OREL

Zápis z XVIII. ústředního sjezdu Orla
konaného dne 26. května 2019
v orlovně v Bosonohách, Pražská 65/55, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Uvítání a zahájení sjezdu
- volba pracovního předsednictva
- schválení programu
- volba návrhové komise
- volba mandátové komise
- volba volební komise
- volba zapisovatele
- volba 2 ověřovatelů zápisu
2. Slovo starosty
3. Vystoupení hostů
4. Zprávy
- mandátové komise
- o činnosti Výkonného předsednictva
- o činnosti Odborných rad – pouze písemně
- Ústřední revizní komise
- Ústředního rozhodčího sboru
- diskuze ke zprávám
5. Volby
- stanovení počtu a názvů odborných rad, stanovení počtu členů v odborných radách
- schválení volebního řádu
- starosty Orla
- místostarostů Orla
12:00 mše svatá, oběd (cca 13.30)
- členů a náhradníků Výkonného předsednictva
- předsedy Ústřední revizní komise
- místopředsedy Ústřední revizní komise
- členů Ústřední revizní komise
6. Změna stanov
7. Diskuze
8. Závěr XVIII. Ústředního sjezdu
- schválení usnesení
- závěrečné slovo starosty
Jednání XVIII. ústředního sjezdu Orla bylo zahájeno v 9:00 hodin.
1. Uvítání a zahájení sjezdu
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou. Je zde
nadpoloviční většina přítomných, jednání je usnášeníschopné. Vyzval přítomné
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k připomínkám navrženého programu dnešního jednání. Pořadí projednávaných bodů programu
bude uzpůsobeno probíhajícím volbám.
ÚS/1/XVIII Ústřední sjezd schvaluje program XVIII. ústředního sjezdu Orla.
opt. většina pro
Volba pracovního předsednictva
Br. Juránek navrhl, aby delegáti sjezdu schválili pracovní předsednictvo navržené Ústřední radou
Orla ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová, ses. Brandejsová, br.
Sedláček a mons. Jan Graubner.
ÚS/2/XVIII Ústřední sjezd schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní
předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová, ses. Brandejsová, br.
Sedláček a mons. Jan Graubner.
opt. většina pro
Volba mandátové komise
Ústřední rada Orla navrhla sjezdu ke schválení členy mandátové komise br. Gazárka, br. Nováčka
a br. Kočího.
ÚS/3/XVIII Ústřední sjezd schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek, br. Nováček
a br. Kočí.
opt. většina pro
Volba návrhové komise
Ústřední rada Orla navrhla sjezdu ke schválení členy návrhové komise br. Čápa, br. Vahalu, br.
Husáka a br. Jaňuru.
ÚS/4/XVIII Ústřední sjezd schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp, br. Vahala, br.
Husák a br. Jaňura.
opt. většina pro

Volba volební komise
Ústřední rada Orla navrhla sjezdu ke schválení volební komisi ve složení br. Hampl, br. Kopecký,
a br. Možný. Dále byl navržen br. Veselík a br. Kocour. Br. Juránek vyzval k dalším návrhům
z pléna na člena volební komise.
ÚS/5/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volební komisi ve složení br. Hampl, br. Kopecký, br.
Možný, br. Veselík a br. Kocour.
opt. většina pro
Volba ověřovatelů zápisu
Br. Juránek navrhl ověřovatele zápisu ses. Braunerovou a br. Dokoupila.
ÚS/6/XVIII Ústřední sjezd schvaluje ověřovatele zápisu ses. Braunerovou a br. Dokoupila.
opt. většina pro
Volba zapisovatele
Br. Juránek navrhl zapisovatelkami ses. Jurečkovou a ses. Nováčkovou.
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ÚS/7/XVIII Ústřední sjezd schvaluje zapisovatelky ses. Jurečkovou a ses. Nováčkovou.
opt. většina pro
ÚS/8/XVIII
Ústřední sjezd schvaluje účast technického pracovníka a skrutátorů: Jana.
Chlupová, Zdislava Jurečková, Karolína Jurečková, Terezie Cajzlová, Terezie Barančicová,
Gabriela Kyzlinková, Josef Vyškovský, David Záboj a Michael Král.
opt. většina pro
2. Slovo starosty
Br. Juránek přivítal hosty: mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, duchovního rádce
Orla, Mgr. Marka Výborného, předsedu KDU-ČSL, Ing. Jana Bartoška, místopředsedu KDUČSL, Zdeňka Cabalku, místopředsedu Klubu českých turistů a Mgr. Petra Hladíka, prvního
náměstka primátorky města Brna. Dále přivítal Samuela Muchu z jednoty Bohunice, který završil
hranici 19.000 aktivních členů Orla. Starosta novému členu poděkoval a předal pamětní list.
Br. Juránek: Orel má členskou evidenci dle požadavků MŠMT a každý do ní může nahlédnout
na webu MŠMT. Počet členů Orla stále roste. Stejně jako Klub českých turistů (dále KČT), má i
Orel turistické akce, jen orlové je nazývají poutěmi. Orel má poutní knížku. Spolu s KČT se rádi
zapojíme do každoroční turistické akce konané na Nový rok - akce Čtyřlístek. Oblast kulturní –
folklor je třeba zachovat. Duchovní rozměr – spojen s naším zakladatelem mons. Janem
Šrámkem, knězem v Novém Jičíně, který se v roce 1894 pokoušel založit první spolky Orla.
Vyvrcholením byl 31. květen 1909, kdy se za podpory arcibiskupa Bauera podařilo založit
celostátní organizaci Orla. Proto si letos můžeme připomenout 110. výročí naší organizace. Orel
vděčí kněžím za svůj rozvoj mezi 1 a 2. světovou válkou. Vloni jsme si připomenuli 70. výročí
od poutě v roce 1948, následkem které bylo hodně orlů zavřeno a pronásledováno komunisty.
I v roce 1938 byla velká orelská pouť jako protest proti nacismu. Orli byli ti, kteří stáli v boji
proti nacismu. Mons. Šrámek založil branné oddíly Orla, které čítaly více jak 100.000 mužů
připravených na obranu vlasti. Orli vždy stáli na straně země, našeho národa. Svoji historii si
musíme připomínat.
Br. Juránek poděkoval br. Božetěchu Kostelkovi za jeho celoživotní práci a přínos Orlu, jak
na úrovni jednoty, župy, tak na celostátní úrovni a předal mu Čestný zlatý odznak Orla.
Br. Kostelka: s hlubokou pokorou přijímám vaše slova. Vídal jsem se s vámi všemi na akcích,
vždy s pochopením jeden pro druhého. Spojuje nás velká orelská myšlenka a naše víra. To
potřebujeme v pokoře přijímat a také předávat.
3. Vystoupení hostů
Hosté pronesli krátké zdravice.
Mons. Graubner: poděkoval všem, kdo pracují jak ve sportu, tak v kultuře, tak v rovině duchovní.
Duchovní rovina je dnes asi nejnáročnější. Křesťané se mají snažit žít podle evangelia i v běžném
životě. Když budeme podle evangelia žít, budeme i dobrými orly. V loňském roce byla do všech
křesťanských organizací rozeslána informace o výzvě papeže Františka k evangelizaci. Letošní
říjen je papežem Františkem vyhlášen jako mimořádný misijní měsíc. Máme se do něj všichni
zapojit. Nemá se však jednat o jednorázovou akci. Při sportu můžeme v druhém vidět Krista,
jednat s ním jako s Kristem. Tím budeme i budovat poslání církve. Poděkoval všem, kteří církev
budují. V říjnu má být modlitební akce v rámci celé církve, modlitební most za misie. Jako se
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orli každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky, Noci kostelů, tak doufá, že se orli zapojí i do této
akce.
ÚS/9/XVIII Ústřední sjezd ukládá Výkonnému předsednictvu Orla zapojit se do misijní aktivity
v rámci misijního měsíce října v roce 2019.
opt. většina pro
Petr Hladík: KDU-ČSL a Orel vždy patřili k sobě. Ve všech těžkých dobách orli KDU-ČSL
výrazně pomohli. Společně zakoupili objekt na ulici Vranovská v Brně, což tehdy lidové straně
velmi pomohlo. KDU je ve vedení města Brna. Orel bude mít i nadále svoje sídlo v Brně. Orel
bude mít konečně sídlo vlastní, což se podařilo i díky spolupráci s KDU-ČSL. Doufá, že
vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat.
Marek Výborný: pozdravil přítomné jako předseda KDU-ČSL, ale také jako člen přeloučské
jednoty Orla. Potvrdil, že Orel a KDU k sobě patří. Orel letos slaví 110 let a KDU-ČSL 100 let.
Je naší povinností si historii připomínat. Poděkoval za dobrovolnickou činnost v jednotách.
Jan Bartošek: prosazování křesťanských hodnot ve sportu je cesta ke spravedlivé společnosti,
křesťanské Evropě. Je důležité chtít vyhrávat a hrát přitom podle pravidel. V jednotě je síla. Orel
má být na co hrdý.
Zdeněk Cabalka: KČT měl loni 130. výročí turistického značení a všechny kraje si to uvědomují,
od všech krajů dostali podporu, jen od státu nic. Spolupráce s Orlem je v základních článcích.
Orel je více sportovní, ale spolu ovlivňujeme společenské dění. KČT pořádá dálkové pochody i
další akce. Doufá, že úspěšná spolupráce bude nadále pokračovat.

4. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise br. Gazárek: z celkového počtu 147 delegátů je přítomno 119
delegátů s hlasovacím právem, tj. 81%, jednání XVIII. ústředního sjezdu Orla je
usnášeníschopné.

Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 4, 4a – 4c)
Delegáti sjezdu obdrželi písemně přehled docházky členů Výkonného předsednictva Orla,
přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla, přehled přijatých usnesení Ústřední
rady Orla a přehled přijatých usnesení XVII. ústředního sjezdu za celé volební období.
ÚS/10/XVIII Ústřední sjezd bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva.
opt. většina pro
ÚS/11/XVIII Ústřední sjezd bere na vědomí kontrolu usnesení sjezdu 2019, Ústřední rady Orla a
Výkonného předsednictva Orla.
opt. většina pro

Zpráva o činnosti Odborných rad (materiál 4d -4i)
Delegáti sjezdu zprávy obdrželi písemně. Br. Juránek vyzval k dotazům k zaslaným zprávám.
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Br. Juránek poděkoval všem odborným radám za jejich práci. Tělovýchovné radě poděkoval za
úspěšné reprezentování Orla na hrách FICEP. Poděkoval Radě seniorů za vyvázání starých čísel
časopisů Orel. Vybídl jednoty a župy k zasílání zpráv o orelských akcích ke zveřejnění
v časopisu. Zůstane tak památka pro budoucí generace.
ÚS/12/XVIII Ústřední sjezd bere na vědomí zprávu TVR, KR, DR, RS, EHR a RM.
opt. většina pro
Zpráva Ústřední revizní komise (materiál 4j)
Delegáti sjezdu zprávu Ústřední revizní komise obdrželi písemně. Bratr Juránek poděkoval
členům ÚRK za odvedenou práci, zvláště končícím ve funkci ÚRK br. Gazárkovi a br. Šustrovi.
ÚS/13/XVIII Ústřední sjezd bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.
opt. většina pro
Zpráva Ústředního rozhodčího sboru
Br. Kubalec: Ústřední rozhodčí sbor připravil Jednací řád ÚRS a rozhodl v následujícím:
1) Ve věci Mgr. Víta Jůzy, který se domáhal proplacení cestovného ve výši 554,- Kč za účast na
rozšířeném jednání Tělovýchovné rady Orla. Návrh byl zamítnut, jelikož se navrhovatel
účastnil jednání TVR Orla dobrovolně za župu.
2) Ve věci usnesení rady jednoty Uherské Hradiště o vyškrtnutí 16 členů z důvodu, že členské
příspěvky nezaplatili jednotě, ale župě. ÚRS rozhodl, že v tomto případě bylo vyškrtnutí
neplatné, protože i když nebyly poplatky zaplaceny na správné platební místo, tak převažuje
zájem členů na to zůstat členem.
3) Ve věci odvolání paní Jany Petráškové proti zamítnutí změny jejího členství z přidruženého
členství na řádné. Odvolání bylo zamítnuto, jelikož je zcela v pravomoci Rady jednoty zdali
přidružené členství přemění na řádné či nikoliv.
ÚS/14/XVIII Ústřední sjezd bere na vědomí zprávu Ústředního rozhodčího sboru.
opt. většina pro, proti 0, zdržel se 0
Protože zpráva ÚRS nebyla rozeslána písemně, bude přílohou zápisu sjezdu. Br. Juránek
poděkoval členům ÚRS za odvedenou práci.
Diskuze ke zprávám
Br. Juránek vyzval přítomné k diskuzi ke zprávám odborných rad, ÚRK a ÚRS.

5. Volby
Stanovení počtu a názvů odborných rad, stanovení počtu členů v odborných radách
(materiál 5, 5a)
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Dle platných stanov §15 bod 4 odst. g) je kompetence stanovení počtu odborných rad, počtu
jejich členů (nejméně 5) a jejich zaměření svěřena ústřednímu sjezdu. Ústřední rada na svém
zasedání dne 28.4.2019 navrhla ke schválení XVIII. Ústřednímu sjezdu Orla následující odborné
rady a počty jejich členů: Duchovní rada (DR) – návrh na 7 členů, Tělovýchovná rada (TVR) –
návrh na 9 členů, Kulturní rada (KR) – návrh na 5 členů, Rada mládeže (RM) – návrh na 5 členů,
Rada seniorů (RS) – návrh na 5 členů, Ekonomicko hospodářská rada (EHR) – návrh na 5 členů.
ÚS/15/XVIII Ústřední sjezd stanovuje pro období 2019 – 2023 následujících 6 odborných rad
včetně počtu jejich členů: Duchovní rada 7 členů, Tělovýchovná rada 9 členů, Kulturní rada 5
členů, Rada mládeže 5 členů, Rada seniorů 5 členů, Ekonomicko hospodářská rada 5 členů.
pro 114, proti 0, zdržel se 0
Schválení volebního řádu (materiál 5b)
Br. Hampl: volební komise si zvolila předsedu br. Hampla a místopředsedu br. Možného.
Volební řád delegáti obdrželi písemně.
Ústřední rada schválila návrh volebního řádu. Navrhuje 7 volených místostarostů dle oblastí (viz
mapka rozdělení žup). Nenavrhuje další členy výkonného předsednictva. Br. Juránek vyzval
k připomínkám k Volebnímu řádu.
ÚS/16/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volební řád.

pro 114, proti 0, zdržel se 0

Volba starosty
Br. Hampl: vyhlásil časový limit v délce 15 minut na podání návrhů na kandidáty na starostu
Orla.
Po vypršeném limitu br. Hampl oznámil, že byl podán pouze jeden návrh na starostu Orla,
navržen byl Stanislav Juránek.
Br. Juránek: otevřel diskuzi k návrhu na předsedu.
Br. Slavotínek: dává návrh, aby starosta byl volen aklamací.
ÚS/17/XVIII ÚS schvaluje volbu starosty Orla aklamací.

pro 108, proti 0, zdržel se 0

Br. Juránek: požádal o hlas, nepovažuje za samozřejmé, že se může ucházet o post starosty. Orel
postupně prochází vývojem: naši předchůdci netušili, jestli budou mít nějakou orlovnu, kde se
budeme moci scházet. Nevěděli jsme, jak se Orel má zařadit do společnosti. Orel musel postupně
přesvědčit, že něco dokáže udělat. A tak došlo k obnovení celostátního Orla. Druhá fáze –
vytvořili jsme stanovy, máme instituci, ale museli jsme hledat směřování. Ve třetí fázi jsme
znovu hledali, kam patříme. Hledali jsme, kam se zařadit ve sportu, kam v církvi, kam v obci.
Některé jednoty zanikly, protože se nepodařilo předat orelskou myšlenku mladým. Postupně
jsme došli k tomu, že potřebujeme vlastní směr. Hodně orlů je zapojeno do tříkrálové sbírky –
běh v Moutnicích OBL – řada závodníků nepřijede, protože zrovna koledují. Udávají směr Orlu.
Poděkoval za každou akci, která se podaří uspořádat. Děti by ve volném čase měli mít umožněnu
volbu, jak trávit čas jinak než u počítače nebo mobilu. Orel má také sociální rozměr – jednota
Vyškov pořádá běh na podporu hendikepovaných, Orel pořádá charitativní akce pro Toma
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Németha. Každá jednota si v příštím roce bude muset požádat o dotace z MŠMT Můj klub –
jediná měřitelná záležitost mimo počet členů. Od toho se bude odvíjet částka, kterou obdrží
ústředí na investice a opravy. O dotace si musíme požádat, jinak je nedostaneme a nebudeme
schopni pomoci jednotám, které budou pomoc potřebovat. Čeká nás řada úkolů. Orel formuje
celého člověka. Poděkoval všem členům za práci v jednotách.

ÚS/18/XVIII Ústřední sjezd volí Ing. Stanislava Juránka starostou Orla.
pro 111 , zdržel se 0, proti 0
Volba místostarostů Orla
Br. Hampl vyhlásil časový limit 15 minut na podávání návrhů na místostarosty Orla. Po uplynutí
časového limitu br. Hampl konstatoval, že se sešlo se 8 návrhů na místopstarosty. V oblasti 1
jsou 2 kandidáti na jednoho místostarosty, v ostatních oblastech je shodný počet kandidátů
s počtem místostarostů.
Navržení delegáti se představili.
ÚS/19/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací místostarostů Orla pro oblast 4.
opt. většina pro
ÚS/20/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostkou Orla Ing. Miluši Mackovou.
pro 109, proti 0, zdržel se 1
ÚS/21/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostou Orla Ing. Jiřího Třináctého.
pro 109, proti 0, zdržel se 1
ÚS/22/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostou Orla Jiřího Sedláčka.
pro 110 , proti 0, zdržel se 0
ÚS/23/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostou Orla Oldřicha Gardáše.
pro 110, proti 0, zdržel se 0
ÚS/24/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací místostarosty Orla pro oblast 3.
opt. většina pro
ÚS/25/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostkou Orla Mgr. Ludmilu Kellerovou.
pro 112, proti 0, zdržel se 0
ÚS/26/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací místostarosty Orla pro oblast 2.
opt. většina pro
ÚS/27/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostkou Orla Marii Brandejsovou.
pro 113, proti 0, zdržel se 0
Br. Hampl: pro oblast 1 jsou na jednoho místostarostu podány dva návrhy – Klára Muziková a
Stanislav Vejvar. Bude následovat tajná volba.
Br. Slavotínek: navrhl volbu aklamací.
Br. Hampl: volba aklamací je proti volebnímu řádu, volba musí být tajná.
Při tajné volbě ses. Muzikářová obdržela 52 hlasů, br. Vejvar získal 63 hlasů. Místostarostou
pro oblast 1 byl zvolen br. Vejvar.
ÚS/28/XVIII Ústřední sjezd volí místostarostou Orla PhDr. Stanislava Vejvara.
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opt. většina pro
Br. Juránek poděkoval ses. Tománkové a br. Častulíkovi končících ve funkci místopředsedů Orla
za práci ve Výkonném předsednictvu Orla.

Volba předsedy Ústřední revizní komise
Br. Hampl stanovil časový limit 15 minut na podání návrhů kandidátů na předsedu Ústřední
revizní komise, místopředsedu ÚRK a člena ÚRK. Po vypršení limitu konstatoval, že na
předsedu ÚRK byl navržený pouze jeden kandidát, br. Čáp. Kandidát se krátce představil.
ÚS/29/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací předsedy Ústřední revizní komise.
opt. většina pro
ÚS/30/XVIII Ústřední sjezd volí předsedou Ústřední revizní komise Ing. Bohuslava Čápa.
pro 105, proti 0, zdržel se 0
Br. Hampl: na místopředsedy ÚRK byl navržený pouze jeden kandidát, ses. Brázdová.
ÚS/31/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací místopředsedy Ústřední revizní komise.
opt. většina pro
ÚS/32/XVIII
Ústřední sjezd volí místopředsedkyní Ústřední revizní komise Mgr. Marii
Brázdovou, Ph.D.
pro 103, proti 0, zdržel se 0
Br. Hampl: na člena ÚRK byl navržen pouze jeden kandidát, br. Kocour. Ten je členem volební
komise, proto nyní je jeho členství ve volební komisi zrušeno. Místo něj je do volební komise
navržena ses. Nováčková.
ÚS/33/XVIII Ústřední sjezd schvaluje zrušení členství ve volební komisi br. Kocoura a volí
ses. Nováčkovou členkou volební komise.
opt. většina pro
ÚS/34/XVIII Ústřední sjezd schvaluje volbu aklamací člena Ústřední revizní komise.
opt. většina pro
ÚS/35/XVIII Ústřední sjezd volí člena Ústřední revizní komise Jindřicha Kocoura.
pro 104, proti 0, zdržel se 0
Br. Juránek poděkoval br. Gazárkovi a br. Šustrovi končících ve funkcích v ÚRK za jejich práci.

6.
Změna stanov (materiál 6)
Delegáti sjezdu návrh na změnu stanov obdrželi písemně. Navržené změny se týkají:
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1) změn, které již byly v ústředních radách schváleny, ale z důvodu kompetence sjezdu
měnit nebo doplňovat určité paragrafy byly body sice doplněny do paragrafů k župám a
jednotám, ale kvůli přehlednosti navrhujeme ustanovení doplnit
2) změn, které vyplynuly z požadavků praxe a návrhů ÚRK
ÚRK navrhla doplnění v § 6 bod 3) Rada jednoty může změnit přidružené členství na členství
řádné. Řádné členství lze změnit na přidružené “pouze na vlastní písemnou žádost člena, nebo
jeho zákonného zástupce.“
ÚRK navrhla doplnění § 40 bod 5) „U statutárního zástupce funkce neskončí dříve, dokud
nedojde k výmazu ve spolkovém rejstříku“ a bod 6) Členem voleného orgánu „a jmenovaným
funkcionářem“ může být jen člen Orla, který splňuje požadavky § 10 odst. 3. Pokud takovému
členu zanikne v průběhu volebního období členství, zaniká i jeho mandát.
Br. Juránek vyzval k diskuzi.
Br. Soukal: navrhl doplnění § 2 – péče o seniory, v odstavci 6 navrhuje doplnit Klub důchodců.
Jako jsou uvedeny dětské skupiny, tak něco podobného pro seniory.
Br. Juránek: ve stanovách je uvedeno provozovat rehabilitační cvičení – je pro všechny skupiny;
připravuje se nová dotační složka – zdravotní tělocvik.
Ses. Macková: pozměňovací návrh – v posledním bodě, který pozměňujeme, doplnit „ve všech
věkových skupinách“.
Návrh z pléna: doplnit § 2 bod 5 – „a v oblasti branné výchovy“
Br. Vývoda: doporučuje vše shrnout do jednoho bodu.
ÚS/36/XVIII Ústřední sjezd schvaluje navrženou změnu stanov Orla v § 1 odst. 4, § 2 odst.
4,5,6, § 6 odst. 3, § 20 odst. 7, § 40 odst. 5, 6.
pro 102, proti 0, zdržel se 5

7.
Diskuze
Ses. Macková: Orel mění své sídlo. Delegáti si mohou prohlédnout fotografie ze stavebních
úprav nového ústředí. Částečně je hrazeno z vlastních zdrojů, 2 miliony Kč jsme získali
z Magistrátu Města Brna. Velké poděkování patří Petru Hladíkovi a Jaroslavu Suchému.
Br. Juránek požádal všechny jednoty, aby podaly žádosti o dotace na MŠMT Můj Klub.
Sportovcem se stává každý člen, který se zúčastní jedné soutěže. Každý orel dělá nějaký sport –
minimálně turistiku. Nejvíce finančních prostředků MŠMT přiděluje pro členy mladší 26 let,
kteří cvičí 2x týdně a zúčastní se 6ti soutěžních dnů (např. závodů OBL); v příštím roce se pro
dotace budou muset vykázat členové letošního roku.
Ses. Hamplová: ústředí by mělo vyčlenit - přijmout jednoho člověka, který bude jednotám
nápomocen při zpracování žádosti o dotace, aby jednotám poradil. Žádat o dotace je pro jednoty
důležité.
Br. Kovář: požádal, aby na příštím sjezdu bylo omezeno použití jednorázových obalů.
Br. Juránek: kůrovcová kalamita; doporučuje přečíst knihu Muž, který sázel stromy – skutečný
příběh člověka; vyzval ke sázení stromů.
Br. Kratochvíl: navrhl poděkování Ladislavu Šustrovi.
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Ses. Brandejsová: v poutní knížce pouť na Horu Matky Boží u Králík je chybně uvedený termín,
správný termín je sobota 15.6.2019!!
Br. Čáp: navrhuje udělat prezentaci pro postup vyplnění žádosti o dotace, dále navrhuje uspořádat
školení pro župy a jednoty ohledně dotací.
Ses. Pítrová: z ústředí by měli chodit přesnější informace, jednoty často vedou starší lidé, kteří
nejsou zběhlí v technologiích.
Br. Vejvar: Děkovná bohoslužba za 110 let Orla s prosbou o požehnání do dalších let se
ve svatovítské katedrále v Praze koná v úterý 18. června 2019; hlavní celebrant Dominik
kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český. Vyzýváme jednoty a župy k hojné účasti
praporů!
Br. Gardáš: u příležitosti 110 let Orla Kulturní rada navrhuje vyhlásit výtvarnou soutěž na téma
„Orel – 110 let mýma očima“; informace bude zveřejněna na webu Orla a bude rozeslána do
jednot.
Br. Juránek: svolává po skončení sjezdu 1. zasedání Výkonného předsednictva Orla.
8.

Závěr XVIII. Ústředního sjezdu

Schválení usnesení
Předseda návrhové komise přečetl veškerá přijatá usnesení XVIII. ústředního sjezdu Orla.
ÚS/37/XVIII Ústřední sjezd potvrzuje správnost přijatých usnesení sjezdu.
pro opt. většina, proti 0, zdržel se 0

Závěrečné slovo starosty
Br. Juránek popřál všem orlům, ať společně posuneme Orla dál. Je spousta věcí, které musíme
zařizovat. Ale nejdůležitější jít za hvězdou. Když budeme hledat, tak ji najdeme a ona nás k cíli
dovede. Orel to nemá lehké a ani mít nebude. Na závěr požádal otce arcibiskupa Jana Graubnera
o požehnání.
XVIII. ústřední sjezd Orla byl v 15:00 zakončen.
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