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ZÁPIS Z XVII. SJEZDU ORLA 
dne 13. 6. 2015, Orlovna Brno - Bosonohy 

 
 

Přítomni: viz prezenční listiny  
 
 
V 8:00 hod. byla sloužena pro delegáty sjezdu mše svatá v kostele v Troubsku, hlavním 
celebrantem byl Mons. Jan Graubner.  

 
 

1. Uvítání přítomných a zahájení sjezdu 
Na úvod sjezdu zazněla Orelská modlitba a Orelská hymna. 
Br. Juránek přivítal všechny přítomné a předal slovo duchovnímu rádci Orla. Mons. Jan 
Graubner zdůraznil potřebu akceptovat orelského ducha. Vzpomenul vatikánské centrum, které 
pomáhá sportovním organizacím a v jehož práci zaznamenal velký posun. Tlak této doby je 
mnohem nebezpečnější, než si uvědomujeme. Dnes proti nám nestojí žádný výrazný nepřítel, 
ale je tu nebezpečí ztráty vnitřní síly a na to je potřeba se soustředit. Zdravý národ je 
předpokladem zdravého Orla. Dnešní společnost kapitulovala na výchovu a neví si s tím rady. 
Orel jako křesťanská organizace, zaměřená na sport, kulturu a výchovu by v této věci mohla jít 
dopředu a ukázat i ostatním náš přínos. Popřál sjezdu úspěch a těm, kteří dostanou úkoly, aby 
je s Boží pomocí dobře plnili. 
 
 
1.1. Volba pracovního předsednictva  
Předsedajícím byl navržen br. Stanislav Juránek a členy pracovního předsednictva 
sestry - Miluše Macková, Marie Brandejsová, Marie Jurečková, Dana Tománková, bratři -  
Pavel Korger, Ladislav Kotík, Stanislav Vejvar a Antonín Zelina. 
 
ÚS 1/ XVII. Ústřední sjezd schvaluje předsedajícího br. Stanislava Juránka. 
                                Hlasování: pro – optická většina 
 
ÚS 2/XVII. Ústřední sjezd schvaluje pracovní předsednictvo ve složení: sestry - Miluše 
Macková, Marie Brandejsová, Marie Jurečková, Dana Tománková, bratři - Pavel Korger, 
Ladislav Kotík, Stanislav Vejvar a Antonín Zelina.  
                                 Hlasování: pro – optická většina  
 
1.2. Schválení programu jednání 
z pléna nebyl podán žádný návrh na doplnění a na změnu.  
 
ÚS 3/XVII. Ústřední sjezd schvaluje program jednání. 
                                 Hlasování: pro – optická většina 
 
1.3. Volba návrhové komise  
Ústřední radou byla navržena 3 členná návrhová komise ve složení: bratři -  Bohuslav Čáp, 
Pavel Husák a Josef Jaňura. Z pléna nebyl podán žádný návrh na doplnění. Předsedou návrhové 
komise byl navržen Bohuslav Čáp. 
 



OREL  
 
 

2 
 

ÚS 4/XVII.  Ústřední sjezd schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Bohuslav Čáp - 
předseda, členové br. Pavel Husák a Josef Jaňura.  
                                  Hlasování: pro – optická většina 
 
 
1.4. Volba mandátové komise  
Ústřední radou byla navržena 5 členná mandátová komise ve složení: bratři - Josef Častulík, 
Antonín Gazárek, Jaroslav Kočí, Emil Polák a Aleš Veselík. Bratr Polák je ze zdravotních 
důvodů omluven, z pléna byl navržen br. František Zemek. 
 
ÚS 5/XVII. Ústřední sjezd schvaluje mandátovou komisi ve složení: bratři - Josef Častulík, 
Antonín Gazárek, Jaroslav Kočí, Josef Veselík a František Zemek. 
                                 Hlasování: pro – optická většina 
 
1.5. Volba volební komise  
Volební komise byla Ústřední radou navržena ve složení: bratři - Petr Brhel, Josef Hampl, Jiří 
Třináctý. Br. Juránek vyzval delegáty k doplnění a z pléna byli navrženi bratři: Radek Vala a 
Pavel Vykydal. Jako technický pracovník byl navržen br. Michal Možný z ústředí. 
 
ÚS 6/XVII. Ústřední sjezd schvaluje volební komisi ve složení: bratři -  Petr Brhel, Josef 
Hampl, Jiří Třináctý, Radek Vala a Pavel Vykydal, včetně technického pracovníka br. Michala 
Možného. 
                      Hlasování: pro – optická většina 
 
 
1.6. Volba zapisovatele  
Dle jednacího řádu určil předsedající zapisovatele - ses. Komarikovou a ses. Nováčkovou 
v souladu s návrhem z Ústřední rady. Současně vyzval skrutátory (technické pracovníky), aby 
se každý z nich představil delegátům sjezdu – viz prezenční listina. 
 
ÚS 7/XVII. Ústřední sjezd schvaluje přítomnost technických pracovníků ve složení: Jana 
Chlupová, Jan Pavel Cajzl, Vojtěch Janků, Marian Komarik, Tereza Cajzlová, Petr Vizner, 
Tomáš Vizner, Jakub Holaša, Terezie Barančicová, David Záboj a Vojtěch Brázda. 
                      Hlasování: pro – optická většina 
 
1.7. Volba ověřovatelů zápisu  
Byli navrženi br. Česlav Škvařil a br. Kamil Bartoš. 
 
ÚS 8/XVII. Ústřední sjezd schvaluje ověřovatele zápisu br. Česlava Škvařila a br. Kamila 
Bartoše 
                      Hlasování: pro – optická většina 
 
Vstup mandátové komise: 
Momentálně je přítomno ze 143 delegátů sjezdu s právem hlasovacím 98 delegátů.  
XVII. Ústřední sjezd Orla je usnášeníschopný.    
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2.  Slovo starosty 
Br. Juránek přivítal hosty Ing. Jozefa Gálika, starostu Slovenského Orla a Ing. Vladimíra 
Výletu zástupce Moravsko-slezské křesťanské akademie. Ostatní hosté se omluvili, někteří 
poslali zdravici delegátům sjezdu.  
Br. starosta na úvod svého projevu přirovnal Orla k budově orlovny, kde se nyní nacházíme. 
Orlovna, kde nyní jsme, stojí v zatáčce a také Orel jde po klikatých a úzkých cestách. Vedle je 
rovná a široká dálnice, ale dálnice nevede do nebe. Br. starosta je rád, že mohl být čtyři roky 
v čele Orla. Poděkoval za dnešní povzbuzení z úst našeho duchovního rádce při mši svaté – 
člověk musí hořet! Zdůraznil nutnost vzájemné pomoci – máme navzájem jeden druhého, a 
vyslovil myšlenku, že je nutné vždy hledat, co kdo umí a na tom stavět. Když Orel vznikal, byli 
u toho kněží a předběhli II. vatikánský koncil, když pochopili, že bohatství Orla je v dětech. 
Jsme orelská rodina, někdy trošku rozhádaná, ale rodina čtyř generací – to je náš poklad. Jsme 
otevřeni všemu a všem, ale ne korupci! Stojíme na pevných základech, morální základ máme 
ve víře a to chybí současnému sportu. Máme tábory, soutěže, ale klíčová je pouť. Poutní knížky 
byly už dávno – Orlové ušli kus cesty. Br. starosta poděkoval všem pořadatelům poutí a ještě 
zdůraznil duchovní zapalování – orelské exercicie pro mladé a manžele. Všichni potřebujeme 
duchovní oporu, to je naše oblast, věnovat se dětem a také manželům, aby bylo méně 
rozvedených. V kultuře máme velkou rezervu, řekl br. starosta a vyslovil naději, že složení 
příští KR bude lepší.  
Pokud bude znovu zvolen starostou, bude Orlu věnovat více času než v předchozích 4 letech. I 
když nebude zvolen starostou, zůstane Orlem. Orlem je člověk v srdci! 
 
 
3.  Vystoupení hostů 
Jozef Gálik, starosta Slovenského Orla 
Poděkoval za pozvání. Na Slovensku církev a sport dělá různé semináře. Sport je ve světe 
v krizi. Toto téma je vážné. Církev v čele s Vatikánem si to uvědomuje. Br. Gálik vzpomenul 
na svou práci ve Vatikánu pro Slovenský Orol. Na Slovensku se podobně jako u nás přidělují 
dotace podle počtu členů. Před bratry na Slovensku stojí těžký úkol - udělat členskou základnu 
pevnou, věrnou církvi a přijímat sympatizanty. Sport je nutné vnímat jako součást náboženství. 
Závěrem popřál novému starostovi hodně zdaru v jeho práci. 
 
Br. Petr Cajzl přečetl zdravici místopředsedy KDU-ČSL a místopředsedy Poslanecké 
sněmovny Ing. Jana Bartoška, který tím omlouval svoji nepřítomnost (byl pověřen Pavlem 
Bělobrádkem) Ve své zdravici vyjádřil přesvědčení, že Orel přes různá společensko-politická 
omezení si po celou dobu své existence zachoval svou tvář a dává sportu skutečný smysl. Sport 
posiluje v člověku nejen tělo, ale i ducha a kladné vlastnosti, založené na křesťanských 
základech. KDU-ČSL a Orel nejdou vedle sebe, ale ruku v ruce. Orel je sice starší, ale 
rozhodně ne starý bratr. V závěru své zdravice poděkoval br. Bartošek starostovi Orla a všem 
jeho představitelům – dobrovolníkům za to, co pro své členy dělají. 
 
 
4.  Zprávy  
Všechny zprávy i diskuze k nim proběhnou v průběhu voleb. 
  
4. 1. zpráva mandátové komise  
 
Předseda mandátové komise konstatoval, že ze 143 delegátů je přítomno 114 a u všech byl 
ověřen jejich právoplatný mandát. XVII. Ústřední sjezd Orla je usnášeníschopný.  
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5. Volby  
 
5. 1. stanovení počtu a názvů odborných rad, stanovení počtu členů v odborných radách 
Dle platných stanov §15 bod 4) písmeno g) je kompetence stanovení počtu odborných rad, 
počtu jejich členů (nejméně 5) a jejich zaměření svěřena Ústřednímu sjezdu. Ústřední rada na 
svém zasedání dne 25. 4. 2015 navrhla ke schválení XVII. Ústřednímu sjezdu orla následující 
odborné rady a počty jejich členů: 

- Duchovní rada (dále jen DR) – návrh 5 členů 
- Tělovýchovná rada (dále jen TVR) – návrh 9 členů 
- Kulturní rada (dále jen KR) – návrh 5 členů 
- Rada mládeže (dále jen RM) – návrh 7 členů 
- Rada seniorů (dále jen RS) – návrh 5 členů 
- Ekonomicko - hospodářská rada (dále jen EHR) – návrh na 5 členů 

Z pléna nebyl podán žádný návrh na doplnění. 
 
ÚS 9/XVII. Ústřední sjezd ustanovuje pro období 2015 – 2019 šest odborných rad a schvaluje 
počet jejich členů následovně:  

- Duchovní rada (DR) – 5 členů 
- Tělovýchovná rada (TVR) – 9 členů 
- Kulturní rada (KR) – 5 členů 
- Rada mládeže (RM) – 7 členů 
- Rada seniorů (RS) – 5 členů 
- Ekonomicko - hospodářská rada (EHR) – 5 členů 

 
                                 Hlasování: pro – optická většina 
 
5. 2. schválení volebního řádu 
Ústřední rada schválila návrh Volebního řádu a předkládá jej delegátům v písemné formě. 
Současně navrhuje 7 volených místostarostů dle oblastí, viz mapka v příloze. 
Návrhy na změny nebyly podány. 
 
ÚS 10/XVII. Ústřední sjezd schvaluje Volební řád 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina    
                                     
Br. starosta vyzval volební komisi, aby se ujala své práce a ze svého středu zvolila předsedu a 
místopředsedu. 
 
Vstup volební komise:  
Předsedou zvolen Pavel Vykydal, místopředsedou Jiří Třináctý.  
Volební komise vyzvala delegáty k podávání návrhů na funkci starosty – čas 15 minut. 
 
4. 2. zpráva o činnosti Výkonného předsednictva 
Zprávu dostali všichni v písemné formě a z pléna nezazněla žádná připomínka k těmto 
materiálům.  
Ses. Macková – znovu vyzvala přítomné k dotazům ke zprávě z VP. Apelovala na všechny, aby 
podávali žádosti na dotace z MŠMT. Je však potřeba účtovat v systému podvojného účetnictví. 
 
ÚS 11/XVII. Ústřední sjezd bere na vědomí zprávu Výkonného předsednictva. 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina 
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Br. starosta navrhl, aby zatím zazněly zprávy odborných rad. 
 
4. 3. zprávy o činnosti Odborných rad  
Zprávy byly odeslány všem delegátům v písemné formě.  
Zpráva TVR 
Br. Častulík - zhodnotil ve své písemné zprávě práci za poslední 4 roky, práce končí až po 
podzimní ÚR. V TVR bylo 11 členů, z toho10  má účast na jednáních více jak 50%. Běžecká a 
florbalová liga jedou a fungují dobře. Zavedli jsme přebor v orelských horských kolech (účast 
400 lidí v prvním ročníku). Problém je v kolektivních sportech – fotbal, volejbal – to je úpadek. 
Zavádějí se nové sporty. Vyzval přítomné k dotazům a diskuzi. 
Br. starosta vyzval br. Macka, předsedu florbalové komise ke krátké zprávě.  
Br. Macek – florbalové lize se věnujeme intenzivně. Přibyla spousta družstev, jak orelských tak 
i neorelských. Je to dobrá vizitka, soutěž je kvalitní a je o ni zájem i z venku. Přibylo hodně 
družstev těch nejmladších – elévové a předpřípravka. Florbal táhne a to je dobře! 
Br. Starosta poděkoval br. Vejvarovi za organizaci cyklopoutí.  
Br. Vejvar – od roku 2012 se pořádají poutě do zahraniční (vždy cca 35-45 členů). Letos 
vypravuje cestu do Estonska, zatím nejdelší pouť. Dobrá organizace práce (doprava, 
ubytování). Nové navázaní kontaktů na místech, šíření dobrého jména Orla v zahraničí. Snad 
budou poutě i nadále vzkvétat. 
Br. Gabriel – v jejich jednotě pořádají také cyklopoutě  - 130 cyklistů do Říma, audience u 
papeže. Do Santiaga de Compostela -  3 autobusy. Další významná cyklopouť – setkání 
mládeže v Kolíně nad Rýnem. Každá cyklopouť vyžaduje velký přípravný tým. 
Br. Halas – běžecká liga (OBL) – ve zprávě TVR je to zmíněno, je to zásluha těch, kteří závody 
pořádají. Každý, kdo něco pořádá, ví, že organizačně není jednoduché to zajistit.  Poděkoval 
všem pořadatelům a všem běžcům. 
Br. Sedláček – horská kola (Pohár Drahanské vrchoviny) – v loňském roce byl první ročník. 
Jednota Bořitov to organizačně zvládla výborně! Letošní závody se jedou v Boskovicích. 
Ses. Vítková – hlavní závod bude v Boskovicích v září. Soutěží děti i předškolního věku. 
Br. starosta poděkoval za všechny zprávy z oblasti TVR a sportu vůbec. 
Ses. Habartíková – chce se zastat kultury, je to velice těžké, dětí je málo (které chtějí pracovat 
v kultuře) - Cantate, Lubina. Vždy slyší to samé – kultura je špatná. Musíme pracovat i se 
školami. Práce v kultuře není jednoduchá.  
Ses. Macková -  ještě jednou omluvila nepřítomnost na Cantate a br. starosta předal ses. 
Habartíkové kytici s poděkováním za dlouholetou práci v kultuře. Podařilo se prosadit (díky 
starostovi a 1.místostarostce v zastupitelstvu JMK) spolupráci Orla s JMK formou memoranda 
– Orel bude po dobu tří let pobírat 1,5 mil. Kč, lze z toho hradit i kulturní akce.  
Br. starosta – velice ho mrzí, že se nemohl zúčastnit Svatováclavské révy, nicméně takových 
akcí se zúčastňuje na úrovni župy. Vyzval k účasti v recitační soutěži. 
 
5. 3. volba starosty Orla 
 
Vstup volební komise: 
Předseda volební komise oznámil delegátům, že na starostu Orla je jen jeden kandidát br. 
Stanislav Juránek a navrhl v souladu s volebním řádem volbu aklamací. 
 
ÚS 12/XVII. Ústřední sjezd schvaluje volbu starosty aklamací. 
                                                            Hlasování: pro – optická většina, proti – 0, zdržel se – 4     
 
Vstup mandátové komise: 
V sále je přítomno 101 delegátů s právem hlasovacím. 
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ÚS 13/XVII. Ústřední sjezd volí br. Stanislava Juránka starostou Orla. 
                                                                                                                   Hlasování: 95 – 3 – 3  
 
Předseda volební komise přijímá návrhy na funkce místostarostů do 11, 45 hod. 
 
Nově zvolený starosta br. Stanislav Juránek všem poděkoval a vyslovil naději na další 
spolupráci.  
Pokračuje projednávání zpráv. Vyzval ses. Sochovou, aby se vyjádřila k práci v KR. 
Zpráva KR 
Ses. Sochová – je třeba pracovat soustavně. Kdo se nechá navolit, musí počítat s prací! Nově 
zvolení členové VP se nemohou neustále omlouvat z jednání. 
Br. Vejvar – KR pracovala, ne jeho zásluhou, ale ostatních členů – ses. Sochové a dalších. 
Jeho absence byly časté, asi jsem si vzal větší sousto. Rád bude dále pracovat, ale ne jako člen 
KR. 
Br. starosta – KR by si mohla dát do plánu – zhotovit návrh na kravatu, shodneme se na bledě 
modré košili, vznikne neformální úbor. Některé kulturní akce pro velké časové vytížení nestíhá, 
ale bude rád, když se bude dál pokračovat v recitaci a očekává, že KR pozvedne 
Svatováclavskou révu.  
Zpráva DR 
Br. Kopecký – zpráva písemnou formou, jak oslovit mladé, je to dnes hodně těžké. DR chce 
novou spiritualitu Orla, oslovit mladé lidi vzájemnou úctou. Máme poznat sebe, ohodnotit a 
usměrňovat city, být empatičtí a komunikovat spolu. Jsou různé radosti, ale i bolesti, nikomu se 
nevyhýbají – vzájemnou empatií máme být pro druhé vzorem. Díky Vám, co takto pracujete! 
 
5. 4. volba místostarostů 
Předseda volební komise ukončil čas pro podávání návrhů a seznámil přítomné s návrhy dle 
oblastí: 
1 – br. Stanislav Vejvar 
2 – ses. Marie Brandejsová, br. Lukáš Německý 
3 – ses. Ludmila Kellerová, bratři Ivo Slavotínek a Pavel Korger 
4 – bratři Josef Častulík, Jiří Sedláček, Petr Gabriel a sestry Miluše Macková a Dana 
Tománková 
Br. starosta navrhl čas na představení jednotlivých kandidátů – 2 minuty 
 
ÚS 14/XVII. Ústřední sjezd schvaluje limit 2 minuty na představení kandidáta na funkci 
místostarosty. 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina 
         
Volební komise odešla k přípravě volebních lístků a jednotliví kandidáti se krátce představili: 
Br. Vejvar – věnoval se organizaci poutí, jako místostarosta dělal spojku Moravy a Čech. 
Hodně se podílel na akcích s kardinálem Dukou (výročí svatořečení sv. Anežky, pouť na Sv. 
Horu u Příbrami, svátek sv. Václava). V jeho zájmu je pokračovat v další práci pro Orla. 
Ses. Marie Brandejsová – je starostkou Orlické župy, dosud byla místostarostka Orla a 
předsedkyně RS. Je hlavně máma a 7- násobná babička. V Orlu se jí líbí, že se spojuje celá 
rodina. Chtěla by dál spojovat sport, kulturní život a vztahy v rodinách. Bez toho nebude 
fungovat Orel ani náš stát. Mladí i staří si mají hodně co dát. Výchově dětí se musí věnovat jak 
rodiče, tak i prarodiče.  
Br. Lukáš Německý – místostarosta v Novém Městě na Moravě, starosta župy Metodějovy. Ke 
kandidatuře byl vyzván svojí župou. Chtěl by, aby ústředí bylo kvalitním a servisním zázemím. 
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Chtěl by vytvořit informační systém, abychom se mohli lépe zvát na akce a poznávat se 
navzájem.  
Ses. Ludmila Kellerová – byla přečtena její prezentace (služebně je v zahraničí a omluvila se). 
Rada by dále pracovala i nadále jako místostarosta Orla. Členkou Orla je od roku 1989, její 
tatínek byl zakladatel ve Veřovicích, komunisty byl za členství perzekuován. Již třetí volební 
období je starostkou župy. Práce pro Orla ji baví a obohacuje. 
Br. Pavel Korger – od obnovení činnosti Orla je členem v jednotě Zábřeh, nyní je starosta župy 
Stojanovy. Vždy se snažil pracovat a bude-li zvolen, pak jen bude pokračovat v práci. 
Br. Ivo Slavotínek – starosta župy Šrámkovy. Na sjezdu byl vybídnut, aby se pokusil o funkci 
místostarosty. Dlouhá léta pracuje jako člen DR, zúčastnil se i prvních jednání po převratu 
ohledně znovuobnovení Orla. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracuje pro Orla. 
Pokud by byl zvolen, rád by se pokusil o propojení Orla s církevními funkcionáři. 
Br. Josef Častulík – dosud je předseda TVR, je starostou župy Velehradské. Poděkoval br. 
Zelinovi, rád by pokračoval v práci po něm. 
Br. Petr Gabriel – sekretářem župy je již 15 let a může nabídnout organizační schopnosti. 
Zakládal orelskou florbalovou ligu, která dosud dobře funguje. Jejich jednota dosáhla 
výborného výsledku v OFL – vítězové. 
Ses. Miluše Macková – za 21 let zná Orla ze všech stran- jako vedoucí od dětí, z orgánů 
kontrolních i řídících jak v jednotě, župě, tak i na celostátní úrovni. Ne všem za poslední roky 
mohla vyhovět, dodržuje rovný přístup k financím pro všechny a transparentní plnění rozpočtu 
Orla. V minulém období se na ústředí vystřídaly všechny možné kontroly – z JMK, MŠMT, FÚ 
a NKÚ. Všechny kontroly proběhly dobře – což znamená, že naše vnitřní pravidla a systém 
práce na ústředí jsou nastaveny dobře. Poděkovala dosavadnímu týmu za spolupráci. 
Br. Jiří Sedláček – do roku 2004 nevěděl o Orlu vůbec nic.  Snaží se, aby jejich jednota byla 
soběstačná. Teď už dobře ví, co je to Orel a práce v něm. Nyní pracuje v TVR. 
Ses. Dana Tománková – je hrdá na práci v RM. Nyní je předsedkyní v RM a místostarostkou 
Orla. Práce s mládeží ji naplňuje nejen v Orlu, ale i osobním životě. Zve na školení pro 
cvičitele, které bude na podzim. 
 
Předseda volební komise podal pokyny k volbě místostarostů. 
Br. starosta požádal duchovního rádce o modlitbu před obědem. 
Mons. Graubner vedl modlitbu Anděl Páně. 
Byl vyhlášen čas na oběd, přestávka ukončena v 13.30 hod. 
 
4.4. Zpráva Ústřední revizní komise  
Br. Čáp – zpráva ÚRK je v písemné podobě. Podařilo se získat shody s vedením účetnictví a 
požadavky ÚRK. Nakládání s prostředky Orla je transparentní, je rovný přístup k financím. Při 
kontrolách nejsou závažnější připomínky. ÚRK kontroluje všechny doklady a jsou ve velmi 
dobrém stavu – jeho slova byla potvrzena i kontrolami na ústředí (JMK, MŠMT, FÚ a NKÚ). 
Součástí práce ÚRK byly i kontroly v některých jednotách. Br. Čáp apeloval na to, aby se 
župní funkcionáři zajímali, co se děje v jejich jednotách. Může se tím předcházet problémům. 
Na závěr měl jednu připomínku – může se v jednotách vyskytnout problém s autorskými právy 
(provozování restaurací, veřejná produkce) – je třeba dát si pozor.  
Br. Starosta vyzval k diskuzi. 
 
4.5. Zpráva Ústředního rozhodčího sboru 
Zpráva byla podána písemnou formou. Br. starosta vyzval k dotazům ke zprávě Ústředního 
rozhodčího sboru. Nikdo z přítomných neměl dotazy.  
 
 



OREL  
 
 

8 
 

ÚS 15/XVII. Ústřední sjezd projednal a bere na vědomí zprávu ÚRK. 
                                                                            Hlasování: pro – optická většina, zdržel se - 3 
ÚS 16/XVII. Ústřední sjezd projednal a bere na vědomí zprávu ÚRS. 
                                                                            Hlasování: pro – optická většina, zdržel se - 1 
 
Vstup volební komise: 
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky voleb: 
Odevzdaný počet volebních lístků – 114 
Odevzdaný počet platných lístků – 113 
Počet neplatných volebních lístků – 1 
 
Výsledky v jednotlivých oblastech: 
Oblast 1  

- br. Stanislav Vejvar – 103 hlasů – zvolen 
Oblast 2  

- ses. Marie Brandejsová – 67 hlasů – zvolena 
- br. Lukáš Německý – 45 hlasů – nebyl zvolen 

Oblast 3  
- ses. Ludmila Kellerová – 48 hlasů – nebyla zvolena 
- br. Pavel Korger – 27 hlasů – nebyl zvolen 
- br. Ivo Slavotínek – 38 hlasů – nebyl zvolen 

V této oblasti se bude volit ještě ve 2. kole – postupuje ses. Kellerová a br. Slavotínek 
 
Oblast 4 

- br. Josef Častulík – 97 hlasů – byl zvolen 
- br. Petr Gabriel – 43 hlasů – nebyl zvolen 
- ses. Miluše Macková – 104 hlasů – byla zvolena 
- br. Jiří Sedláček – 97 hlasů – byl zvolen 
- ses. Dana Tománková – 87 hlasů – byla zvolena 

Volební komise připraví hlasovací lístky pro druhé kolo ve 3. oblasti.                   
Předseda volební komise vyhlásil čas na podávání návrhů na funkci předsedy ÚRK. 
 
Pokračují zprávy odborných rad: 
Zpráva RS 
Ses. Brandejsová -  rada seniorů za 4 roky prokázala dobrou práci, do Orla patří. Někdy je 
domluva obtížná, ale bez domluvy nemá práce cenu. Poděkovala všem, kteří v RS dosud 
pracovali, zejména br. Kostelkovi a všem dalším. Jako nově zvolená místostarostka by i nadále 
ráda vedla radu seniorů. 
Zpráva EHR 
Br. Kamba – v minulosti se hodně mluvilo o „zlatém pokladu“. Jeho zhodnocení se podařilo 
investicí do nemovitostí.  
Zpráva RM 
Ses. Tománková – zpráva byla sepsána kolektivně, jsou v ní i výtky. Mladí lidé by měli být 
kritičtí. Některé nápady se podařilo uskutečnit, jiné zapadly. Rada mládeže vytýčila body, které 
by ráda v dalším období realizovala.  
 
ÚS 17/XVII. Ústřední sjezd bere na vědomí zprávy odborných rad – TVR, KR, DR, ÚRK, ÚRS, 
RS, EHR, RM 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina 
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Vstup volební komise:  
Předseda volební komise oznámil ukončení podávání návrhů na předsedy ÚRK. Zároveň byly 
rozdávány lístky na 2. kolo volby místostarosty pro oblast 3. Na předsedu ÚRK byl podán 
jeden návrh – br. Čáp. 
 
Br. Čáp – pokud bude zvolen, bude pokračovat v dosavadní práci. Pokusí se poskytnout záruku, 
že nakládání s orelskými prostředky bude i nadále transparentní. 
 
 
Vyhlášena přestávka.  
 
 
Vstup volební komise:  
Předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb druhého kola pro oblast 3. 
Počet vydaných hlasovacích lístků – 110 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků – 110 
Počet platných hlasovacích lístků – 108 
Počet neplatných hlasovacích lístků – 2 
Ses. Ludmila Kellerová – 66 hlasů – byla zvolena 
Br. Ivo Slavotínek – 42 hlasů – nebyl zvolen 
 
ÚS 18/XVII. Ústřední sjezd volí místostarosty: br. Stanislava Vejvara, Josefa Častulíka, Jiřího 
Sedláčka, ses. Marii Brandejsovou, Miluši Mackovou, Danu Tománkovou, Ludmilu Kellerovou 
 
 
5.6. Volba předsedy Ústřední revizní komise 
 
Na předsedu ÚRK byl navržen br. Bohuslav Čáp a na členy ÚRK bratři Antonín Gazárek a 
Jaroslav Šustr. Předseda volební komise navrhuje volbu aklamací. 
 
ÚS 19/XVII. Ústřední sjezd schvaluje volbu předsedy, místopředsedy a člena ÚRK aklamací. 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina 
 
ÚS 20/XVII. Ústřední sjezd volí předsedu ÚRK br. Bohuslava Čápa. 
                                                                                                                 Hlasování: 105 – 0 – 0  
 
5.7. Volba místopředsedy Ústřední revizní komise 
Br. starosta navrhl, aby místopředsedou ÚRK byl br. Antonín Gazárek, ten souhlasí a 
kandidaturu přijímá. 
 
ÚS 21/XVII. Ústřední sjezd volí místopředsedu ÚRK br. Antonína Gazárka. 
                                                                                                                 Hlasování: 100 – 0 – 6  
 
5.8. Volba členů Ústřední revizní komise 
 
ÚS 22/XVII. Ústřední sjezd volí člena ÚRK br. Jaroslava Šustra. 
                                                                                                                 Hlasování: 100 – 0 – 7 
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6. Diskuze  
Pokračuje se v jednání přihláškami do diskuze: 
Ses. Brandejsová – pouť k Horákově kapli je 9. 8. 2015, v poutní knížce je špatný údaj. 
Br. Výleta – pozdravil přítomné za Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. Také akademie 
pořádá pro své členy školení jako Orel. Církev má velké množství objektů – jsou vybaveny 
k ubytování, stravování, … atd. (např. Sv. Hostýn, Velehrad, … a další). Jen doporučuje 
koordinátora akcí. 
Br. Schiller – nabízí možnost zajistit opasky a spony k orelským stejnokrojům.  
Br. Zima -  ocenil vedení Orla, materiály chodí v pořádku. Má však připomínku k rozhodnutí 
prodeje pozemku jednoty Hronov-Zbečník. V katastru byla chyba. V KN již sjednaná náprava, 
žádá o schválení odprodeje pozemku. 
Br. Juránek – vedení Orla musí reagovat v souladu se zákonem. Věc se bude řešit na VP co 
nejrychleji. 
Br. Vahalík – chtěl požádat vedení, zda nejsou na ústředí k dispozici reklamní předměty. Uvítal 
by na našem webu něco jako e-shop, kde zjistí nabídku a cenu. 
Br. Juránek – reklamní předměty jsou k dispozici, na podzimní ÚR se doplní. 
Ses. Macková – do žup šla výzva, že jsou propagační předměty k dispozici (trička, náramky). 
Bohužel forma e-shopu není možná kvůli finančnímu aspektu (dotace). 
Br. Vejvar – na Sv. Václava jsme domluveni s Mons. Dukou na účasti při oslavách státního 
svátku. Mons. Duka by měl v předvečer svátku umístit známku na prapor jednoty Šardice. Byl 
by ten večer vyhrazen Orlům. Harmonogram a pozvánka bude co nejdříve rozeslána. Přivítal 
by větší účast ze strany Orla. 
Br. Gabriel – požádal o  zápis do registru dárců kostní dřeně (mladí dárci) pro členku Orla 
Barunku Holadovou. Odběry se uskuteční v Kunovicích, potom v rámci pouti na Velehrad a 
Sv. Hostýn. 
Br. Juránek -  je připraven z fondu starosty tuto věc podpořit (starší než 35 let platí 1.500,- Kč) 
Br. Zelina -  v neděli z jejich farnosti bylo cca 150 osob, kteří se nechali do registru dárců  
zaregistrovat. Rozloučil se s přítomnými, poděkoval za spolupráci v posledním volebním 
období. Ústřední akce jsou většinou dobře zajištěny, za to patří dík všem pracovníkům ústředí. 
Ale důležitá je práce v jednotách, tam se musíme věnovat dětem a mládeži. Je důležité pracovat 
nejen na sportovním, ale i kulturním a duchovním úseku.  Musíme děti naučit pěkně mluvit, 
vštěpovat jim zásady slušného chování. Popřál novému vedení, aby se mu dařilo a nastal rozvoj 
Orla. Více kvalitních a kvalifikovaných členů, aby nebyly problémy s organizací akcí. 
Br. Kotík – poděkoval všem, se kterými dlouhá léta spolupracoval. Od roku 1998 pracuje 
v různých orelských funkcích, rád na ta léta vzpomíná. Orlem zůstává a přeje všem hodně 
zdaru. 
 
7. Závěr  
 
7.1. Schválení usnesení 
Další přihlášky do diskuze nejsou, br. starosta vyzval předsedu návrhové komise k přednesení 
usnesení, které je potřeba ještě schválit. 
Br. Čáp přečetl jednotlivá usnesení. 
 
ÚS 23/XVII. Ústřední sjezd potvrzuje správnost přijatých usnesení sjezdu. 
                                                                                                 Hlasování: pro – optická většina 
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7.2. Závěrečné slovo starosty 
Br. starosta poděkoval všem za práci a popřál pěkný zbytek víkendu. Věří, že se s mnohými 
setká za týden v Hradci Králové na atletických závodech. Na podzim nás čeká sestavení 
odborných rad, požádal všechny o zamyšlení nad personálním obsazením. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ------------------------------- 
                                                                                                      Ing. Stanislav Juránek 
                                                                                                                starosta  
 
Zapsaly: 
 
Ses. Iva Nováčková ………………………………….. 
 
Ses. Hana Komariková ……………………………….. 
 
Ověřili: 
 
Br. Česlav Škvařil ……………………………………. 
 
Br. Kamil Bartoš ……………………………………… 
 
 
 
 
 


