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1. Základní údaje: 

Název organizace Orel jednota Hradec Králové 

IČO 648 08 904 

Právní forma pobočný spolek 

Sídlo Hradec Králové 3, Jana Koziny 560, 500 03 

Statutární zástupce:  Datum vzniku mandátu: 

Starosta Bohuslav Čáp 19. 2. 2016 

Místostarosta Radoslav Duchoň 24. 2. 2017 

Sekretář Matěj Ležík 19. 2. 2016 

organizační složky 
(jednoty v rámci župy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontaktní údaje 

Poštovní adresa Hradec Králové 3, Jana Koziny 560, 500 03 

telefon 495 512 613 

Emailová adresa hradeckralove@orel.cz 

Webové stránky  

 

3. Členská základna 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. rozdíl 

Celkový počet členů 216 226 +10 

do 18 let 66 62 -4 

19-70 let 123 137 +14 

71 ≤ let 27 27 0 
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4. Rada jednoty/župy 

 jméno Datum vzniku mandátu: 

Starosta Bohuslav Čáp 19. 2. 2016 

Místostarosta Radoslav Duchoň 24. 2. 2017 

Místostarosta   

Sekretář Matěj Ležík 19. 2. 2016 

Člen  Matěj Ležík 19. 2. 2016 

Člen Jana Jaroměřská 19. 2. 2016 

Člen Antonín Hušek 19. 2. 2016 

Člen Jakub Hušek 24. 2. 2017 

Člen   

Duchovní rádce P. Jaroslav Brožek 2011 

 

5. Odborné rady (jsou-li zřízeny) 

                     Předseda rady 

Tělovýchovná rada  

Rada mládeže  

Duchovní rada  

Ekonomická rada  

Kulturní rada  

Revizní komise Vlasta Musilová 

 

6. Činnost jednoty 

Oddíl šermu má celkem 32 členů, z toho 25 v kategorii 6 – 23 let, a má 4 trenéry. Tréninky 2x týdně 
po 2 hodinách. Trenéři se orientují na výchovu nových adeptů šermu. Účastníci soutěží trénují 3x 
týdně a zúčastňují se ročně 8 – 10 soutěží a turnajů. Jsou to známá jména již z předchozích let. Na 
turnajích Českého poháru a mistrovství České republiky startovali: Rücker Vojtěch - startoval na 4 
turnajích Českého poháru. Na Opavském listopadu získal 3. místo. Mladší žáci Vít Hůlek a Lukáš 
Dyntar se v sezóně 2017-1018 celkově umístili na 4. a 13. místě pohárového žebříčku. V současné 
sezóně se pohybuje L. Dyntar na 5. místě v kategorii mladších žáků. (45 startujících). V sezoně 2018-
2019 oba startují také ve vyšší věkové kategorii, kde se pravidelně umísťují ve čtvrtfinálové osmičce 
nebo v první třetině startovního pole. Vojtěch Rücker v konkurenci 32 žáků získal na Opavském 
listopadu bronzovou medaili.  Do soutěží ČŠS se také zapojila děvčata v kategorii žaček - Peerová 
Andrea, Hradilová Eliška a Šubová Barbora. V srpnu se mladí závodníci zúčastnili tréninkových kempů 
v Bystřici nad Pernštejnem a v Mostě.  
Loňská sezóna byla úspěšná i pro veterány. Na 9 turnajích získali 27 medailí a 10 medailí přivezli 
z mistrovství republiky. Richard Zapadlo je mistr republiky v kordu a v šavli a získal 3. místo ve fleretu. 
Dana Skokanová je mistryně republiky v kordu a získala 3. místo v šavli. Petr Čechák získal na 
mistrovství republiky 2. místo ve fleretu, 3. místo v kordu a 3. místo v šavli. Družstvo Zapadlo, Čechák, 
Skokanová získalo na MČRV 2. místo v šavli a 3. místo ve fleretu. Kamil Hozák je v žebříčku kategorie 
40 – 50 let v kordu na 3. místě, Martina Hozáková je v žebříčku kategorie 30 – 40 let v kordu na 2. 
místě. 
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17. ročníku veteránského šermířského turnaje Stará garda se v 16. kategoriích utkalo celkem 92 
šermířů. Bylo rozdáno 51 medailí. Loňský termín bohužel kolidoval se dvěma národními turnaji 
v Německu a Maďarsku, které byly v evropském šermířském kalendáři, a o šermíře z těchto zemí byl 
tedy ten náš ochuzen. Přesto byla účast českých veteránů nadprůměrná a na evropské veteránské 
poměry záviděníhodná. Z hradeckých šermířů skončil Richard Zapadlo na 2. místě ve fleretu, Dana 
Skokanová 3. v šavli a ostatní umístění byla pod stupni vítězů. 
 
Družstvo volejbalu mužů hraje okresní přebor. Tato soutěž se hraje na venkovních hřištích v průběhu 
letních měsíců květen – červen a v září. V loňské sezóně 2017/18 se tým umístil na velice pěkném 
celkovém 3. místě. V letošní sezóně je zatím na 5. místě s cílem zlepšit své konečné umístění. Mimo 
soutěžní období se členové v létě scházejí ke hře plážového volejbalu, v zimním období trénují 
v orlovně a v hale ZŠ Nový HK. 
 
Oddíl malého fotbalu a futsalu má tři týmy venkovní (A, B, C) a dva halové. Tréninky probíhají v 
orlovně a v hale v Předměřicích. A tým hraje krajský přebor a B tým je v okresním přeboru. C tým se 
účastní 16členné A třídy. Ve futsale, který se koná zpravidla od listopadu do února, hraje A tým divizi,  
což je česká třetí nejvyšší futsalová liga. B tým hraje krajský přebor. 

Tělocvičnu využívá oddíl cvičení žen, oddíl předškolních dětí, oddíl nohejbalu, malé kopané, dva 
oddíly rekreačního volejbalu a oddíl volejbalu mužů a žen. Zájem je i o využívání posilovny. 

Činnost oddílu turistiky mládeže probíhá podle celoročního dlouhodobého plánu a sestává 
z pravidelných družinových schůzek 1 x týdně, výletů jedno- i vícedenních, letního stanového tábora a 
jednorázových akcí i pro veřejnost.  

Oddíl turistiky pro všechny připravil loni devět výletů ve východočeském regionu, některé ve 
spolupráci s pardubickými turisty.  

Z duchovních a kulturních aktivit je možno zmínit druhou župní pouť na Horu Matky Boží u Králík a 
tradiční účast na srpnové celoorelské pouti na Sv. Hostýn. 

Naši členové se účastní i akcí pořádaných ústřední radou seniorů, tj. setkání seniorů a jubilantů. 

Účast na akcích ústředí /župy – v roce 2018 měla jednota zástupce v orelské běžecké lize, který se 
v celoročním hodnocení umístil na 3. místě, když absolvoval v kategorii nad 60 let 13 běžeckých 
závodů. Do celoročního kalendáře župních akcí přispívá jednota Hradec Králové zejména nabídkou 
turistických výletů 

Seznam příloh, počet listů: 

Rozvaha 2018 – 1 list 

Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 – 1 list 

Vypracoval: Bohuslav Čáp 

Datum:  7. 7. 2019 

Podpis statutárního zástupce 

 

razítko 
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