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Vážené členky a členové orelské jednoty v Uherském Brodě,

dostává se k vám Výroční zpráva naší organizace Orel jednota Uherský Brod za rok 2017, 
s jejíž pomocí hodno  me uplynulý rok z pohledu vás sportovců, trenérů a funkcionářů. Je 
určena jak pro všechny výše uvedené, tak i pro ty, kteří s námi sympa  zují, a také ty, kterým 
již zdravotní stav neumožňuje se ak  vně zapojit do sportování. A věřím, že také poslouží 
dalším generacím jako kronika uherskobrodského Orla k danému roku.

I v roce 2017 jsme v Orlu dosáhli řady sportovních úspěchů. Z oddílů to byl opět fl orbal, 
který zaznamenal velké úspěchy, a dále cyklopouť, která nabyla opět evropského rozměru.

Největší akcí uplynulého roku 2017 naší jednoty byla cyklopouť do Fá  my v Portugalsku, 
které se zúčastnilo 120 cyklistů, kteří strávili bezmála 3 týdny plné duchovních, sportovních 
i kulturních zážitků. Celý report, z již 13. ročníku cyklopoutě, si můžete přečíst v této výroč-
ní zprávě u rubriky Cyklopouť.

Největší inves  ční akcí uplynulého roku pak bylo zcela jistě vybudování nového antuko-
vého tenisového kurtu za fi nančního přispění Zlínského kraje, města Uherský Brod i naší 
orelské jednoty. Nový kurt tak doplnil dva stávající kurty, které byly zbudovány již v roce 
2003. Věřím, že nový kurt přispěje ke zkvalitnění tréninkové činnos   našich dě   a mláde-
že i k celkovému nárůstu „volných“ hodin pro sportování široké veřejnos  . Orel v našem 
městě se snaží přispívat ke zdravému sportování svých členů, tak i veřejnos  . Celkově tak 
Orelský stadion získává další sportoviště, které doplňuje celkovou mozaiku areálu koncipo-
vaného jako rodinné sportoviště.

Práce na výstavbě nového tenisového kurtu, nebyly jedinými změnami na Orelském sta-
dionu. Naše jednota vyšla velkoryse vstříc všem obyvatelům města, neboť přes svůj areál 
nechala nově vybudovat, resp. projít kanalizační šachtu z ulice U Vody, která se následně 
napojí na hlavní kanalizační tah od města. Bohužel v trase stála le  tá lípa u víceúčelového 
hřiště, která musela být, v souladu a s povolením všech patřičných orgánů, pokácena. Jako 
náhrada pak poslouží nové ozelenění významné čás   areálu, které je více než žádoucí. Stej-
ně tak došlo ke zbudování nové asfaltové cesty směrem ke kabinám, čímž vznikne propojo-
vací cesta mezi Orelským stadionem, přilehlými ulicemi z východní strany areálu, tak také 
plánovaného cyklopropoje mezi CPA Del  n a sídlištěm Olšava. A v plánu jsou další úpravy, 
tak aby se Orlák dále zveleboval, neboť je stále co zlepšovat.

Pro naše členy organizujeme pravidelné turnaje a zápasy ve fl orbalu, fotbalu či tenisu, ve 
kterých se snažíme zapojit všechny bez ohledu na jejich výkonnost. Pořádáme také turnaje 
pro širokou veřejnost. Ve fl orbalu jsme pro veřejnost organizovali tradiční letní turnaj Gu-
reň cup, který se opět konal pod širým nebem na víceúčelovém hřiš  . Vánoční fl orbalový 
turnaj - O pohár starosty Orla (15. ročník) se znovu hrál v kategorii mladší žáci. A stejně 
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jako u letního Gureň cupu, tak to byli naši fl orbalisté, kteří zvítězili! Ve fotbale to byl tur-
naj přípravek a žáků v tělocvičně gymnázia pojmenovaný po našem významném orelském 
předchůdci a „mučedníku za vlast“ bratru Antonínu Hrubém. Velmi úspěšné byly i společ-
né akce například s brodskou farnos   Farní den s Orlem, na kterém proběhla již 12. rokem 
soutěž ve fotbalových dovednostech. Ve fl orbalu v Orelské fl orbalové lize jsme se stali 
(již po tře   za sebou) nejúspěšnější jednotou Orla v naší zemi! Ke zlatu elévů jsme přidali 
medaile stříbrné mladších žáků a mužů a další bronz v dorostencích. 

Daří se nám také ve fotbalovém oddíle v soutěži FAČR. Kromě kvalitního vedení oddílu 
žáků pod taktovkou trenéra Tomáše Moravanského, kteří jsou po podzimní čás   na před-
ních místech tabulky. Slibně se rozvíjí přípravka, která se před sezónou 2017/2018 rozrostla 
do třech týmů (1 mladší a 2 starší přípravky). To vše za velkého přispění trenérů Milana 
Maršálka a Josefa Chovance. 

Výborně nám funguje tenisový oddíl, který v loňské sezóně hrál soutěže družstev v těchto 
kategoriích: Baby-tenis, mladší a starší žactvo. A pořádali jsme také klubové turnaje pro 
naše hráče. V plánu pro rok 2018 máme zapojení do soutěže družstev ještě v kategorii 
dorost. 

Opomenout nesmíme ani náš vlastní „příměstský sportovní tábor“ zaměřený na fl orbal, 
tenis a fotbal, který se konal od 21. do 25. srpna 2017. Mladí sportovci mohli využít kvalitní 
zázemí, které poskytuje Orelský stadion. Více se dočtete v přehledu všech akcí.

Dařilo se nám i na poli získávání fi nančních prostředků z veřejných zdrojů. Dosáhli jsme na 
všechny možné dotační  tuly, které byly vypsány s jasnými a transparentními pravidly pro 
jejich získání. To však nepla  lo a stále nepla   u inves  čních dotací z MŠMT, kdy policejní 
vyšetřování odhalilo, že přerozdělování ovlivňovala korupce fotbalových funkcionářů i pra-
covníků MŠMT. 

Dovolte mně však, abych také poděkoval těm, kteří stojí za všemi úspěchy – především tre-
nérům, vedoucím družstev, rodičům, fanouškům i brigádníkům z řad našich členů. Dík patří 
také všem obětavým organizátorům našich akcí, a také všem našim sponzorům menším 
i větším, Zlínskému kraji, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v podpoře programu 
č. 4 a č. 8, Nadaci Synot, a také městu Uherský Brod. 

Všechny informace o naší činnos   naleznete na našich internetových stránkách
www.orel.cz/ub, kde je i rozdělovník s odkazem na stránky našich sportovních družstev.

Chceme trvale přispívat ke kvalitnímu sportování jak našich členů, tak široké veřejnos   
Uherského Brodu!

S pozdravem Zdař Bůh dávejme sportu smysl 

Ing. Štěpán Janík, 
starosta, Orel Uherský Brod
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Poděkování...

Rok 2017 byl pro jednotu Orel Uherský Brod stejně jako předchozí rok sportovně i ekono-
micky úspěšný, a to i díky fi nanční podpoře donátorů, veřejných poskytovatelů fi nančních 
podpor a sponzorů pro sportování především dě   a mládež. Je naší upřímnou snahou jim 
všem poděkovat za jejich podporu.

V roce 2017 bylo naším největším přispívatelem město Uherský Brod, od kterého jsme 
získali účelové dotace v rámci veřejné fi nanční podpory sportu na sportovní činnost, na 
pronájem sportovišť na území Uherského Brodu, na údržbu sportovišť a na pokry   70 % 
energií Orelského stadionu. Z města Uherský Brod jsme také obdrželi dotaci na mimořádné 
akce tj. na halový fotbalový turnaj Memoriál Antonína Hrubého a na Vánoční fl orbalový 
turnaj mladších žáků.

V letošním roce jsme poprvé samostatně žádali Ministerstvo školství mládeže a tělový-
chovy (MŠMT) o dotaci v rámci nově otevřeného Programu VIII – Organizace sportu SK a TJ, 
ve kterém jsme byli úspěšní.

Významnou částku jsme získali ze Zlínského kraje na sportovní činnost fl orbalového oddílu 
a na halový fotbalový turnaj Memoriál Antonína Hrubého. 

Ze Zlínského kraje a města Uherský Brod jsme obdrželi inves  ční dotaci na projekt rekon-
strukce Orelského stadionu, jehož součás   bylo vybudování nového antukového tenisové-
ho kurtu a část oplocení.

Z ústředí Orla, prostřednictvím župy Velehradské, jsme získali nemalou částku na údržbu 
sportovišť na Orelském stadionu (program MŠMT č. IV).

Kromě toho jsme také obdrželi fi nanční částky z Českého fl orbalu na sekretáře, resp. ma-
nažera a na šé  renéra fl orbalu.

Z Okresního fotbalového svazu jsme získali menší částku na sportovní činnost.

Z Nadace Synot jsme získali příspěvek na sportovní vybavení pro tenisový oddíl. 

Kromě výše uvedených dotací jsme obdrželi fi nanční dary i materiální podporu ze strany 
některých fi rem a soukromých osob.

Všem těmto dárcům patří upřímné poděkování a naše ujištění, že tyto fi nanční prostřed-
ky byly použity účelně pro podporu sportující mládeže.

Ing. Štěpán Janík, 
starosta jednoty
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K samotné činnos  

V naší orelské jednotě vykonávaly v roce 2017 pravidelnou sportovní činnost tyto oddíly: 
FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. 

Naším největším oddílem je tradičně FLORBAL, který i v roce 2017 zaznamenal řadu úspě-
chů podpořenou spoustou utkání v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orba-
lové lize (OFL). Součet všech utkání v roce 2017 přesahuje číslo 300 a jednotlivé sta  s  ky 
je možné nalézt na internetu ČF na adrese: www.ceskyfl orbal.cz a OFL www.orel.cz/nofl . 
Zprávu o jeho činnos   sestavil Libor Kment, trenér.

Osmým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Šestým rokem hrála tři naše družstva 
(baby-tenis  , mladší a starší žactvo) také zápasy v rámci soutěže Jihomoravského teniso-
vého svazu. 
Zápasové sta  s  ky Baby tenisté zde: 
h  p://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2017/soutez/5797/druzstvo/2
Zápasové sta  s  ky Mladší žactvo zde: 
h  p://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5565/druzstvo/7
Zápasové sta  s  ky Starší žactvo zde: 
h  p://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5582/druzstvo/5
Zprávu za oddíl sepsala Hana Blahová.

Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechna 4 družstva – přípravka (1 mladší a 2 starší), žáci a muži 
hrají zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). A všem se daří. Výsledky a tabulky 
zde: www.ofsuh.cz.
Zprávu vypracoval trenér žákovských oddílů Tomáš Moravanský.

Dalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2017 jsme uspořádali již 13. ročník 
cyklopoutě, který vedl v termínu od 1. do 18. srpna 2017 z Uherského Brodu do portugal-
ské Fá  my a to k 100. výročí zjevení Panny Marie. 120 účastníků se postupně přesunulo 3 
autobusy na Pyrenejský poloostrov a po té zdolalo postupně na kole v 8 etapách 750 km 
dlouhou trasu: Trasa na kole: Vega de Valcarce (start - Španělsko) – Portomarín – San  ago 
de Compostela – Pontevedra – Ponte de Lima (Portugalsko) – Porto – Aveiro – Coimbra – 
cíl: Fá  ma. 
Více také na www.cyklopoute.cz
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LEDEN
Od nového roku probíhaly pravidelné soutěže ve fl orbalu v soutěžích Českého fl orbalu (ČF) 
a Orelské fl orbalové ligy (OFL). 

ÚNOR
17.02. proběhla členská schůze naší orelské jednoty v jídelně Charity Uherského Brodu.

BŘEZEN
18.03. se konal v Orlovně ve Vizovicích župní sjezd za účas   delegátů z naší jednoty.

DUBEN
08.04. Elévové obhájili po roce  tul mistra Orelské fl orbalové ligy! Mladí Broďané vyhráli 
ve Vyškově 4 z 5 utkání a pouze s Bohunicemi remizovali. První fi nálový turnaj desátého 
ročníku OFL patřil elévům. V sobotu 8. dubna se sjelo šest nejlepších družstev z divizí vý-
chod a západ do Vyškova. Východ – FbC Floorbee Orel Uherský Brod, FBC Orel Havířov, 
Florbal Hodonín. Západ – Brno–Bohunice, Vyškov, Nové Město na Moravě. První zápas 
a hned pořádné drama až dokonce zápasu. Bohunice vyrovnaly pro   Vyškovu na 3:3 v čase 
15:59,8. Tím zápasem předznamenaly, že si krom umu vzaly s sebou na turnaj i paní Štěs-
těnu. Obhájce  tulu z Brodu si v prvním zápase poradil s Florbalem Hodonín 4:1 a v poho-
dovém rytmu kráčel za  tulem. Jediné komplikace nastaly pro   Bohunicím, které vyrovnaly 
na 2:2 poslední akcí utkání v čase 15:59,0. Uherský Brod opro   minulému roku nevyhrál 
všechny zápasy, ale vítězství 8:1 nad Havířovem v posledním zápase znamenalo, že si opět 
po roce připsal  tul v kategorii elévů. Nejlepším obráncem turnaje byl zvolen náš Vojtěch 
Machalík. Sestava FbC Floorbee Orel Uherský Brod: Brankář: Vojtěch Pavelka. Hráči v poli: 
Michael Christov (kapitán), Jan Zábojník, Vojtěch Machalík, David Novák, David Šmíd, Filip 
Hegr, Richard Kovařík, Adriana Marečková, Vojtěch Toral a Antonín Tvrdoň. Trenéři: Jaro-
slav Šmíd, Tomáš Řihák, Tomáš Tvrdoň.

13.04. se mladší žáci Orla UB v Bojkovicích zúčastnili VELIKONOČNÍHO FLORBALOVÉHO 
TURNAJE, kde obsadili 2. místo.

22.04. Dorostenci získali v Orelské fl orbalové lize bronz! Finálový turnaj se hrál systémem 
každý s každým, kdy se utkalo šest nejlepších týmů z divizí jih, východ a západ - Chřestý-
ši Oslavany, Vyškov, Uherský Brod, Kněždub, Kunštát, Nové Město na Moravě. A cenného 
úspěchu dosáhli právě naši dorostenci. Finálové klání se hrálo až na Vysočině v Bystřici nad 
Pernštejnem. A dlouhá cesta byla znát. Hned v úvodním utkání s Kunštátem, kdy malátní 
Broďané soupeře sice přestříleli, avšak ani jednou neskórovali. Ve druhém utkání naopak 
zvládli přestřelku s aspirantem na  tul Vyškovem. V dalším zápase narazil Kundrata a spol. 
na známého soupeře ze základní divize Kněždub. Ačkoliv soupeře předčili ve všech činnos-
tech, nakonec odcházeli se skleslými hlavami po prohře 1:3. Do v pořadí čtvrtého utkání 
vstupovali uherskobrodš   Orli s vědomím, že pouze výhra je udrží ve hře o medaile. To se 
také povedlo. Po nejlepším výkonu v turnaji porazili pozdějšího vítěze celého turnaje TJ 
Oslavany 5:3. Závěrečný duel s Novým Městem pak přinesl skvělý fl orbal na obě strany. 

Výčet nejdůležitějších akcí roce 2017 v časové posloupnos  
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Oba soupeři věděli, že je bodový zisk posouvá k medailím. I když byli Broďané minutu od 
výhry, která by je katapultovala až na 2. místo, nakonec i bod za remízu 2:2 stačil k zisku 
bronzových medailí. Brankáři: Š. Častula, M. Juráková. Hráči v poli: O. Bartoš, M. Kundrata 
(kapitán), T. Plaček, D. Vystrčil, J. Janeska, M. Matyáš, P. Vystrčil, D. Mahdal, L. Bulejko a L. 
Knap. Trenéři: P. Gabriel a K. Semela.

29. a 30.04 se v Uherském Brodě uskutečnilo fi nále OFL starších žáků. Osm nejlepších druž-
stev z jednotlivých divizí bylo rozděleno do dvou skupin. Ještě před turnajem kvůli nemoci 
vypadli Chřestýši Ivančice, jako náhrada přijelo družstvo Domanína. Skupinu A vyhrály Šla-
panice se 6 body (prohra s Vyškovem). Druhé místo patřilo Nivnici, která díky lepšímu skóre 
předčila tře   Vyškov. Až čtvrtou pozici překvapivě obsadil domácí Uherský Brod. Skupina B 
měla stoprocentní družstvo a to obhájce  tulu z Uh. Hradiště. Za ním se šes   body skončily 
Boskovice. Tře   s jedním vítězstvím Domanín, čtvrté Dolní Bojanovice bez bodu. V prvním 
čtvr  inále předvedly Dolní Bojanovice statečný výkon, ale na vítěze skupiny B Šlapanice 
to nestačilo. Výhra 5:1 poslala Šlapanice do semifi nále. Druhý souboj zvládl lépe Vyškov. 
S Boskovicemi se přetahoval o každou branku a po velkém boji vyhrál 4:3. Tře   zápas dne 
a velké derby mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm. Bitva nejen na hřiš  , ale 
i v hlediš  . V hlediš   skončila nerozhodně, ovšem na hřiš   vyhrálo Hradiště 5:2. Poslední 
čtvr  inále přineslo výhru Nivnice nad Domanínem 5:1. První semifi nále přineslo vyrovnaný 
souboj mezi Vyškovem a Šlapanicemi. Šlapanice se dostaly do vedení 2:1, tentokrát zvládly 
i konec zápasu a po těsné výhře 2:1 postoupily do fi nále. Druhé semifi nále mělo jasný prů-
běh. Nivnici odjeli hráči a v počtu 4+1 nemohla nabitému Hradiš   vzdorovat. Uh. Hradiště 
se po roce dostalo do fi nále po hladké výhře 11:0. Boj o tře   místo kopíroval druhé semi-
fi nále. Vyškov přejel znavenou Nivnici 13:2 a pověsil si na krk bronzové medaile, Nivnice 
se musela spokojit se čtvrtým místem. Finále bylo o něčem jiném. Uherské Hradiště se se 
Šlapanicemi rvalo o každý metr hřiště. Krásné fi nále po výsledku 7:5 vyhrálo Uherské Hra-
diště a obhájilo zlaté medaile, Šlapanice získaly druhé místo. Páté skončily Boskovice, šestý 
Domanín, sedmý Uherský Brod, osmé Dolní Bojanovice. Konečné 7. místo naše družstva je 
možná tabulkovým zklamáním, avšak v této kategorii, kdy až na dva hráče, budou moci hrát 
všichni hráči i v dalším roce, je to maximum možného a zároveň velký příslib do budoucna. 
Sestava - Orel Uherský Brod: Brankáři: Š. Častula, S. Kmentová, Š. Lekeš. Hráči v poli: M. 
Krpálek, A. Šmíd, V. Mikliš, D. Vystrčil, T. Řihák, M. Malůš, M. Jurák, L. Knap (kapitán), D. 
Šmilauer, L. Bulejko, A. Rapant, T. Malaska, F. Tvrodoň. Trenéři: T. Řihák a J. Šmíd.

KVĚTEN
01.05. MLADŠÍ ŽÁCI PO ROCE OPĚT V ORELSKÉ LIZE STŘÍBRNÍ! Svátek práce se nesl ve zna-
mení fi nále mladších žáků Orelské ligy. V Adamově se sešlo osm nejlepších družstev z divizí 
jih, východ, západ, střed. Loňský vítěz z Uherského Hradiště tentokrát skupinu nezvládl 
a s jedním bodem po remíze s Adamovem skončil poslední. Skupinu A vyhráli Gepardi Brno 
s plným bodovým ziskem. Druzí byli domácí se čtyřmi body a tře   mladší žákyně z FBC 
Aligators. Skupina B měla také stoprocentní družstvo – Uherský Brod. Druhé místo a šest 
bodů pro Boskovice, které prohrály pouze s Uherským Brodem těsně 2:3. Tře   pozici bral 
Vyškov a čtvrtou Těšany. Derby mezi Uherským Brod a Uherským Hradištěm mělo po vyrov-
naném začátku vcelku jasný průběh. Brod po výhře 7:2 postoupil do semifi nále. Ve druhém 
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a tře  m čtvr  inále si podobně dominantně vedli Sokoli a Gepardi. Sokol Adamov porazil 
Vyškov 6:1, Gepardi Brno vyhráli nad Těšany ještě výrazněji, 9:1. Poslední čtvr  inále mezi 
Aligátorkami a Boskovicemi bylo asi nejvíce vyrovnané. Holky dřely a měly několik šancí zá-
pas rozhodnout, ale Boskovice ukázaly větší efek  vitu v zakončení a postoupily po výsledku 
4:1. V semifi nále opět kralovaly týmy, které ve skupině neztra  ly ani bod. Uherský Brod 
nedovolil domácím vstřelit branku a výhra 7:0 je posunula do fi nále. Gepardi měli utkání 
přeci jen o něco těžší. Boskovice nedaly kůži lacino, přesto odešly poraženy 2:5. Medailové 
zápasy ukázaly již jiný náboj. Bitva o tře   místo dlouho vypadala na jasnou záležitost pro 
domácí. Boskovice ale mocně dotahovaly, bohužel fi niš stačil jen na korekci výsledku a těs-
nou prohru 5:6. Bronzové medaile si tak na krk pověsili domácí Sokoli Adamov, Boskovice 
obsadily nepopulární čtvrté místo. Finále a v něm jeden z neporažených musel prohrát. 
Gepardi Brno se dostali do vedení 2:0, které díky vynikajícímu výkonu brankáře udrželi až 
do konce a mohli se radovat z  tulu mistra OFL pro ročník 2016/2017, Uherský Brod bral 
druhé místo a stříbrné medaile. Páté skončily Aligatorky, šesté místo získal Vyškov, sedmé 
Uherské Hradiště, osmé Těšany. Nejlepším obráncem byl vyhlášen náš Fran  šek Tvrdoň. 
Komentář trenéra Orla Uherského Brodu Tomáše Řiháka: „Na prvního máje jsme odjíž-
děli do Adamova na Finálový turnaj v kategorii mladších žáků OFL s přáním získat jednu 
z medailí. V základní skupině jsme postupně porazili pro nás do té doby neznámé týmy 
Těšan, Vyškova a nejtěsnějším rozdílem Boskovice. Do čtvr  inálového souboje jsme tak 
postupovali z prvního místa a jako soupeře vyfasovali Uherské Hradiště. Prohra by zname-
nala konec nadějí a brzký návrat domů. Mo  vace byla veliká i vzhledem k tomu, že někteří 
z kluků měli v hlavách jen den starý domácí čtvr  inálový zápas v kategorii starších žáků, 
kdy nám právě Uherské Hradiště vystavilo stopku. I přes nervózní začátek jsme postupně 
ovládali hru a výsledkem byla jasná výhra a postup do semifi nále. V tom nás čekal domácí 
tým Sokola Adamov, který nám z počátku svou nepříjemnou a mnohdy tvrdší hrou dělal 
problémy. Kluci se však plně soustředili na svůj výkon, postupně navyšovali skóre, a když na 
světelné tabuli na konci zápasu sví  l stav 7:0. To už jsme mohli netrpělivě vzhlížet k našemu 
fi nálovému soupeři. Tím se stal sympa  cký tým Gepardů z Brna, který taktéž během turna-
je nepoznal hořkost porážky. Utkání se neslo v bouřlivém prostředí, kdy oba fanouškovské 
tábory mohutně povzbuzovaly své týmy na cestě k  tulu. Gepardi se do nás zakousli ihned 
od prvních minut a poměrně rychle jsme prohrávali 2:0. Řekli jsme si, že jsme už doká-
zali otočit i mnohem nepříznivější výsledky a postupně jsme přebírali inicia  vu a snažili 
se vstřelit kontaktní gól. Veškerou naši snahu, ale zmařil vynikající gólman soupeře, který 
byl posléze vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. A i když jsme zkoušeli v závěru zápasu 
různé možnos   a varianty jak s výsledkem něco udělat, po závěrečné siréně nezbylo než 
pogratulovat klukům z Brna k vítězství. Prvotní smutek, ale rychle vystřídala radost ze zis-
ku stříbrných medailí a to i pod dojmem toho, že kluci ve svém posledním zápase sezóny 
nechali na hřiš   poslední zbytky sil. Velké poděkování patří také našim fanouškům z řad 
rodičů, babiček, dědečků…, kteří nás po celou sezónu podporovali a na fi nálovém turnaji 
nám vytvořili téměř domácí atmosféru.“ Sestava FbC Orel Uherský Brod: Brankáři: J. Vrba 
a O. Machalík. Hráči v poli: M. Jurák, T. Řihák, M. Malůš, F. Tvrdoň, M. Christov, V. Machalík, 
V. Dolan, D. Šmíd, F. Hegr, J. Zábojník, R. Kegler. Trenéři: T. Řihák a J. Šmíd.

20. a 21.05 Muži po roce opět v OFL na 2. místě! Znovu po roce vybojovali muži na Fi-
nálovém turnaji Orelské fl orbalové ligy, který se tentokrát hrál ve Zlíně, stříbrné medaile. 
Za poslední 3 sezóny tak mají svěřenci trenéra Libora Kmenta na kontě jedno zlato a dvě 
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stříbra. Osm nejlepších družstev po základní čás   sešlo ve Zlíně na fi nále OFL v kategorii 
mužů. V první skupině se nejlépe vedlo domácím. Zlín ztra  l pouze s Bojanovicemi a se 
ziskem 7 bodů obsadil první příčku. Stejný počet bodů získaly i Dolní Bojanovice, ovšem 
horší skóre je odsoudilo k druhému místu. Tře   byl s jedním bodem Kunštát, o skóre za ním 
čtvrté Blansko. Odpolední skupině dominovaly Hranice. Tři výhry a plných 9 bodů. Druhý 
skončil Uherský Brod, který získal 4 body. Stejně si vedla Kuřim, ale horší skóre znamenalo 
tře   příčku. Čtvrtý zůstal Sokol Hodonín. První čtvr  inále přineslo těsnou výhru Kuřimi nad 
Dolními Bojanovicemi 3:2, když vítězná branka padla v poslední minutě zápasu. Ohromná 
přestřelka se strhla v zápase Hranic s Blanskem. Vítězství v krásném zápase nakonec urvalo 
Blansko po výsledku 9:8 a vítěz skupiny B z turnaje vypadl. Další dvě čtvr  inále již tak vy-
rovnaná nebyla. Vítěz skupiny A Zlín si poradil s Hodonínem 5:0. Stejný výsledek se zrodil 
i při postupu Uh. Brodu přes Kunštát. Semifi nálové dvojice přinesly zápasy divizních rivalů 
ze základní čás  . První utkání mezi Blanskem a Kuřimí bylo vyrovnané. Blansko si během 
zápasu udržovalo jednobrankový náskok, Kuřimi se třikrát povedlo dorovnat. Počtvrté to již 
nedokázala, branka pět vteřin před koncem zápasu rozhodla o postupu Blanska do fi nále. 
Druhé semifi nále a bitva mezi týmy z východní divize. Zlín prohrál s Brodem oba zápasy 
v divizi a průběh zápasu naznačoval, že podobně si povede i nyní. Důraznější Brod po šťast-
né první brance přidal i další a zaslouženě postoupil po výsledku 5:1. Zápas o bronz zvládli 
lépe muži Kuřimi, když porazili domácí těsně 5:4 a získali tře   místo. Zlín se na domácím 
turnaji musel spokojit se čtvrtou pozicí. Finále se odehrávalo ve vysokém tempu. K vidění 
bylo krom ostrých soubojů také hodně branek. Více jich vstřelili hráči Blanska a po výsled-
ku 6:3 se mohli radovat z  tulu mistra OFL pro rok 2016/17. Uherský Brod obsadil stejně 
jako minulý rok druhé místo. Páté skončily Hranice, šesté Dolní Bojanovice, sedmý Kunštát 
a osmý Sokol Hodonín. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen náš Fran  šek Vykopal. Sestava 
FbC Floorbee Orel Uherský Brod: Brankáři: P. Ručka a E. Hauerland. Hráči v poli: M. Suchá-
nek (kapitán), M. Koníček, M. Kundrata, O. Bartoš, J. Lovecký, T. Vlk, R. Brnula, M. Kelíšek, 
F. Vykopal, M. Chovanec, D. Váňa, Z. Křivák, J. Zahradníček. Trenér: L. Kment.

ČERVEN
24.06. uspořádali naši fl orbalisté 9. ročník GUREŇ CUPu. Patronem turnaje byl opět uher-
skobrodský rodák hokejista Miloslav Gureň, který má za sebou bohatou kariéru, kdy mj. 
nastupoval v barvách Montrealu Canadiens ve slavné NHL. „Letošní jsme udělali změnu 
a místo kategorie mužů jsme dali šanci mladší generaci - elévům. Oslovili jsme kluby z okolí 
a i díky dvěma postaveným hracím plochám turnaj rychle odsýpal. I když horko bylo pořád-
né“, vedl za organizátory Petr Gabriel. 7 družstev se utkalo nejspravedlivějším systémem 
každý s každým podle pravidel ČFbU s 3 hráči v poli + brankářem. Oceněni byli také nej-
lepší brankář turnaje, kterým se stal Jan Rygáň z Hodonína A, nejlepším střelcem se stal 
talent domácího Orla David Šmíd, který kromě 12 turnajových branek, ovládnul také sou-
těž v přesnos   střelby. Nejlepším hráčem v poli pak byl zvolen uherskobrodský hokejista 
Kryštof Dubrava.

25.06. V neděli 25. června 2017 uspořádal Orel společně s uherskobrodskou farnos   na 
Orelském stadionu 12. ročník sportovního odpoledne určeného pro celou rodinu. Orel zno-
vu spojil síly s uherskobrodskou farnos  , a i přes velmi horké počasí, nakonec vše vyšlo. Na 
Orlák dorazila velmi slušná návštěva, pro kterou byl připraven bohatý sportovně–kulturní 
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program. Mladí sportovci soutěžili tradičně ve fotbalových dovednostech a v soutěžích, 
které připravilo Centrum pro rodinu. Ve fotbale se tradičně soutěžilo v sedmi disciplínách, 
mj. slalomu s míčem, střelbě pokutových kopů, tappingu či člunkovém běhu. V přípravce 
vyhrál Patrik Chvíla, na druhém místě skončil Petr Bulejko a místě tře  m Jiří Jochim. Ve 
starší kategorii chlapců si vítězství „vykopal“ Tomáš Maleňák. Hned za ním skončil Fran  šek 
Kondla, tře   místo obsadil Ondřej Dubský. V kategorii děvčat zvítězila Beata Maleňáková, 
stříbro patří Kristýně Chvílové a bronzovou medaili získala Klára Dubská. Celkem soutěžilo 
64 chlapců a děvčat. Ceny předával starosta Orla Štěpán Janík a několikanásobná vítězka 
této soutěže Ivča Jurčová. Z každé kategorie postupuje 6 nejlepších do fi nálového kola, 
které se uskuteční na fotbalovém hřiš   na Velehradě v úterý 4. července 2017 od 14 hodin 
v rámci Dnů lidí dobré vůle. Zde mladé sportovce oceňoval patron akce, „fotbalový kouzel-
ník s míčem“ Antonín Panenka. V bohatém programu nebyla nouze ani o kulturu v podobě 
hudebního vystoupení kapely MONEYBAND, a také ukázka práce holubáře pana Jaroslava 
Matyáše. Pro ty úplně nejmenší bylo připraveno dětské hřiště, skákací hrad a trampolína. 
Zájemci mohli vyzkoušet své umění taktéž na antukových tenisových kurtech.

ČERVENEC
04.07. ani na letošních cyrilometodějských slavnostech na Velehradě nechyběla tradiční 
soutěž ve fotbalových dovednostech, která je určena mladým fotbalistům a fotbalistkám. 
Soutěž pořádal už celkem podvanácté OREL. Na fotbalovém hřiš   na Velehradě povzbu-
zovala a hodno  la mladé sportovce fotbalová legenda Antonín Panenka. A vidět byli také 
postoupivší ze základního kola, které se konalo v neděli 25. června 2017 na Orelském sta-
dionu v Uherském Brodě. 

05.07. řada našich členů zabezpečovala na Velehradě organizační službu při mši sv. k oslavě 
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. 

SRPEN
1.–17.08. proběhla 120 cyklistů z Čech, Moravy, Slezska, ale i Slovenska absolvovalo v první 
polovovině srpna CYKLOPOUŤ do portugalské Fá  my, kde v letošním roce probíhá 100leté 
jubileum od zjevení Panny Marie. Cyklopouť také propojila dvě města Uherský Brod a Fá  -
mu (Fá  ma spadá samosprávně pod město Ourém), které mezi sebou uzavřeli v roce 2014 
smlouvu o partnerství a spolupráci měst. Organizátory cyklopou   byli členové Orla v Uher-
ském Brodě. Poutníci navázali také na rok 2011, kdy tehdy putovali na kole po Svatojakubské 
cestě do San  aga de Compostely. Po takřka třídenním autobusovém přesunu přes Německo, 
Francii doputovali do španělské vesnice Vega de Valcarce, odkud se vydali na kolech ve dvou 
etapách do San  aga Compostely. Z Compostely se cyklisté vydali směr Portugalsko, i když 
v pořadí 3. etapa končila stále ještě ve španělském království a to v přístavu Atlan  ckého 
oceánu městě Pontevedra, kde byla postavena Santa María, jedna z námořních lodí Kryštofa 
Kolumba, a také je to místo kde žila sestra Lucie, které se právě ve Fá  mě zjevila Pana Maria. 
Další etapa zavedla účastníky již na portugalské území - do historicky významného města 
Ponte de Lima. Tato etapa měla jednu neobvyklost, neboť po překonání státní hranice se nám 
ručičky hodinek posunuly o hodinu zpět, a tak poprvé v historii cyklopou   měl poutní den 
25 hodin. Poté jsme strávili volný den u Atlan  ckého oceánu v Portu a následovala etapa do 
portugalských „Benátek“ Aveira. Neméně pěkná byla další zastávka v Coimbrě. To už se ale 
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„peloton“ (jelo se ve skupinkách) blížil k vrcholu pou   – Fá  mě. Zde 120 poutníků dorazilo 
v sobotním podvečeru, kdy byl na programu světelný průvod s růžencem a mší svatou. Ná-
sledná neděle byla je 13. dnem v měsíci, kdy každého 13. dne probíhá velká pouť. Druhý den 
měla naše skupinka vyhrazenu možnost slavit mši svatou v Kapli Zjevení, což dodalo pou   
velmi osobitý a velký duchovní prožitek. Po ní, nám místní organizátoři z partnerského města 
Ourém, připravili bohatý celodenní program s prohlídkou míst, kde žili sva   pasáčci, násle-
dovalo přije   starostou města Paulem Fonsecou, společný oběd, prohlídka muzea voskových 
fi gurín (věnovaných fa  mskému zjevení), a také prohlídka místních jeskyní. Po té následoval 
autobusový návrat zpět do ČR.

21. – 25.08. se na Orelském stadionu v Uherském Brodě uskutečnil SPORTOVNÍ TÁBOR za-
měřený na fl orbal, tenis a fotbal, kterého se zúčastnilo 28 mladých sportovců. Pod pohle-
dem zkušených fl orbalových, tenisových a kondičních trenérů, absolvovali mladí členové Orla 
tábor, ve kterém nechyběly tréninkové jednotky zaměřené jak na fotbalové, tenisové, tak 
i i tenisové činnos  . Dále kondiční tréninky, pohybové hry, soutěže, zápasy i regenerace v ba-
zénu. V programu byl také cyklovýlet do Nivnice na atle  cký stadion a následný cyklovýšlap 
na rozhlednu. Mladí sportovci v hojné míře využívali kvalitní zázemí, které poskytuje Orelský 
stadion. Tréninky probíhaly pod širým nebem jak na víceúčelovém hřiš   (se speciální uměl-
kou na fl orbal), tak na tenisových kurtech, tak i na přilehlém tréninkovém travnatém hřiš  . 
Kromě tradičních sportů si dě   vyzkoušeli i jine sporty jako orientační běh, závody na kolech, 
speadminton nebo baseball. „Orlák opět stal sportovištěm, kde si dě   a mládež najdou cestu 
i přes prázdniny k podobnému táboru. Počasí vyšlo náramně a sportovci si užili bohatého 
programu. Až na pár výletů nemuseli účastníci opouštět náš areál. I to dokazuje univerzálnost 
stadionu. Pochválit je třeba také kuchaře z uherskobrodské Charity, kteří dětem znovu připra-
vovali stravu, která při náročném programu náramně chutnala, “ uvedl starosta Orla Štěpán 
Janík. Díky všem, kteří pomohli tábor zorganizovat zejména paní učitelce a hlavní organizátor-
ce Haně Blahové a trenérovi Mar  novi Smetanovi, Tomáši Moravanskému, tak i paní Andrei 
Kročové. Na závěr táboru obdrželi všichni účastníci diplom.

ŘÍJEN
22.10. Na Orláku proběhl 2. ročník ORELSKÉHO GULÁŠOVÁNÍ! Tak jako v loňském roce sou-
těžilo 8 týmů. Počasí nám přálo a i díky tomu přišlo na degustaci a vyhlášení výsledků přes 
200 zájemců. V porotě, která rozhodovala o vítězném guláši, zasedli 3 degustátoři, jak z řad 
kuchařů. Předsedou poroty se stal Franta Keňo, který také vyhlašoval výsledky. Soutěž byla 
velmi vyrovnaná a o vítězích rozhodovalo jen několik bodů. Vítězné týmy: 1. GT MORAVA 
kapitán Mar  n Zatloukal, 2. PANIČKY, 3. DIVOČÁCI kapitán Roman Špíšek.

LISTOPAD
17.-19.11. se ve Vizovicích konala AFTER party cyklopoutě, které se účastnilo rekordních na 
70 účastníků. Na programu byl pestrý program, ve kterém nechyběl výšlap, exkurze místní 
likérky a zámku, promítání fotek z cyklopou   do Fá  my či návštěva čokoládovny. 

25.11. 8. ročník halového fotbalového turnaje přípravek a žáků, který se hrál jako Memori-
ál Antonína Hrubého, ovládli fotbalisté Hradčovic. Tradiční klání se hrálo v tělocvičně uher-
skobrodského gymnázia. Turnaj byl opět rozdělen na dvě poloviny. Dopoledne nastoupila 
přípravka, v dopolední čás   pak soupeřili žáci. V obou kategoriích zvítězily Hradčovice. 
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Vítěz v přípravce - Hradčovice - ztra  l body pouze za remízu s Újezdcem, který získal bron-
zové medaile. Na druhém místě skončil Bánov. Na oba domácí týmy Orla zbyly místa pod 
stupni vítězů. To jejich starší kolegové v žácích dokázali získat tře   místo, když je předskočili 
pouze vítězné Hradčovice a druhý Újezdec. „Jsem rád, že jsme mohli navýšit kapacitu pro 
přihlášené týmy. Každý tým zúčastněný obdržel cenu a   nejlepší pak velmi krásné pohá-
ry. Turnaj svým způsobem do Uherského Brodu v období konání Kateřinského jarmarku 
přitahujeme další hráče i s jejich rodiči z okolí, aby na začátku předvánočního období měli 
možnost zápolit jak ve fotbale, tak navš  vit brodský jarmark. Uherský Brod si tento turnaj 
hraný na počet jeho prvorepublikového starosty Orla, městského úředníka, hasiče Antoní-
na Hrubého, od jehož narození letos uplynulo 110 let, zcela jistě zaslouží“ uvedl jeho sou-
časný starosta Orla Štěpán Janík. Ceny pro vítěze předával prasynovec Antonína Hrubého 
Jiří Hrubý. 

PROSINEC
28.12. 15. ročník Vánočního fl orbalového turnaje O pohár starosty Orla, jehož nepřetrži-
tá historie sahá až do roku 2003, se konal v tělocvičně ZŠ Na Výsluní. Turnaj se hrál opět 
v kategorii mladších žáků. Vítězem se stali naši žáci, kteří na turnaji nenašli přemožitele 
a obhájili loňský triumf. Nejlepší brankáři byli vyhodnoceni současně Jáchym Vrba a Ondřej 
Machalík a útočníkem Richard Kovařík.

30.12. poslední akcí roku 2017 byl tenisový turnaj o „Tenistu roku “. Všichni tenis   tak měli 
možnost ve SH SPŠ na „Slováckých“ porovnat síly a zahrát si o poháry.

Mgr. Petr Gabriel
sekretář jednoty
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Tenis

Naše tenisová škola zajišťuje výuku tenisu pro více jak 40 mladých tenistů v různých věko-
vých kategoriích. Po dobu letní sezony trénujeme na kurtech našeho Orelského stadionu, 
v době zimní sezony využíváme tělocvičny na Gymnáziu JAK v Uherském Brodě, školní tě-
locvičnu v areálu Slováckých strojíren a víceúčelovou sportovní halu v Drslavicích. V po-
sledních dvou případech se jedná o prostory se speciálním povrchem vhodným pro kvalitní 
tenisové tréninky. Tréninky zajišťují trenéři Ros  slav Mihel a Mar  n Smetana.

V jarních měsících jsme se zúčastnili turnajů družstev pořádaných Českým tenisovým sva-
zem. Hráči bojovali o body v kategoriích baby-tenis  , mladší žáci a starší žáci. 
V kategorii Babytenis jsme odehráli zápasy pro   Tenis Slovácko „A“ i „B“, TC Bors Břeclav 
„B“, SK Uherský Brod, Tenisový klub Bzenec a Slovan Hodonín. I když byly turnaje pro mno-
hé babytenisty velkou premiérou, odvezli si z Hodonína cenné vítězství, které je posunulo 
na šestou příčku v tabulce.
Mladší žáci se potýkali s velmi silnou konkurencí. TK 2000 Luhačovice, TJ Jiskra Strážnice, TJ 
Sokol Vizovice, SK Zlín - Mladcová „B“ a Tenis Slovácko „B“. I přes velký nepoměr a rozložení 
sil, bojovali tenis   celou svou duší a zápasy si dokázali užít.
Starší žáci se utkali na kurtech s SK Zlín - Mladcová „B“, TK Napajedla, TJ Sokol Uherský 
Brod, TK Bzenec, TK Kyjov, TJ Sokol Vizovice a Slovan Hodonín. Všechny zápasy byly velmi 
vyrovnané, mnohdy rozhodovaly tře   sety nebo  ebreaky. Starší žáci tedy vybojovali za-
sloužené páté místo v tabulce.

Již tradičně jsme se zúčastnili přátelského 
turnaje ve Vnorovech, tentokrát i s teniso-
vým klubem z Bzence. Za Orel UB reprezen-
tovali Adam Blaha a Šimon Bartoš. Z Bzence 
přijeli tři hráči a domácí Vnorovy měli čtyři 
hráče. Tenis   našeho klubu se ukázali jako 
velcí bojovníci. Tře   místo obsadil hráč Orla 
Adam Blaha, druhé vybojoval domácí Mar-
 n Slavík. Na prvním místě se umís  l opět 

náš hráč Šimon Bartoš.

Pro ucelení týmu a porovnávání sil se opět odehrály klubové tenisové turnaje. Ten první 
byl „Prázdninový tenisový turnaj“ v červenci a odehráli jej starší žáci. Další dva s názvem 
„Podzimní tenisový turnaj“ odehráli v září mladší žáci a babytenis  . Tím posledním, čtvr-
tým turnajem byl souboj o „Tenistu roku 2018“, který se symbolicky pořádal 30. 12. 2017
Všichni tenis   tak měli možnost porovnat síly a zahrát si o poháry, které jim předal osobně 
starosta Orla Štěpán Janík.
Našimi plány do budoucna je opět přihlášení do soutěží družstev pořádaných ČTS. Ten-
tokrát je v plánu přihlásit nejen babytenisty, mladší žáky a starší žáky, ale i nově dorost. 
Očekáváme pokračování v přátelských turnajích mezi ostatními tenisovými kluby a vlast-
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ními turnaji v rámci klubu. Nejvíc se všichni těšíme, až budeme moci využívat náš nově 
vybudovaný tře   tenisový kurt, na který jsme již netrpělivě čekali.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na trénování dě  , vedoucím družstev, rodičům a ve-
dení Orla Uherský Brod. Dětem přejeme hodně tenisových úspěchů.

Hana Blahová,
vedoucí družstev
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Hodnocení přípravky

Začátkem roku jsme se zúčastnili několika halových turnajů, ať to byl turnaj v Moravském 
Písku nebo již tradiční turnaj o pohár starosty Drslavic, kde jsme obsadili 3.místo v mladší 
a 5.místo ve starší přípravce.

V jarní čás   sezóny jsme sbírali cenné zkušenos  , protože náš mladý tým tvořený převážně 
z hráčů ročníků 2008 a 2009 se potkával v soutěži s hráči o 2 až 3 roky staršími. Nakonec 
jsme skončili na předposledním místě tabulky,když se nám podařilo pod sebe dostat tým 
Záhorovic.

Letní přestávku vyplnilo fotbalové soustředění ve Vranově nad Dyjí, kterého se zúčastnilo 
ve dnech 27.-30.07.2017, 14 hráčů. V ideálně vybraném prostředí, kde ubytovna sousedí 
přímo s fotbalovým hřištěm, které nám bylo celý den k dispozici, to vše dokresleno míst-
ním zámkem na skále, jsme absolvovali dvoufázové tréninky. Náplní byly ale i jiné ak  vity, 
jako byly např. prohlídka zámku s přilehlou výstavou plazů, střelba z kuše, turnaj v šipkách, 
soutěže v lidském „Člověče nezlob se“, nebo pevnost Boyard, a v neposlední řadě výšlap na 
místní přehradu, spojený s koupáním a plavbou lodí.

Jelikož před sezónou 2017/2018 jsme měli k dispozici 23 hráčů, tak jsme hráče následně 
rozdělili do třech týmů (1 mladší a 2 starší přípravky). V půlce sezóny se nacházíme ve stře-
du tabulek všech soutěží.

Ke konci roku jsme se zúčastnili námi pořádaného halového Memoriálu Antonína Hrubého, 
kde jsme obsadili s dvěma týmy 4. a 6. místo.

V prosinci byli vybráni 3 naši hráči na turnaj výběrů OFS (Okresního fotbalového svazu), 
kde se svojí vzornou reprezentací zasloužili o 1.místo výběru složeného z hráčů Orla UB, 
Vlčnova, Prakšic, Havřic a Újezdce.

Milan Maršálek, 
trenér přípravky

Hodnocení žáků 

Jarní část sezony 2017 tým žáků zahájil bez svého nejlepšího střelce Kryštofa Dubského, 
který přestoupil do ČSK UB a stal se tam velkou oporou. Náš tým byl  mto přestupem 
oslaben a v tabulce jsme po podzimní první příčce klesli na konečné 3. místo. Mezi nejlepší 
hráče patřili: Vašek Zahálka, Ondřej Dubský a Michal Maluš. Ročník 2016-17 jsme ukončili 
v červnu soutěží ve fotbalových dovednostech v rámci Farního dne s Orlem. Několik našich 
hráčů (Fran  šek Kondla, Michael Bulejko, Matěj Dubský, Ondra Dubský) se nominovalo do 

Fotbal
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fi nálového kola na Velehradě.

Podzimní část sezony byla veskrze úspěšná. V tabulce jsme na 3. místě s výborným skóre 
70:13. Nejlepšími hráči byli Ondřej a Matěj Dubš  , Vašek Zahálka, Marek Machala, Mar  n 
Jurák a posila z tenisového oddílu Adam Blaha.

Na podzim jsme se společně s týmem Hradčovic přihlásili do Poháru žáků OFS. V prvním 
kole jsme porazili žáky FC Bánov a postoupili jsme do jarního semifi nále.

Na tradičním podzimním halovém turnaji Memoriálu A. Hrubého, který pořádáme, jsme 
v turnaji žáků při silné účas   7 týmů získali 3. a 4. místo. 

Rok 2017 jsme společně hráči, trenéři a rodiče zhodno  li na „ukončení sezony“ v kabinách 
na Orláku začátkem prosince.

Na závěr chci poděkovat obětavým rodičům za pomoc s odvozem hráčů na zápasy a Vlas-
 kovi Urbancovi za pomoc při mistrovských zápasech a také za sponzorský dar na turnaj 

Memoriál A. Hrubého.

Tomáš Moravanský, 
trenér žáků
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Hodnocení roku 2017 je třeba opět rozdělit na dvě poloviny. Ta úvodní hodno   druhou 
polovinu sezóny 2016/17, a ta druhá první část té současné (2017/18). Již tradičně hrajeme 
dvě soutěže - jak tu pod hlavičkou Českého fl orbalu (ČF), tak Orelské fl orbalové ligy (OFL). 
Obě soutěže kopírují, co do časového rozvržení, klasický školní rok. 

Sta  s  cky vzato, kdybychom se zaměřili jenom rok 2017, tak v něm všechna naše družstva 
dohromady (za ČF i OFL) sehrála 324 soutěžních utkání! Mnohdy se tak stává, že v jeden 
hrací den hrají i 3 a více našich družstev.

V soutěžích Českého fl orbalu máme tzv. kompletní (mužskou) strukturu, tj. od nejmladší 
kategorie až po tu nejstarší. Hrajeme v těchto kategoriích: přípravka (2 týmy), elévové (3 
týmy), mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři a muži. Díky počtu 10 družstev jsme mohli 
náš oddíl v roce 2017 přihlásit do projektu „Florbalový manažer“, který vypsal Český fl or-
bal. V něm jsme jako jeden z dvou oddílů ve Zlínském kraji uspěli ve výběrovém řízení, na 
kterém nás zastupoval sekretář Mgr. Petr Gabriel. Obdrželi jsme tak významnou fi nanční 
podporu na pozici sekretáře, resp. nově manažera.

V Orelské lize (OFL) jsme měli zastoupení v elévech, mladších žácích, starších žácích, doros-
tencích a mužích. OFL je specifi cká  m, že se hraje, na rozdíl od soutěží ČF, systémem 4+1.

Z našich úspěchů: V soutěžích ČF 
musíme na předním místě zmínit 
dvě tře   místa - juniorů ve 3. lize 
(hrají zde společně týmy kraje Jiho-
moravského a Zlínského), kde jsme 
byli nejlépe umístěným týmem 
z našeho kraje. Dále 3. místo doros-
tenců ve 2. lize – skupiny 6. Bohužel 
se nedařilo mužům, kteří po dvou-
letém účinkování sestoupili z Regio-
nální ligy do Zlínské ligy.

V OFL jsme všechny fi nálové účas   (až na jednu výjimku) proměnili v medailové úspěchy! 
Žádná jednota Orla tedy nezískala více medailí než Uherský Brod. Tuto metu se nám po-
dařilo získat 3 roky po sobě! V roce 2017 jsme získali v OFL celkem 4 medaile 1 zlatou, 2 
stříbrné a 1 bronzovou. Pouze starší žáci vyšli naprázdno, a to i přesto, že měli podporu 
domácího publika. 

1. místo obhájili hned v prvním fi nálovém turnaji elévové, kteří ve Vyškově vyhráli všechna 
utkání. Nejlepším obráncem byl vyhlášen náš Vojtěch Machalík. Dalším fi nálovým kláním 
byl turnaj mladších žáků, který se hrál v Adamově a kde až fi nálová porážka připravila naše 

Florbal
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mladší žáky o obhajobu zlata. Ale i druhé místo je skvělým úspěchem. Nejlepším obráncem 
turnaje byl vyhlášen náš Fran  šek Tvrdoň. 

Dorostenci své fi nále odehráli v daleké 
Bystřici nad Pernštejnem. V mimořádně 
vyrovnaném klání, kde každý porazil ka-
ždého, vydolovali Broďané bronzové me-
daile.

Posledním zástupcem ve Finále OFL byli 
muži. Ve „zlínském“ turnaji dokráčeli svě-
řenci trenéra Libora Kmenta (stejně jako 
v předchozí sezóně) až do zápasu o zlato, 
kde podlehli vítěznému Blansku 3:6. Nej-
lepším útočníkem turnaje byl vyhlášen 
náš Fran  šek Vykopal.

Naši hráči se také účastní výběrových tréninků Zlínského kraje v kategoriích mladších i star-
ších žáků, žákyň, dorostenek a dorostenců. 

K 31.12.2017 máme v pravidelných soutěžích 14 oddílů, 10 týmů v soutěžích ČF a 4 týmy 
v Orelské lize. Díky tomuto vysokému počtu družstev v obou soutěžích, jsme se stali nej-
větším fl orbalovým oddílem v okrese Uherské Hradiště.

Kromě pravidelných soutěží, jsme rovněž organizovali turnaje pro veřejnost. Na víceúčelo-
vém hřiš   na Orelském stadionu jsme uspořádali devátý ročník fl orbalového turnaje GU-
REŇ CUP, který se znovu hrál pod patronací uherskobrodského rodáka a bývalého hráče 
NHL Miloslava Gureně. Poprvé se turnaj hrál v kategorii elévů a naši mladí fl orbalisté se 
stali vítězi tohoto turnaje. 

Tradičně poslední akcí roku byl jubilejní 15. ročník Vánočního fl orbalového turnaje O pohár 
starosty Orla. Turnaj se hrál v kategorii mladších žáků. Vítězem se stali naši žáci, kteří obhá-
jili prvenství z loňského ročníku.

K tréninkové činnos   využíváme přes 
zimní období tělocvičnu ZŠ Na Výslu-
ní v Uherském Brodě a Sportovní halu 
v Bánově. Přes léto pak trénujeme na 
našem víceúčelovém hřiš   na Orel-
ském stadionu. Stále pla  , že pro další 
rozvoj oddílu a fl orbalu je však nutnost 
zajis  t odpovídající prostory na území 
Uherského Brodu, které budou odpo-
vídat standardům fl orbalu hry 5 na 5.



18

K trenérům: Mladší a starší žáky trénují společně Tomáš Řihák a Jaroslav Šmíd. U elévů 
a přípravky působí Iveta Dolanová, Jiří Bělák a Petr Gabriel, který vede také družstvo do-
rostenců, kde mu vypomáhá Karel Horňák. Juniory a muže trénuje Libor Kment. Během 
sezóny pak pomáhají na zápasech i další trenéři z řad rodičů – Tomáš Tvrdoň a Jaroslav 
Maslaňák. Znovu jsme vyslali zájemce na trenérské školení i doškolovací semináře. 

Publikujeme také články s výsledky našich zápasů v regionálním  sku (Dobrý den s Kurý-
rem a Slováckém deníku), tak i v Brodském zpravodaji. Všechny informace o dění v klubu 
a články ze zápasů si můžete přečíst na našich internetových stránkách www.  corelub.cz.

Zbývá poděkovat všem hráčům, trenérům za trpělivost a ochotu s přípravou hráčů na tré-
nincích i vedení při zápasech, a také všem obětavým rodičům a fanouškům za skvělou pod-
poru! A zapomínat nesmíme ani naše partnery a sponzory

Medailové úspěchy Orla UB   Medailové úspěchy Orla UB 
v OFL sezóně 2016/17:    v soutěžích ČF sezóně 2016/17:

KATEGORIE UMÍSTĚNÍ KATEGORIE UMÍSTĚNÍ

Elévové ZLATO (2. za sebou) Dorostenci 3. místo

Mladší žáci STŘÍBRO Junioři 3. místo

Dorostenci BRONZ

Muži STŘÍBRO
 
Naše oddíly v roce 2017
PŘÍPRAVKA – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka)
ELÉVOVÉ – divize Východ OFL (postup z 1. místa divize a ve fi nále OFL 1. místo)
   – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka)
MLADŠÍ ŽÁCI – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka)
   – divize Východ OFL (postup z 1. místa divize a ve fi nále OFL 2. místo)
STARŠÍ ŽÁCI  – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve fi nále OFL 7. místo)
  – Zlínská liga ČF (7. místo)
DOROSTENCI  – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve fi nále OFL 3. místo)
   – 2. liga ČF (3. místo)
JUNIOŘI  – 2. liga juniorů (3. místo)
MUŽI   – muži A – Regionální liga ČF (10. místo) a divizi Východ OFL 
   (postup z 1. místa divize a ve fi nále OFL 2. místo)
   – muži B – Zlínská liga ČF (4. místo)
JUNIORKY – 1. liga ČF (5. místo)

Libor Kment,
FbC Orel Uherský Brod
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Cyklopouť 2017

Cyklopouť z Uherského Brodu do Fá  my 
k 100. výročí zjevení Panny Marie

1. – 18. 8. 2017

Trasa na kole: Vega de Valcarce (start - Špa-
nělsko) – Portomarín – San  ago de Compos-
tela – Pontevedra – Ponte de Lima (Portugal-
sko) – Porto – Aveiro – Coimbra – cíl: Fá  ma.

120 cyklistů z Čech, Moravy, Slezska, ale i Slovenska absolvovalo v první polovině srpna CY-
KLOPOUŤ do portugalské Fá  my, kde v letošním roce probíhá 100leté jubileum od zjevení 
Panny Marie. 

Cyklopouť také propojila dvě města Uherský Brod a Fá  mu (Fá  ma spadá samosprávně 
pod město Ourém), které mezi sebou uzavřeli v roce 2014 smlouvu o partnerství a spolu-
práci měst. Organizátory cyklopou   byli členové Orla v Uherském Brodě.

Poutníci navázali také na rok 2011, kdy také putovali na kole po Svatojakubské cestě do 
San  aga de Compostely. Po takřka třídenním autobusovém přesunu přes Německo a Fran-
cii doputovali do španělské vesnice Vega de Valcarce, odkud se vydali na kolech ve dvou 
etapách do San  aga de Compostely. Zde jsme se zúčastnili nedělní mše svaté v katedrále 
svatého Jakuba, kterou sloužil místní arcibiskup Julian Bareiro, který také přivítal naši sku-
pinu cyklopoutníků. 

Z Compostely se cyklisté vydali směr Portugalsko, i když 
v pořadí 3. etapa končila stále ještě ve španělském 
království, a to v přístavu Atlan  ckého oceánu městě 
Pontevedra, kde byla postavena Santa María, jedna 
z námořních lodí Kryštofa Kolumba, a také je to místo 
kde žila sestra Lucie, které se právě ve Fá  mě zjevila 
Panna Maria. Další etapa zavedla účastníky již na portu-
galské území - do historicky významného města Ponte 
de Lima. Tato etapa měla jednu neobvyklost, neboť po 
překonání státní hranice se nám ručičky hodinek posu-
nuly o hodinu zpět, a tak poprvé v historii cyklopou   

měl poutní den 25 hodin. Poté jsme strávili volný den u Atla  ckého oceánu v Portu a ná-
sledovala etapa do portugalských „Benátek“ Aveira. Neméně pěkná byla další zastávka 
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v Coimbře. Zde se cyklisté potkali s rozsáh-
lými požáry, které v tu dobu sužovaly obyva-
telstvo prak  cky napříč Portugalskem, a tak 
mnohdy nebyla jiná možnost než projet 
přímo mezi hořícími a doutnajícími lesy. To 
už se ale „peloton“ (jelo se ve skupinkách) 
blížil k vrcholu pou   – Fá  mě. Zde 120 
poutníků dorazilo v sobotním podvečeru, 
kdy byl na programu světelný průvod s rů-
žencem a mší svatou. Následná neděle byla 
13. dnem v měsíci a jako každého 13. dne 
probíhala velká pouť. Druhý den měla naše 
skupinka vyhrazenu možnost slavit mši svatou přímo v kapli Zjevení, což dodalo pou   velmi 
osobitý a velký duchovní prožitek. Po ní, nám místní organizátoři z partnerského města 
Ourém, připravili bohatý celodenní program s prohlídkou míst, kde žili sva   pasáčci, ná-
sledovalo přije   starostou města Paulem Fonsecou, který také vyjádřil srdečné pozdravy 
panu starostovi našeho města a všem obyvatelům. Všem poutníkům, kteří doputovali do 
Fá  my, pak popřál, aby se alespoň na krátký čas stala Fá  ma jejich druhým domovem. Po 
té následoval společný oběd, prohlídka muzea voskových fi gurín (věnovaných fá  mskému 
zjevení), a také návštěva místních jeskyní. Přije   bylo velmi milé a celkově probíhalo v přá-
telské atmosféře. 

V pořadí již 13. ročník cyklopou   se celkově nesl ve znamení krásného a příjemného počasí. 
Organizačně zajišťovalo akci 7 dobrovolníků v organizačním týmu, za což jim patří dík. Prů-
běhu celé akce předcházely více než roční přípravy, kdy bylo nutné zajis  t zejména noclehy, 
stravu a vše logis  cky nezbytné k úspěšné přepravě všech 120 účastníků z ČR do nejzápad-
nější čás   Evropy. I s pomocí a přímluvou Panny Marie Fá  mské se vše zdařilo a akce měla 
velmi kladný ohlas mezi všemi účastníky. 

Petr Gabriel, 
hlavní organizátor
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Kontakty, organizační struktura

Název účetní jednotky:
Orel jednota Uherský Brod

tel.: +420 777 623 930 
e-mail: UherskyBrod@orel.cz
web: www.orel.cz/ub
číslo účtu: 1540116359/0800
Spisová značka: L 18517 vedená
u Krajského soudu v Brně 

Sídlo:
Orel jednota Uherský Brod
Lipová 2614
688 01 Uherský Brod
IČ: 62832638 

Struktura organizace:
Nejvyšším orgánem je Členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je Rada jednoty.
Orel jednota Uherský Brod zahrnuje tyto oddíly: fl orbal, fotbal, tenis.

Statutární zástupci:
Starosta: Ing. Štěpán Janík
tel.: 604 290 652
Místostarosta: Pavel Mahdal
tel.: 604 290 657 
Sekretář: Mgr. Petr Gabriel
tel.: 777 623 930

Rada jednoty: 
Hana Blahová 
Bc. Radek Jančář 
Ing. Jiří Sukup 
Ing. Tomáš Moravanský 
Fran  šek Červenka 
Libor Kment 

Revizní komise jednoty:
Předseda:
Ing. Ferdinand Kubáník
Členové:
Bc. Terezie Foj  ková 
Bc. Miloš Gabriel
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Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statu-
tárních orgánů. 

Členská základna
Orel jednota Uherský Brod evidovala k 31.12.2017 260 členů v následující struktuře:

Oddíl Dě   a mládež (do 23 let) Ostatní

Florbal 134 16

Fotbal 37 9

Tenis 39 5

Tato Výroční zpráva byla schválena nejvyšším orgánem - Členskou schůzí dne 2.3.2018.

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1.ledna 2017 a končící dnem 31.prosince 
2017 na základě vyhodnocení činnos   Orel jednota Uherský Brod a její jednotlivá ustanovení byla 
předmětem jednání členské schůze konané dne 2.března 2018.

Hlavní a vedlejší činnost organizace: 
Orel jednota Uherský Brod má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném ob-
dobí realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a 
organizační podmínky v ustanovených oddílech fl orbalu, fotbalu a tenisu
b) svojí činnos   pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnos   sportu zejména jeho vlivu na zdraví
c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - orelský stadion (fotbalové hřiště 
včetně zázemí, tenisové kurty, víceúčelové hřiště, tenisovou zeď, dětské hřiště a zároveň vytvářela 
možnos   užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnos   a jiných sportovních organizací, ze-
jména pak mládeže
d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jed-
notlivci
Za účelem fi nancování hlavní činnos   provozovala také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla 
organizace příjmy z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny jednoty. 
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Příloha: Textová část - účetní závěrka roku 2017

V naší orelské jednotě vykonávaly v roce 2017 pravidelnou sportovní činnost tyto oddíly: 
FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. 

Naším největším oddílem je tradičně FLORBAL, který i v roce 2017 zaznamenal řadu úspě-
chů podpořenou spoustou utkání v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orba-
lové lize (OFL). Součet všech utkání v roce 2017 přesahuje číslo 300 a jednotlivé sta  s  ky 
je možné nalézt na internetu ČF na adrese: www.ceskyfl orbal.cz a OFL www.orel.cz/nofl . 

Osmým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Šestým rokem hrála tři naše družstva 
(baby-tenis  , mladší a starší žactvo) také zápasy v rámci soutěže Jihomoravského teniso-
vého svazu. 

Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechna 4 družstva – přípravka (1 mladší a 2 starší), žáci a muži 
hrají zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). A všem se daří. 

Dalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2017 jsme uspořádali již 13. ročník 
cyklopoutě, který vedl v termínu od 1. do 18. srpna 2017 z Uherského Brodu do portugal-
ské Fá  my a to k 100. výročí zjevení Panny Marie. 120 účastníků se postupně přesunulo 3 
autobusy na Pyrenejský poloostrov a po té zdolalo postupně na kole v 8 etapách 750 km 
dlouhou trasu: Trasa na kole: Vega de Valcarce (start - Španělsko) – Portomarín – San  ago 
de Compostela – Pontevedra – Ponte de Lima (Portugalsko) – Porto – Aveiro – Coimbra – 
cíl: Fá  ma.

Název účetní jednotky:
Orel jednota Uherský Brod

tel.: +420 777 623 930 
e-mail: UherskyBrod@orel.cz
web: www.orel.cz/ub
číslo účtu: 1540116359/0800
Spisová značka: L 18517 vedená
u Krajského soudu v Brně 

Sídlo:
Orel jednota Uherský Brod
Lipová 2614
688 01 Uherský Brod
IČ: 62832638 
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Struktura organizace:
Nejvyšším orgánem je Členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je Rada jednoty.
Orel jednota Uherský Brod zahrnuje tyto oddíly: fl orbal, fotbal, tenis.

Statutární zástupci:
Starosta: Ing. Štěpán Janík
tel.: 604 290 652
Místostarosta: Pavel Mahdal
tel.: 604 290 657 
Sekretář: Mgr. Petr Gabriel
tel.: 777 623 930

Rada jednoty: 
Hana Blahová 
Bc. Radek Jančář 
Ing. Jiří Sukup 
Ing. Tomáš Moravanský 
Fran  šek Červenka 
Libor Kment 

Revizní komise jednoty:
Předseda:
Ing. Ferdinand Kubáník
Členové:
Bc. Terezie Foj  ková 
Bc. Miloš Gabriel

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statu-
tárních orgánů. Orel jednota Uherský Brod vedla ve sledovaném účetním období rok 2017 
podvojné účetnictví.

Členská základna
Orel jednota Uherský Brod evidovala k 31.12.2017 260 členů v následující struktuře:

Oddíl Dě   a mládež (do 23 let) Ostatní

Florbal 134 16

Fotbal 37 9

Tenis 39 5

Tato účetní závěrka za rok 2017 byla schválena nejvyšším 
orgánem Členskou schůzí dne 2.3.2018.

Hlavní a vedlejší činnost organizace: 
Orel jednota Uherský Brod má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném ob-
dobí realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a 
organizační podmínky v ustanovených oddílech fl orbalu, fotbalu a tenisu
b) svojí činnos   pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnos   sportu zejména jeho vlivu na zdraví
c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - orelský stadion (fotbalové hřiště 
včetně zázemí, tenisové kurty, víceúčelové hřiště, tenisovou zeď, dětské hřiště a zároveň vytvářela 
možnos   užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnos   a jiných sportovních organizací, ze-
jména pak mládeže
d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jed-
notlivci
Za účelem fi nancování hlavní činnos   provozovala také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla 
organizace příjmy z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny jednoty. 


