoho hezkých setkání. V příštím roce Orel slaví 110 

let od svého založení. V letošním roce se konala v Lomci u Vodňan společná pouť orlů 

s horolezci. Starosta poděkoval všem za práci v orelské organizaci. Počet orlů pozvolna stoupá, 

činnost Orla pokračuje. Podařilo se založit několik nových jednot, některé zanikly. Není 

samozřejmostí, že Orel funguje. 

Je třeba žádat o dotace z MŠMT. Na rok 2019 požádalo o dotace z MŠMT 39 jednot a celkově 

nám byla přidělena částka 5,365.020,- Kč. Pro získání dotací z programu Můj klub je důležitý 

počet dětí a mládeže od 1-26 let. Pro rok 2019 ÚR schválila příspěvky 200,-Kč bez rozdílu 

věku. MŠMT kontroluje, zda jednoty příspěvky vybraly, kontrolují také zápisy v obchodním 

rejstříku. Dotace lze žádat také např. na turistické akce, kam spadají orelské poutě. Nahlásit do 

poutní knížky můžete i malé akce. Některé dotace bude možné čerpat pouze přes ústředí, a to se 

týká právě těchto poutí. U každé akce musí být uvedena alespoň jedna konkrétní trasa a její 

délka.  

Klub českých turistů zveřejňuje termíny některých orelských poutí.  

Starosta vyzval jednoty, aby do 15.12.2018 zaslaly podklady do poutní knížky na adresu 

ustredi@orel.cz. Program VIII MŠMT lze čerpat na platy trenérů.  

 

Ses. Tománková: děti byly zaevidovány pozdě, upozornila na to, že než se kroužek na začátku 

školního roku rozjede, chvíli to trvá. Přitom požadavek MŠMT byl, aby seznam dětí a mládeže 

uveden k 30.9.2018, kdy ještě nejsou noví členové zaevidováni. 

Br. Jůza: pokud v říjnu MŠMT vypíše program s požadavkem seznamu členů k září, těžko se to 

dohání. 

Ses. Macková: program a podmínky byly dlouho známy před tím, než spustili elektronický 

formulář pro podávání žádosti. Podmínky jsou čím dál vstřícnější vůči jednotě.  

Br. Zelina: připomíná, že v souvislosti s dotačním programem Můj klub se objevuje slovní 

spojení „účast na svazových soutěžích“. Vedení Orla v kontaktu s lidmi, co připravují tento 

mailto:ustredi@orel.cz
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program, by měli vymezit pojem „svazová soutěž“. Nejenom svazové, ale i celostátní orelské, 

sokolské, apod. akce by měly být započítány. 

Br. Juránek: toto může opravit sněmovna, která bude schvalovat pozměňovací návrh zákona. 

Upozornil, že ke změně dojde nejdříve od roku 2020. Žádáme o dotační titul na budovy, 50 % 

lze použít na opravy a investice. Podle podmínky MŠMT na počet dětí a mládeže mohlo 

požádat dvojnásobné množství jednot, než skutečně požádalo. Starosta Orla vyzval jednoty 

k uspořádání akce ke 110 let Orla. Dne 18.6. je v Praze vzpomínkový den na orly, kteří 

spáchali atentát na Heydricha. Tento den je také památným dnem Orla, buďme na to patřičně 

hrdí. Obnova orelské aleje v Praze směrem na Hájek na část poutní trasy ze Strahova do Hájku. 

Zde v minulosti byla orelská alej, která byla vykácena. Snaha o její obnovu. Jsme vděčni za 

každou jednotu, která pracuje s dětmi a pořádá akce. 

 

ÚR/7/119   ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.         všichni pro 

                  
 

 5.  Zpráva mandátové komise 

Br. Gazárek: z celkového počtu 43 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 37 (zastoupena 

není župa Trochtova a Křížkovského). Přítomen je host br. Zugar ze župy Šilingrovy, br. 

Gazárek požádal o schválení účasti hosta na zasedání. 

 

ÚR/7/120   ÚR schvaluje účast hosta br. Zugara ze župy Šilingrovy.          opt. většina pro   

   

 

 

6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 6) 

Členové ÚR obdrželi písemný materiál. 

Ses. Macková stručně shrnula písemný přehled přijatých usnesení ÚR. Nový objekt na ulici 

Kurská v Brně je na Katastrálním úřadě zapsaný v majetku Orla, platné stavební povolení, brzy 

započnou stavební úpravy. Na Pellicově ústřední sekretariát končí k 31.12.2018, stavební 

úpravy na Kurské se nestihnou udělat, do jednot šla informace, jak bude sekretariát fungovat. 

V pondělí budou všichni pracovníci v kanceláři na Šaldové v Židenicích, v ostatní dny se 

zaměstnanci budou střídat. Od dubna by měl být zprovozněn sekretariát na Kurské ve Starém 

Lískovci.   

Br. Rybář: dotaz na objekt na Vranovskou. 

Ses. Macková: KDU-ČSL nám bude platit nájem za naši část objektu. 

Br. Zelina: máme zde archív, stěhování archívu by měla být věnována velká pozornost, nic 

nevyhazovat. Dokumenty ukazují na historii orelské činnosti.  

Ses. Macková: staré dokumenty získáváme z dědictví, když je ústředí kontaktováno od 

pozůstalých, br. Nováček orelské věci odveze. Skartace probíhá pouze u staré dokumentace 

z dotačních titulů. Nic jiného se neskartuje. Archív se stěhuje do Hlinska, kde máme vlastní 

budovu. Dohlíží na to br. Kostelka. 

Br. Slavotínek: vytvořit metodiku, jak dostat do obecné povědomosti, že Kubiš a Gabčík byli 

orli, aby tato skutečnost nezapadla. 

Br. Juránek: pořádáme běh na Petřín, pokládáme kytky ke kostelu, zvýšit propagace této akce. 

 

Br. Juránek vyzval k dotazům. 

 

ÚR/7/121   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.         všichni pro  
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7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS  (materiál 7a -7i) 

 

Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva 

Členům ÚR byl rozeslán soupis přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla od minulého 

zasedání Ústřední rady. Ses. Macková přehled krátce okomentovala, vyzvala k dotazům. 

Současně byl předložen přehled účasti členů VP na jednáních, vyzvala k dotazům. 

 

ÚR/7/122   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.       

všichni pro 

 

Zpráva TVR 
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně. 

Br. Třináctý: zasedání TVR se zástupci žup a jednot se koná v sobotu 8. 12.2018.  

 

 

ÚR/7/123   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.       všichni pro 

                               

 

Zpráva KR  
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.  

Br. Juránek: poděkoval br. Gardášovi na výborně zorganizovaný Foklórní festival, ses. 

Habartíkové za vynikající organizaci přehlídky duchovních písní Cantate v Luhačovicích a ses. 

Sochové za vynikající organizaci Svatováclavské Révy. 

 

 

ÚR/7/124   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.         všichni pro 

                             

 

Zpráva DR  
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kodeda: v pondělí 26.11.2018 setkání DR s otcem arcibiskupem v Olomouci. Děkujeme 

otci arcibiskupovi, že nad námi drží ochrannou ruku a že se věnuje Orlu. 

Br. Juránek: děkuje členům DR, že se účastní všech akcí uvedených v poutní knížce, členové 

DR si již rozdělili už i poutě plánované v příštím roce. 

Br. Slavotínek: skutečnost, že DR putuje do žup, vnímá jako velmi pozitivní. Tyto akce mají 

spirituální a evangelizační charakter. 

 

ÚR/7/125   ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.         všichni pro 

                         

Zpráva EHR  
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Juránek: Ekonomicko-hospodářská rada probrala návrh rozpočtu, připomínky EHR jsou 

zapracovány do návrhu předloženého ústřední radě. 

 

ÚR/7/126   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.       všichni pro              

 

 

Zpráva RM 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  
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Br. Juránek: víkend pro rodiny s dětmi proběhl na Bukovině, příště může proběhnout 

v Hlinsku. 

 

ÚR/7/127   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.                    všichni pro          

          
 
 

Zpráva RS 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Br. Juránek: poděkoval za archivaci časopisu Orel, poděkoval předsedkyni RS ses. Brandejsové 

za zorganizované akce pro seniory. 

Ses. Brandejsová: největší dík patří Božkovi Kostelkovi. 

Br. Juránek: máme něco, co jiná organizace nemá. Bratr Kostelka stále pracuje a navíc nás 

všechny na ústředí kontroluje, jsme rádi, že jej máme. 

 

ÚR děkuje bratru Božetěchu Kostelkovi za veškerou jeho péči a obětavou práci pro ústředí 

Orla. 

        

ÚR/7/128   ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.               všichni pro 

               

 

 

8. Zpráva ÚRK (materiál 8) 

Br. Čáp: ÚRK provedla kontrolu účetnictví na ústředním sekretariátu. Byly překontrolovány 

všechny přijaté a vydané faktury, pokladní a interní doklady. Po stránce vedení účetnictví a 

nakládání s finančními prostředky nemá ÚRK připomínky.  

 

ÚR/7/129   ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.        všichni pro 

                        

 

9. Příprava sjezdu (materiál 9, 9a-9d) 

Ses. Macková: Ústřední rada by měla schválit klíč k určení počtu delegátů sjezdu ze žup, 

program sjezdu ke schválení sjezdem, volební řád a názvy a počty členů v odborných radách 

pro období 2019-2023. Také by měla navrhnout pracovní funkce. Vzhledem k tomu, že nejsou 

známí delegáti, navrhla pracovní funkce zvolit až na jarním zasedání ÚR. 

VP dne 29.10.2018 navrhlo ponechat klíč k určení počtu delegátů sjezdu stejný jako 

v minulých letech, tj. na každých započatých 300 členů župy 1 delegát. VP rovněž doporučilo 

ponechat volby místostarostů dle voleb v roce 2015 – dle oblastí. Byl tedy předložen schválený 

volební řád a mapku s vyznačením oblastí z roku 2014. Dle současného počtu členů 

nepředpokládáme výrazné odlišnosti, dochází k nárůstu členské základny, ale úměrně ve všech 

župách. Na jarní ÚR bude předložena aktualizovaná tabulka. Ses. Macková navrhla schválit 

hosty sjezdu z důvodu včasného rozeslání pozvánek. 

Br. Kocour: v sobotu 25.5.2019 se budou konat eurovolby, navrhl jiný termín sjezdu. 

Ses. Macková: navrhla posunout sjezd na neděli 26.5.2019.  
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ÚR/7/130   ÚR schvaluje termín a místo sjezdu neděle 26.5.2019 v orlovně v Brně-

Bosonohách.                   opt. většina pro, 2 proti, zdržel se 1 

 

Br. Juránek: navrhl, aby během sjezdu byla u příležitosti 110. výročí Orla slavena mše svatá ve 

12 hodin. Program upřesníme s tím, že mše svatá bude dle možností otce arcibiskupa. 

ÚR/7/131   ÚR schvaluje návrh programu sjezdu, se zapracovanou změnou času mše svaté ve 

12 hodin, zahájení zasedání ÚR bude v 9 hodin. 

         opt. většina pro, proti 0, zdrželi se 2 

 

Ses. Macková: počty delegátů župy získají v první polovině ledna, na župních sjezdech zvolí 

delegáty na sjezd. Volební řád je stejný jako před čtyřmi lety. Oblasti pro volbu jsou také 

stejné, poměr místostarostů vychází stejně. 

Br. Jůza: je lepší, když si oblasti zvolí své zástupce. 

Br. Juránek: oblasti jsou proto, aby každá oblast měla své zastoupení, a aby kandidáti měli 

podporu celého Orla. 

Br. Rybář: když něco funguje, není důvod ke změně.  

Br. Čáp: ve volebním řádu chybí volby místopředsedy ÚRK. 

Ses. Macková: bude do volebního řádu doplněno. 

Br. Jůza: ve stanovách je uvedeno, že klíč podle počtu členů k 31.12. minulého roku. V návrhu 

je uvedeno jiné datum. 

Ses. Macková: členy vyřazují v jednotách do 31.12., do 15ti dnů musí oznámit na ústředí. Stává 

se každoročně, že několik jednot vyřadí členy až 31.12. a pošlou to do 15.1. na ústředí.  Proto je 

tam uvedeno jiné datum. Proto šly výzvy do jednot o nahlášení změn v členské evidenci již 

v listopadu. Po 15. lednu budou župám zaslány počty členů a tedy i delegátů sjezdu. 

Br. Častulík: příští rok se koná cyklopouť do Polska, navrhuje jako hosta sjezdu starostu 

polského Orla. 

 

ÚR/7/132   ÚR schvaluje návrh Volebního řádu se zapracovanou změnou a klíč sjezdu 1 

delegát na každých započatých 300 členů.          všichni pro  

 

ÚR/7/133   ÚR pověřuje starostu Orla pozváním na sjezd Orla zástupce Klubu českých turistů, 

zástupce Sokola, zástupce KDU-ČSL, starostu polského Orla, zástupce slovenského Orla. 

  všichni pro 
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 ÚR/7/134   ÚR doporučuje sjezdu zřídit šest odborných rad s následujícími počty členů: 

Tělovýchovná rada v počtu 9 členů, Kulturní rada v počtu 5 členů, Duchovní rada v počtu 5 

členů, Ekonomicko-hospodářská rada v počtu 5 členů, Rada mládeže v počtu 5 členů, Rada 

seniorů v počtu 5 členů.              všichni pro 

 

 

 

10. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 10, 10a, 10b) 

 Br. Častulík: 19.5.2019 se v Modré u Velehradu bude konat oslava 110. výročí Orla, navrhuje 

doplnit do kalendáře ústředních akcí TVR. 

Br. Jůza: florbal žáků v Kněžicích navrhuje posunout na 9.11.2019. 

Br. Výleta: 18.5.2019 župa Šilingrova bude slavit v Žarošicích 110 let Orla.  

Br. Častulík. 12.-20.7.2019 cyklopouť Polsko – navrhl zahrnout do kalendáře TVR. 

Ses. Komariková: atletika Vyškov 14.9. je všeobecná akce, navrhuje doplnit k názvu 

„všeobecný odznak zdatnosti“ (Orelský odznak zdatnosti). 

 

ÚR/7/135  ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí TVR včetně doplnění cyklopouti do Polska a 

doplnění názvu atletiky Vyškov.              všichni pro 

                                                                                                                               

ÚR/7/136   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí KR.                všichni pro 

 

Ses. Brandejsová: setkání seniorů 8.-10.4.2019, místem konání budou buď Králíky, nebo 

Hostýn. 

 

ÚR/7/137   ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RS.          všichni pro 

 

 

11. Rozpočet na rok 2019 (materiál 11)                                                                                                                                      

Členové Ústřední rady Orla obdrželi návrh rozpočtu na rok 2019 písemně. 

Ses. Macková: EHR návrh rozpočtu schválila, jsou v něm zapracované jejich připomínky, nová 

kategorie pro fond, do kterého půjdou vrácené půjčky z jednot, zřízena kapitola na příjmech č. 

24 fond půjček a č. 25 – příspěvek sjezd. 

Rozpočet je nevyrovnaný, počítáme s financováním sjezdu Orla, výročí 110 let a rekonstrukce 

objektu Kurská. 

Br. Rybář: dotaz na příspěvek delegátů na sjezd. Bude delegátem a rád si uhradí poplatek sám. 

Br. Jůza: když někdo jede na sjezd, neměl by za to ještě platit. 

Ses. Brandejsová: Orlická župa to svým delegátům hradí. 

 

ÚR/7/138   ÚR schvaluje příspěvky delegáta na sjezd ve výši 500,-Kč.    

                                                                          opt. většina pro, proti 1, zdrželi se 2 

 

ÚR/7/139   ÚR schvaluje zařazení položky č. 24 Fond půjček do příjmové části rozpočtu.    

                     všichni pro 
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ÚR/7/140   ÚR schvaluje deficitní rozpočet na rok 2019 s navrženými úpravami.   

 pro 35, proti 1, držel se 0 

 

Br. Juránek: VP doporučilo ÚR ke schválení prominutí zbývají částky půjčky jednotě Oldříš. 

Ses. Brandejsová: jednota chtěla ukončit činnost, a prodat majetek. Ses. Macková je 

přemluvila, aby orlovnu neprodávali a znovu rozjeli svoji činnost. A to se povedlo.  Měli 

půjčku na 40.000,- Kč. Polovinu splatili, polovinu by chtěli prominout. Odůvodnění zaslali. 

 

ÚR/7/141   ÚR schvaluje prominutí zbývající částky půjčky ve výši 20.000,- Kč jednotě Oldříš. 

pro 36, proti 0, zdržel se 1 

 

12. Změna stanov (materiál 12) 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi materiál písemně. 

Ses. Macková: Navržené změny se týkají změny sídla Orla od 1.1.2019. V návaznosti na 

možnost čerpání různých dotací je vhodné do stanov doplnit další z činností Orla – a to 

vzdělávání a rehabilitační a zdravotní cvičení. Schválení navržených změn je v kompetenci 

Ústřední rady. Pro přijetí usnesení je potřeba dle §16 bod 2 odst. a) souhlasu 3/5 všech členů 

ÚR (celkem 43 členů, PRO alespoň 25 členů). 

Br. Čáp: navrhl doplnit v jednacím řádu §20 odstavec 7: …v odůvodněných případech lhůta 90 

dní a déle. (uvést do souladu s Jednacím řádem) 

ÚR /7/142   ÚR schvaluje změnu stanov § 1 odst. 4. Sídlem Orla je Kurská 792/3, Brno.  

                                     pro 36, zdržel se 1, proti 0 

 

ÚR/7/143   ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla § 4 odst. 3: Orel zabezpečuje vzdělávání a 

školení všech věkových skupin v oblastech dle §2 bod 1.       pro 37, proti 0, zdržel se 0 

 

ÚR/7/144   ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla § 4 odst. 4. Orel zajišťuje zdravotní a 

rehabilitační programy.                      pro 36, proti 0, zdržel se 

1 

 

ÚR/7/145   ÚR schvaluje doplnění do stanov Orla §20 odstavec 7: v odůvodněných případech i 

déle.              pro 35, proti 1, zdržel se 1

           

 

13. Informace o dotacích z MŠMT v r. 2018 a programy na r. 2019 

Ses. Macková: informace o dotacích zazněly v bodě programu Zpráva starosty. 

 

ÚR/7/146   ÚR bere na vědomí informace o dotacích.           všichni pro 

 

14. Různé 

 

a) Jednací řád Ústředního rozhodčího sboru (materiál 14) 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi návrh Jednacího řádu Ústředního rozhodčího sboru 

písemně. 
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ÚR/7/147   ÚR schvaluje Jednací řád Ústředního rozhodčího sboru.  

pro opt. většina, zdržel se 1, proti 0 

 

b) Vyznamenání (materiál 14a) 

K dnešnímu dni byl doručen následující návrh na vyznamenání: 
 

Bronzová Medaile „Za Zásluhy“ 

František Cibulka, jednota Kroměříž/župa Urbanova. Jednota navrhuje vyznamenání 

za mimořádnou aktivitu v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu v orelské organizaci po třetí 

obnově činnosti, na úrovni jednoty i na celostátní úrovni, u příležitosti významného životního 

jubilea. 

ÚR/7/148   ÚR uděluje bronzovou Medaili „Za zásluhy“ bratru Františku Cibulkovi z jednoty 

Kroměříž.              pro 32, zdržel se 0, proti 0 

 

c) dopis určený členům UR – Přelouč 

 

ÚR/7/149   ÚR bere na vědomí informace jednoty Přelouč.         všichni pro 

 

Ses. Macková: vyzvala o zaslání fotek pro tvorbu časopisu a fotek s vánoční tématiku na PF, 

v minim. rozlišení 1,5 MB. 

 

Br. Mikeš: v župě Jirsíkově proběhla cyklopouť z Českých Budějovic přes Mariazell, se 

zakončením na jižní Moravě. Děkuje všem organizátorům této zdařilé akce, zvláště br. 

Kratochvílovi z jednoty České Budějovice.  

Br. Juránek: je třeba poslat zprávu a fotky do časopisu. 

 

Ses. Brandejsová: lze pro seniory vytisknout průkazy bez fotografie? V Orlické župě vznikla 

nová jednota v Ústí nad Orlicí. 

Br. Juránek: na OBL a OFL musí být průkazy s fotkami. Na vyžádání lze vytisknout i bez 

fotky, projedná to VP, musí být stanoveny podmínky. 

 

Br. Častulík: v příštím roce se konají FICEP hry v Bukurešti.  

 

Br. Juránek: požádal, aby všichni fotbalisté s rokem narození 2002-2004, kteří mají zájem 

reprezentovat Orla na FICEP hrách v Bukurešti, se dostavili na běh v Moutnicích a 

kontaktovali br. Juránka. 

 

Br. Třináctý: do jednot byl rozeslán e-mail, ale nikdo na něj nereagoval. Osobní pozvání 

k účasti na hrách má jinou váhu. 

Ses. Hamplová: jako matka účastníka hodnotila organizaci orelské reprezentace na FICEP 

hrách velmi pozitivně, kluci dojeli nadšení.  

Br. Třináctý:  FICEP hry v roce 2019 budou pro ročníky 2002 – 2004. 

Br. Častulík: lidé zasílají příspěvky na nové varhany ve svatovítské katedrále, na zamyšlení 

jednotám, jestli se nechtějí do sbírky také zapojit. 

Ses. Macková: prosí o nahlášení termínů župních sjezdů. 
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Br. Ševčík: vyslovil poděkování br. Juránkovi za iniciaci běhu na Petřín.  

 

Zpráva návrhové komise 

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

K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.  

ÚR/7/150   ÚR bere na vědomí, že o všech uvedených usneseních bylo řádně hlasováno.   

všichni pro 

 

 

15. Závěr 

 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. Kodeda pronesl závěrečnou 

modlitbu a udělil přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno ve 12:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 


