
Cyklopou e.czll

Uherský Brod

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



Vážení členové naší orelské jednoty, milé Orlice a Orlíčata,

dostáváte znovu po roce do rukou Výroční zprávu naší organizace Orel jednota Uherský 
Brod za rok 2019. Věřím, že tuto výroční zprávu si přečtou nejen ak  vní členové-sportovci 
a sympa  zan  , ale také členové a členky, kterým již zdravotní stav neumožňuje se ak  vně 
zapojit do sportování. A v neposlední řadě poslouží dalším generacím jako kronika činnos   
Orla v Uherském Brodě v roce 2019.

Je řada věcí, které se během kalendářního roku opakují. Občas se nám možná zdá, že to 
bylo včera, co se událo již před rokem. Tak jako se v koloběhu daného roku opakuje spousta 
věcí, tak je to i s činnos   našeho spolku. 

Rok 2019 byl pro naši organizaci výjimečný, neboť jsme slavili 110 let od založení Orla 
v našem městě. V programu oslav jsme nabídli celou škálu sportovních, kulturních i du-
chovních akcí pro vás členy i pro širokou veřejnost. Namátkou bych zmínil tenisový turnaj 
pro naše mladé tenisty, hokejbalový turnaj na Orláku, koncert duchovní hudby, fl orbalový 
turnaj pod širým nebem pro žáky základních škol a v neposlední řadě také výstavu histo-
rických i současných fotografi í, která proběhla ve foyer Domu kultury v Uherském Brodě. 
Vrcholem oslav bylo fotbalové utkání uherskobrodských legend, které se konalo v neděli 
1. září 2019 na Orelském stadionu. Program byl doplněn o slavnostní zprovoznění nového 
ozvučení areálu – fotbalového i víceúčelového hřiště. 

Mimo tyto akce jsme dosáhli řady sportovních úspěchů, zorganizovali, odehráli a zabez-
pečovali bezpočet soutěžních i nesoutěžních zápasů a turnajů, a to jak v tenise, fotbalu 
nebo fl orbale pro naše oddíly, tak také pro širokou veřejnost. O všech úspěších si můžete 
přečíst ve zprávách za jednotlivé oddíly, tak také v kalendářním přehledu. 

Ke tradiční každoroční akci se řadí cyklopouť. Ta v roce 2019 vedla po Západních Čechách. 
Poutě se účastnilo 191 cyklistů, což je největší počet za 15. ročníků. Reportáž si můžete 
přečíst v této výroční zprávě u rubriky Cyklopouť.

Opomenout nesmíme ani náš již tradiční „příměstský sportovní tábor“ zaměřený na fl or-
bal, tenis a fotbal, který se konal od 19. do 23. srpna. Mladí sportovci mohli opět využít 
zázemí celého Orelského stadionu. 

I v roce 2019 jsme veřejnos   nabízeli ke sportovnímu vyži   jednotlivá sportoviště na na-
šem Orelském stadionu. Nutno přiznat, že shánět fi nančním prostředky na tzv. Provoz 
a údržbu je rok od roku ob  žnější. A to tak po materiální, technické i personální stránce. 
V plánu máme další úpravy, které budou Orlák dále zvelebovat jako rodinné sportoviště. 
Bez fi nančních prostředků to však není možné. Snad se to změní se vznikem Sportovní 
agentury.

Dosáhli jsme na řadu dotačních  tulů - ze Zlínského kraje, Města Uherský Brod, avšak ten 
nejvýznamnější Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – program MŮJ KLUB 
nám nebyl přidělen. Za vše může banální pochybení v podobě nedodání jednoho doku-
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mentu, resp. jedné tabulky s vykázanou nulou. Nutno dodat že i přes maximální snahu 
o nápravu, okamžitou reakci, cestu do Prahy na MŠMT, kde přes slíbené jednání, se s námi 
prak  cky nikdo z úředníků nechtěl bavit… A tak zde není za co poděkovat.

I tak díky všem našim dalším sponzorům, kteří přispěli jak fi nančně, tak materiálně. A velké 
díky patří také všem obětavým organizátorům našich akcí. 

Všechny informace o naší činnos   naleznete na našich internetových stránkách www.orel.
cz/ub, a také na facebooku Orla i našich oddílů.

Do 111 roku přeji Orlu a vám všem mnoho úspěchů. Jednota Orel v Uherském Brodě chce 
trvale přispívat ke kvalitnímu sportování jak našich členů, tak široké veřejnos   města Uher-
ský Brod! 

S naším pozdravem „Zdař Bůh“ - Dávejme sportu smysl. :-)

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

Rok 2019 byl pro jednotu Orel Uherský Brod ekonomicky komplikovaný a to zejména díky 
zamítnu   žádos   o dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Přesto patří díky za fi nanční podporu dalším donátorům, veřejných poskytovatelů fi nanč-
ních podpor a sponzorů pro sportování především dě   a mládeže. Je naší upřímnou sna-
hou jim všem poděkovat za jejich podporu.

Naším největším přispívatelem bylo v roce 2019 město Uherský Brod, od kterého jsme 
získali účelové dotace v rámci veřejné fi nanční podpory sportu. Tato dotace byla určena na 
sportovní činnost, na pronájem sportovišť na území Uherského Brodu, na údržbu sporto-
višť 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 žáků. Kromě toho jsme obdrželi i dotaci na provoz Orelského 
stadionu, kdy jej zdarma využívaly jiné sportovní kluby. A neposlední řadě jsme obdrželi 
dotaci na administra  vního pracovníka.

Významnou částku jsme získali ze Zlínského kraje na sportovní činnost fl orbalového oddílu. 

Kromě toho jsme také obdrželi fi nanční částku z Českého fl orbalu na sekretáře, resp. ma-
nažera.

Z Ústředí Orla jsme obdrželi dotaci na zajištění turnajů Orelské fl orbalové ligy.

Naopak, jak bylo zmíněno výše, jsme neuspěli v dotaci MŠMT v rámci Programu MŮJ KLUB. 
I když jsme správně žádost podali a vyúčtovali tu za rok 2018, tak jsme nesplnili podmínku, 
že jsme nedodali jeden dokument – Vyrovnání se státním rozpočet a to i přesto, že nás 
mělo MŠMT vyzvat k doplnění, což jsme paradoxně podali dříve než došlo k samotnému 
vyrozumění, které nám přišlo až 29.12.2019! Díky přehnaně formalis  ckému přístupu by-
chom paradoxně byli v lepší situaci, pokud bychom z vyúčtování dotace za rok 2018 ode-
vzdali právě a jenom jeho přílohu týkající se vypořádání se státním rozpočtem a zbytek ne-
dodali, čímž bychom sice poskytli MŠMT sice mnohem méně informací než při chybějícím 
vypořádání se státním rozpočtem, ale byli bychom zřejmě vyzváni k doplnění…

Kromě výše uvedených dotací jsme obdrželi fi nanční dary i materiální podporu ze strany 
některých fi rem, nadací a soukromých osob. V letošním roce jich bylo více – mj. od fi rem 
Cestovní kancelář DALIMA, AZUB bike s.r.o, Parodontologie - implantologie s.r.o.

Uherský Brod, ZDRAVÁVODA Ing. Aleš Franek, Spojovací materiál Stanislav Šmíd, Nadace 
Bří Lužů. Věřím, že na tomto poli budeme i v příš  m roce úspěšnější.

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 uherskobrodské jednotě Orla vykonávaly v roce 2019 pravidelnou sportovní činnost 
tyto oddíly: FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. 

Naším největším oddílem je stále FLORBAL, který i v roce 2019 zaznamenal řadu úspěchů 
podpořených spoustou utkání v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orbalo-
vé lize (OFL). Součet všech utkání v roce 2019 přesahuje číslo 385 a jednotlivé sta  s  ky 
je možné nalézt na internetu na adrese ČF: www.ceskyfl orbal.cz a OFL www.orel.cz/nofl . 
Zprávu o jeho činnos   sestavil sekretář Petr Gabriel.

Desátým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Osmým rokem hrála naše družstva 
baby-tenis  , mladší a starší žactvo + dorost (druhým rokem) také zápasy v rámci soutěže 
Jihomoravského tenisového svazu. Zprávu sepsala členka rady Orla UB Hana Blahová a tre-
néři.

Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechny 4 družstva – předpřípravka, přípravka, žáci a muži hrála 
v roce 2019 zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). Výsledky a tabulky zde: 
www.ofsuh.cz. Zprávu vypracoval trenér přípravky Tomáš Moravanský.

Dalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2019 jsme uspořádali 15. ročník cyk-
lopoutě, který vedl v termínu od 9. do 18. srpna 2019 po Západních Čechách. Rekordních 
191 účastníků postupně zdolalo na kolech v 8 etapách přes 500 km dlouhou trasu: Trasa na 
kole: Plzeň (start) – Domažlice – Kladruby – Teplá – Fran  škovy Lázně – Toužim (SKOKY) – 
Karlovy Vary – Žatec – Litoměřice (konec pou  ). Více také na www.cyklopoute.cz



4

Výčet nejdůležitějších akcí roce 2019 v časové posloupnos  

LEDEN - ÚNOR

Od nového roku probíhaly pravidelné soutěže ve fl orbalu v soutěžích Českého fl orbalu (ČF) 
a v Orelské fl orbalové lize (OFL). 

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

BŘEZEN

23.02. se konaly ve Stupavě za účas   našich členů Ústřední Orelské závody ve sjezdovém 
lyžování.

14.03. se konal v orlovně ve Slavičíně župní sjezd za účas   delegátů z naší jednoty.

23.03. proběhl tře   ročník klubového turnaje v tenise - Orel Challenger ve čtyřhře. Hrálo 
se v Polyfunkčním domě v Drslavicích. 

DUBEN 

06.06. Elévové na Finále OFL v Letovicích vybojovali 3. místo. Nejlepším obráncem tur-
naje se stal náš fl orbalista Filip Štarha. Šest nejlepších družstev z divizí západ a východ se 
sešlo 6. dubna 2019 v Letovicích (pořadatel Boskovice) na fi nálovém turnaji elévů. Východ: 
Orel Uherský Brod, Florbal Hodonín, Orel Domanín, FBC Val  ce. Západ: FBO Orel Boskovi-
ce, Orel Brno–Řečkovic. Orel Brno–Řečkovice i přes úvodní prohru v turnaji s Boskovicemi 
přerušil tříletou nadvládu Uherského Brodu. Zbylé zápasy elévové z Brna–Řečkovic vyhráli 
a i díky výhře Hodonína nad Boskovicemi slavili  tul mistra OFL pro rok 2018/2019. Druhé 
místo si v již zmíněném zápase Hodonína s Boskovicemi vybojoval po jasné výhře 4:0 Flor-
bal Hodonín. Bronzové medaile si na krk pověsili hráči Orel Uherský Brod se ziskem 9 bodů. 
Komentář trenéra Tomáše Tvrdoně: „Turnaj byl velmi vyrovnaný. Soudě podle výsledků ka-
ždý tým minimálně jednou prohrál. Vítězné družstvo z Řečkovic pak vyhrálo zaslouženě a je 
třeba jim pogratulovat. Naši kluci v turnaji ukázali, že fl orbal hrát umějí, avšak je třeba stále 
pracovat na dalším posunu a zlepšení. Každopádně řada z nich může v budoucnu dosáh-
nout další úspěchů. Před turnajem jsme věděli, že vyhrát po čtvrté v řadě by bylo husarský 
kousek, ale chtěli jsme medaili. A tu jsme si taky dovezli. Děkujeme taky řadě rodičů a fa-
nouškům, kteří s námi cestovali a celou dobu nás povzbuzovali. Sestava Orel Uherský Brod: 
Brankář: Ondřej Dolan. Hráči v poli: Filip Štarha (kapitán), Kryštof Košiba, Tomáš Doležálek, 
Antonín Tvrdoň, Kateřina Košibová, Vilém Beníček, Zdeněk Jurásek, Radim Dubrava, Adam 
Vystrčil, Jiří Barát, Jan Zahálka, Ondřej Miko. Trenéři: Tomáš Tvrdoň a Iveta Dolanová.

18.04. Naši fl orbaloví žáci opět po roce vyhráli Velikonoční turnaj v Bojkovicích.

27. 04. se konal v Pi  ně za účas   našich členů turis  cký pochod Pitěnský škrpál.
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KVĚTEN

04.05. se v Nivnici za účas   našich členů konaly župní Atle  cké závody. 

08.05. Mladší žáci obsadili na Finálovém turnaji OFL 4. místo.

11. a 12.05. Starší žáci vybojovali na domácím Finálovém turnaji OFL 2. místo. Starší žáci 
na domácím fi nálovém turnaji OFL skončily na stříbrném místě! Florbaloví starší žáci Orel 
Uherský Brod  tul šampiona OFL neobhájili, zůstali těsně pod vrcholem. V drama  cké fi ná-
lové bitvě s Boskovicemi padli až po posledním samostatném nájezdu. FBC Slovácko, druhý 
vyslanec Uherskohradišťska, obsadil šesté místo. „I když jsme neobhájili, klukům nemám 
co vytknout. Všichni odvedli maximum. Měli jsme široký kádr, včetně tří gólmanů, což nám 
pomohlo rozložit síly na celý turnaj. A třebaže jsme některé zápasy vyhráli těsným rozdílem, 
vždy jsme udávali tempo hry,“ komentoval stříbro Tomáš Řihák, trenér starších žáků uher-
skobrodského Orla. Jeho svěřenci prolétli základní skupinou jako vítr, když porazili všechny 
tři soupeře při skóre 9:5. A ve spanilé jízdě pokračovali i ve vyřazovacích bojích, ve kterých 
se po zásluze probili až do fi nále. Jejich poslední překážkou byly Boskovice, které toužily 
po odvetě za porážku v základní skupině (4:5). „Finále přineslo bitvu jako řemen, soupeř 
těžil především z práce první formace, která taky zařídila, že zápas dospěl do prodloužení,“ 
uvedl Petr Gabriel, sekretář klubu. Když ani v pě  minutovém nastavení gól nepadl, rozuz-
lení přinesly až samostatné nájezdy. Pevnější nervy prokázali Boskovič  , kteří ani jednou 
nezaváhali, za  mco domácí poslední pokus neproměnili. „I stříbro nakonec bereme, vyhrál 
šťastnější,“ poznamenal Řihák. Nejlepším útočníkem fi nálového turnaje byl vyhlášený To-
máš Maleňák ze stříbrného týmu Orlů. Zrcadlo výsledků, zákl. skupina: Orel Uh. Brod - Ko-
ryčany 2:0, - Boskovice 5:4, - Vyškov 2:1, FBC Slovácko - Gepardi Brno 1:6, - Adamov 3:4, 
- Sivice 5:2, čtvr  inále: Uh. Brod - Sivice 7:1, Slovácko - Boskovice 2:5, semifi nále: Uh. Brod 
- Adamov 5:0, fi nále: Uh. Brod - Boskovice 3:4 po nájezdech. Sestava Orel Uherský Brod: 
Vrba, Machalík, Kretková - Řihák, Zábojník, Malůš, Maleňák, Tlach, Šmíd, Dolan, Christov, 
Hegr, Suchý, Tvrdoň, Pavelka, Ruban, Machalík, Slabiňák.

12.05. se na Modré u Velehradu konala za účas   našich členů oslava 110 let Orla a to jak 
na župní, tak centrální úrovni Orla. 

18.05. Orlové z Uherského Brodu běželi v sobotu 18. května 2019 v Uherském Hradiš   
1. ročník běhu pro Paměť národa. Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na 
osudy poli  ckých vězňů, válečných veteránů, obě   holocaustu, disidentů, všech bojovníků 
za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů. Za Orel UB 
běželi: Adam Blaha, Petr Blaha, Šimon Bartoš a Štěpán Novák.

ČERVEN 

07.06. uspořádali naši fl orbalis   na víceúčelovém hřiš   na Orelském stadionu 1. ročník 
fl orbalového turnaje pro žáky 1. stupně ZŠ, který se hrál v rámci Bílokarpatských slavnos  . 
6 družstev hrálo systémem každý s každým. Vítězem se stala ZŠ Pod Vinohrady.

16.06. se konal ve farním kostele v UB koncert duchovní hudby. V rámci oslavy 110 let 
Orla koncertoval pěvecký sbor Dvořák. 

23.06. uspořádal Orel UB společně s uherskobrodskou farnos   na Orelském stadionu 14. 
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ročník sportovního odpoledne určeného pro celou rodinu. Farní den s Orlem. Orel znovu 
spojil síly s uherskobrodskou farnos  . 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. Z každé kategorii postupuje 5 nejlepších do fi nálového kola, které se po 
sléze uskutečnilo na fotbalovém hřiš   na Velehradě ve čtvrtek 4. července 2019 v rámci 
Dnů lidí dobré vůle. Zde mladé sportovce oceňoval patron akce Antonín Panenka. V bo-
hatém programu nebyla nouze ani o kulturu v podobě hudebního vystoupení kapely MO-
NEYBAND. Pro ty úplně nejmenší bylo připraveno dětské hřiště, skákací hrad a trampolína. 
Zájemci mohli vyzkoušet své umění taktéž na antukových tenisových kurtech.

23.06. odstartovala Olympiáda dě   a mládeže, která se konala ve dnech 23 až 28.6.2019 
v Libereckém kraji. Náš fl orbalový oddíl zastupovali a současně ve výběru Zlínského kraje 
reprezentovali dva hráči - Fran  šek Tvrdoň a Tomáš Řihák.

ČERVENEC

04.07. ani na letošních cyrilometodějských slavnostech na Velehradě nechyběla soutěž 
ve fotbalových dovednostech, která je určena mladým fotbalistům a fotbalistkám. Soutěž 
pořádal už celkem počtrnácté OREL. Na fotbalovém hřiš   na Velehradě povzbuzoval a hod-
no  l mladé sportovce internacionál Antonín Panenka I tam byli naši hráči hodně vidět. 
V přípravce vyhrál Petr Bulejko a v žácích William Urbanec, což je velký úspěch.

20.07. se na víceúčelovém hřiš   na Orelském stadionu konal druhý ročník hokejbalového 
turnaje Summer classic . Turnaje se účastnilo celkem 9 týmů. 

SRPEN

09.–18.08. Cyklopouť - Západní Čechy. I v letošním roce se vydalo rekordních 191 cyklistů 
z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska na pouť po Západních Čechách. Organizátoři (z uher-
skobrodského Orla) navázali na předchozích 14. ročníků, které vedly do různých zemí Evro-
py. 15. ročník cyklopou   vedl v tradičním termínu (od 9. do 18. srpna 2019) po západních 
koutech naší vlas  . Sraz i start pou   byl v Plzni. Ze západočeské metropole se poutníci 
vydali na úvodní etapu do Domažlic kde konala tradiční pouť na Veselé Hoře u Domažlic (na 
Vavřinečku). Z Chodska, v nedělní odpolední etapě, doputovali do Kladrub, které vynikají 
rozsáhlým klášterem a dlouhým kostelem (tře  m nejdelším v ČR) od stavitele San  niho. 
Ve tře   etapě dorazili cyklopoutníci do premonstrátského kláštera v Teplé. Především Pre-
monstrá   měli v historii velký podíl na vzniku řady lázeňských měst. A právě další etapa 
vedla přes Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart s noclehem v dalších lázních - Fran  škových. 
V pátém dnu čekala poutníky vyjížďka podél řeky Ohře do Chlumu svaté Máří, do Toužimi. 
Odtud se vydali o slavnos   Nanebevze   Panny Marie do kostela Navš  vení Panny Marie ve 
SKOCÍCH. Místa, kde se zastavil čas, místa opuštěného a současně živého. Etapu zakončili 
v Karlových Varech. Odtud jeli do Žatce, města chmele a piva. Cyklopouť pak byla zakonče-
na v litoměřické katedrále svatého Štěpána.

25.08. proběhla na Svatém Hostýně tradiční Orelská pouť za účas   našich členů. 

19.–23.08. se na Orelském stadionu v Uherském Brodě uskutečnil již tradiční Sportovní pří-
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městský tábor zaměřený na fl orbal, tenis a fotbal, kterého se zúčastnilo 44 mladých spor-
tovců. V průběhu týdne probíhaly intenzivní tréninky tenisu, fotbalu a fl orbalu pod vede-
ním zkušených trenérů. Po obědě si všichni porovnávali síly v „Táborovém víceboji“, který 
obsahoval nejen atle  cké disciplíny, ale rovněž i trénink jemné motoriky, logického myšlení 
nebo vizuální pamě  . Zpestřením byl celodenní cyklovýlet do Nivnice na atle  cký ovál. 
Hod kriketovým míčkem, skok do dálky, nebo běh na 200 metrů zvládli všichni bez větších 
ob  ží. Odměnou po náročných sportovních výkonech bylo osvěžení na místním koupališ  . 
Další zajímavou ak  vitou byl orientační běh. Dvojice se vydávaly do terénu pouze s mapou, 
kde se musely spolehnout pouze na svoji orientaci, znalost mapy a terénu. V závěru všichni 
využili regeneraci v přilehlém CPA Del  n. Závěrečný den nám slečna Bartáčková z místního 
Kynologického klubu Uherský Brod předvedla se svými psy Agility. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na úspěšném průběhu příměstského tábora. Charitě Uherský Brod, která nám 
zajišťovala skvělou stravu, Kynologickému klubu za zapůjčení překážek pro ukázku Agility, 
fi rmě Linea Nivnice za pitný režim a hlavně všem organizátorům a dobrovolníkům, bez 
kterých by se tábor nemohl uskutečnit.

ZÁŘÍ

01.09. proběhla oslava 110 let Orla – Fotbalový zápas uherskobrodských legend se ko-
nal na Orelském stadionu. Kromě tohoto zápasu odehrálo také před-zápas naše přípravka, 
který v rámci mistrovského utkání porazila Šumice. V bohatém programu vystoupila kapela 
Pramen, nechyběl skákací hrad, na víceúčelovém hřiš   byly připraveny soutěže ve fl orbalu. 
Slavnostně bylo spuštěno nové ozvučení prak  cky celého areálu. Akci moderoval DJ Chosé.

08.09. se na antukových kurtech Orelského stadionu konal již druhý ročník tenisového tur-
naje čtyřher, Orel Challenger 2018 - SUMMER. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 hráčů.
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ŘÍJEN

25. – 28.10. se ve Milo  cicíh konala AFTER party (setkání účastníků) cyklopoutě, které se 
účastnilo 40 účastníků. Na programu byl výlet do bukovanského kostela sv. Jana Pavla II, 
prohlídka větrného mlýna, prohlídka milo  ckého zámku a duchovní koncert.

LISTOPAD

8.11. proběhla ve foyer Domu kultury vernisáž výstavy mapující 110 let historie Orla 
v Uherském Brodě. Na jedenác   výstavních panelech mohli návštěvníci zhlédnout nejen 
unikátní fotografi e z počátků Orla v Uherském Brodě a z období meziválečného, ale také ze 
současné činnos  . Výstava trvala až do začátku nového roku 2020.

10.11. se v Polyfunkčním domě Drslavice konal již čtvrtý ročník tenisového turnaje čtyřher 
Orel Challenger. Turnaje se jako každý rok zúčastnilo 8 hráčů.

23.11. proběhl 10. ročník halového fotbalového turnaje přípravek a žáků, který se znovu 
hrál jako Memoriál Antonína Hrubého. Naše týmy se na turnaji výrazně prosadily. Příprav-
ka turnaj vyhrála a žáci skončili na 2. místě!

PROSINEC

21.12. proběhl v tělocvičně UB gymnázia (před)Vánoční klubový tenisový mini-turnaj pro 
baby tenisty, ale hlavně mladší žáky na Vánočním turnaji Orla UB. Pro většinu z 6 hráčů 
byla tento první soutěžní příležitost porovnat si své hráčské schopnos  .

28.12. poslední akci roku 2019 byl 17. ročník Vánočního fl orbalového turnaje O pohár 
starosty Orla, jehož nepřetržitá historie sahá až do roku 2003 se konal v tělocvičně ZŠ Na 
Výsluní. Turnaj se hrál nově v kategorii starších žáků. Naši žáci obsadili 3. místo. 

Mgr. Petr Gabriel, 
sekretář jednoty
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Tenisová škola Orel jednota Uherský Brod zajišťuje intenzivní výuku tenisu pro více jak 40 
dě  . Dolní hranice věku hráčů je pět let, nejstarším hráčům je dvacet let. Tréninky probíhají 
v letní sezoně na antukových kurtech v areálu Orelského stadionu. Zde nám výrazně pomo-
hl nový tře   kurt, který mj. nabízí také komfortní osvětlení. Díky třem tenisovým kurtům 
můžeme zajis  t individuální přístup a péči všem hráčům. V období zimní sezony trénujeme 
v tělocvičnách a sportovních halách v Uherském Brodě a přilehlém okolí. Tréninky zajišťují 
tři trenéři, kteří pružně pracují s celou skupinou, a dle potřeby přiřazují hráče se shodnou 
výkonnos   do sparing týmu. 

Tradičně se naše tenisová škola ak  vně účastní soutěží družstev pořádaných Českým teni-
sovým svazem. V roce 2019 byly přihlášeny čtyři týmy. Baby-tenis, mladší žáci, starší žáci 
a dorost. Baby-tenis   se v nové soutěži teprve rozhlíželi, ale i tak se nakonec umístnili na 
sedmém místě. Mladší žáci předvedli fantas  cké výsledky a z osmi týmů obsadili čtvrté 
místo. Starší žáci bojovali nejen se soupeři, ale hlavně s oslabením hráčů. Konečné páté 
místo proto považují za odrazový můstek do dalších let. Zato dorost se letos opravdu od 
odrazového můstku odrazil. Během šes   zápasů předvedli fantas  cké výkony, které je na-
konec posunuli na tře   místo.

Náplní během roku nejsou jen tréninky a soutěže družstev. Velmi oblíbenými se staly tur-
naje v rámci klubu. Upevňuje se tak přátelství mezi hráči, soutěživost a porovnávání teni-
sových dovednos  . Oživením tedy byl již 4. ročník Orel Challenger pod vedením Ros  slava 
Mihela. V létě si jedenáct mladších žáků zahrálo velký Letní turnaj na všech kurtech Orel-
ského areálu pod vedením Mgr. Mar  na Smetany. Završením roku byl Vánoční turnaj Baby-
tenisu 2019 který poprvé organizoval náš nový mladý trenér Adam Blaha. 

Jména našeho klubu je již dobře známé i na soutěžích jednotlivců. Zasloužili se o to pře-
devším Šimon Bartoš a Monika Mihlová pod vedením Ros  slava Mihela. Snad bude jejich 
úspěch mo  vací i pro ostatní hráče naší tenisové školy.

Poděkování patří našim trené-
rům Mgr. Mar  nu Smetanovi, 
Ros  slavu Mihelovi a Adamu 
Blahovi za práci s dětmi, trpěli-
vos   při trénincích a organizací 
turnajů. Velké poděkování smě-
řuje rodičům za vedení ke sportu 
a dopravě hráčů na turnaje.

Všem našim tenistům přeje-
me hodně tenisových úspěchů 
a hlavně radost ze hry.

Bc. Hana Blahová,
členka rady Orla UB

Tenis - TŠ a TK OREL Uherský Brod
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Soutěže smíšených družstev 2019

Věková kategorie: BABY-TENIS

„Družstvo našich nejmenších tenistů mělo velmi těžkou 
výchozí pozici – po odchodu všech loňských hráčů do 
starší kategorie v něm nezůstal žádný „starší ostříle-
ný“ tenista. Pro všechny nové hráče to tak byly první 
souboje na kurtu a získávání cenných zkušenos  . I přes 
toto všechno se však naše družstvo nenechalo zahan-
bit, a zlepšovalo se zápas od zápasu. Tabulku tvořilo 
hned 8 týmů a naše družstvo se umís  lo na 7. místě. 
Dě   si vyzkoušely zápasovou atmosféru, naučily se te-
nisově počítat, a vyzkoušely samy sebe, jak zvládnou 
zápasové za  žení. Tímto děkuji všem dětem za odvahu, 
s jakou nastoupily k zápasům. Poděkování patří také je-
jich kapitánce paní Andrey Janigové.“

Mar  n Smetana,
trenér a vedoucí družstva 

Výsledky zápasů:

Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

12.5.2019
Slovácký TK Břeclav Orel Uherský Brod 5:1 5:1 34:10

TENIS SLOVÁCKO z.s. A Orel Uherský Brod 6:0 6:0 36:1

19.5.2019
NTC Kyjov Orel Uherský Brod 6:0 6:0 36:9

Orel Uherský Brod Tenisový klub Vnorovy, o.s. 0:6 0:6 4:36

2.6.2019 LTC Hodonín Orel Uherský Brod 6:0 6:0 36:4

9.6.2019
Orel Uherský Brod Tenisový klub Bzenec 6:0 6:0 36:4

Orel Uherský Brod TENIS SLOVÁCKO z.s. B 1:5 1:5 14:35

Tabulka skupiny:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 
v tabulce

1 TENIS SLOVÁCKO z.s. A 7 0 42:0 42:0 252:29 14

2 Tenisový klub Vnorovy, o.s. 6 1 32:10 32:10 213:108 13

3 TENIS SLOVÁCKO z.s. B 5 2 22:20 22:20 184:153 12

4 LTC Hodonín 4 3 27:15 27:15 189:125 11

5 Slovácký TK Břeclav 3 4 19:23 19:23 152:164 10

6 NTC Kyjov 2 5 16:26 16:26 133:184 9

7 Orel Uherský Brod 1 6 8:34 8:34 78:217 8

8 Tenisový klub Bzenec 0 7 2:40 2:40 22:243 5
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Věková kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI

„Od družstva mladších žáků jsem měl letos velké očekávání. Sešla se nám v něm letos skvě-
lá parta tenistů, kteří se navzájem povzbuzovali a s napě  m sledovali zápasy svých parťá-
ků. Základní sestavu tvořila čtveřice chlapců 1. Adam Tarabus, 2. Tomáš Hruboš, 3. Adam 
Legát, 4. Tomáš Doležálek (zjednodušeně 2x Adam a 2x Tomáš), kterým vypomáhal ještě 
Jakub Hřib. Holky potom nastupovaly 1. Karolína Slintáková, 2. Aneta Karbanová a dopl-
něny byly Simonou Janigovou. Tabulku tvořilo 8 týmů. Hned na úvod nás čekal velmi silný 
tým Strážnice (která skončila na 1. místě bez porážky). Právě náš tým nebyl daleko, aby je 
porazil. Bohužel jsme odjížděli s nejtěsnější prohrou 4:5. Dále si náš tým hravě poradil se 
Slovanem Hodonín 7:2. Následoval asi nejsmolnější souboj s Vracovem, kdy rozhodovaly až 
závěrečné 4hry. I přes skvělé starty do obou 4her naši chlapci prohráli ve 3 setech a celkový 
výsledek tedy 3:6 pro soupeře. Čekalo nás velké derby s SK Uherský Brod. Turnaj se usku-
tečnil v Bojkovicích, kde jsme mohli pod Světlovem slavit výhru 7:2. Další dva turnaje s Lan-
žhotem a LTC Hodonínem si byly podobné jak výsledkově tak herně. Pokaždé 6:3 výhra pro 
nás. Následoval poslední souboj o umístění na předních místech v tabulce s Kyjovem. Tento 
duel nám nevyšel a nezbývalo než uznat soupeřovu jasnou převahu 1:8 na body. Celkově 
jsme tedy skončili na neoblíbeném 4. místě s rozdílem bodu od druhého místa. Pochválit 
bych chtěl celý tým za bojovnost až do posledního míčku. Pozici jedničky potvrdil Adam 
Tarabus, který si vždy poradil se soupeřem a vyhrál všechny své singly někdy i s „kanárem“. 
S Tomášem Hrubošem potom vytvořili skvělý neporazitelný pár pro 4hru. Velmi mile pře-
kvapili Tomáš Doležálek s Adamem Legátem. Holky měly velmi silné soupeřky, ale i tak se 
nezalekly a do zápasů nastupovaly s odhodláním a prohry braly jako cennou zkušenost. Na 
závěr děkuji všem rodičům za spolupráci a pomoc s organizováním turnajů. 

Mar  n Smetana,
kapitán mladších žáků

Výsledky zápasů:

Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

28.4.2019 TJ Jiskra Strážnice Orel Uherský Brod 5:4 10:8 74:67

5.5.2019 Orel Uherský Brod Slovan Hodonín 7:2 14:4 101:39

12.5.2019 Orel Uherský Brod Tenisový klub Vracov, z.s. 3:6 9:13 85:98

26.5.2019 SK Uherský Brod Orel jednota Uherský Brod 2:7 4:14 57:94

9.6.2019 Orel Uherský Brod Sokol Lanžhot 6:3 12:6 75:55

16.6.2019 LTC Hodonín Orel Uherský Brod 3:6 6:12 53:79

23.6.2019 Orel Uherský Brod TK Kyjov 1:8 3:16 66:113
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Tabulka skupiny:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 
v tabulce

1 TJ Jiskra Strážnice 7 0 42:21 87:44 611:393 14

2 TK Kyjov 5 2 43:20 87:46 634:465 12

3 Sokol Lanžhot 5 2 36:27 72:61 559:483 12

4 Orel Uherský Brod 4 3 34:29 72:59 567:489 11

5 LTC Hodonín 3 4 34:29 70:60 511:439 10

6 Tenisový klub Vracov, z.s. 3 4 29:34 64:75 541:597 10

7 Slovan Hodonín 1 6 16:47 39:95 363:673 8

8 SK Uherský Brod 0 7 18:45 39:90 350:597 6

Věková kategorie: STARŠÍ ŽÁCI

Výsledky zápasů:

Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

27.4.2019 Orel Uherský Brod TJ Sokol Uherský Brod 2:7 6:14 76:99

4.5.2019 TENIS SLOVÁCKO z.s. C Orel Uherský Brod 4:5 8:11 76:81

11.5.2019 Orel Uherský Brod TK Kyjov 2:7 8:15 96:121

25.5.2019 TJ Jiskra Strážnice Orel Uherský Brod 7:2 15:4 96:35

8.6.2019 Orel Uherský Brod volno 0:0   

15.6.2019 TK Fatra Napajedla Orel Uherský Brod 9:0 18:1 111:36

22.6.2019 volno Orel Uherský Brod 0:0   

Tabulka skupiny:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 
v tabulce

1 TK Fatra Napajedla 4 1 36:9 73:21 488:270 9

2 TJ Jiskra Strážnice 4 1 31:14 63:33 432:290 9

3 TJ Sokol Uherský Brod 4 1 29:16 59:36 442:341 9

4 TK Kyjov 2 3 19:26 44:57 402:457 7

5 Orel Uherský Brod 1 4 11:34 30:70 324:503 6

6 TENIS SLOVÁCKO z.s. C 0 5 9:36 21:73 256:483 5

7 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

8 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0
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Věková kategorie: DOROSTENCI

Ani nejstarší hráči, pod vedením kapitána a trenéra Ros  slava Mihla, se nenechali zahanbit 
a během šes   zápasů předvedli mimořádné sportovní výkony. Jejich nasazení a bojovnost 
se projevili nejen ve čtyřech vítězstvích, ale rovněž v týmové podpoře a vysokém nasazení. 
Hráči, kteří nastoupili za dorostence byli: Šimon Bartoš, Josef Mikláš, Adam Blaha, Erik 
Řezníček, Antonín Tesařík, Jan Slunéčka, Filip Janík, Matěj Bartončík. Mezi dívkami to byly: 
Karolína Chromá, Sára Chy  lová, Karolína Mitanová a Monika Mihlová. Náš tým nakonec 
právem vybojoval krásné tře   místo. Za sebou nechali kluby: TK Kyjov, TJ Sokol Uherský 
Brod, SK Uherský Brod a TK Kunovice. Všem hráčům, celému týmu dorostu patří velká gra-
tulace, poděkování za fair play přístup a přání mnoha tenisových úspěchů do dalších let. 

Bc. Hana Blahová,
zástupce kapitána družstev

 Výsledky zápasů:

Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

28.4.2019 TJ Sokol Uherský Brod Orel Uherský Brod 3:6 7:14 81:111

12.5.2019 Orel Uherský Brod TK Kyjov 9:0 18:0 109:34

26.5.2019 Tenisový klub Bzenec Orel Uherský Brod 9:0 18:1 115:40

9.6.2019 Orel Uherský Brod LTC Hodonín C 3:6 6:12 59:95

16.6.2019 TK Kunovice Orel Uherský Brod 0:9 0:18 11:108

23.6.2019 Orel Uherský Brod SK Uherský Brod 6:3 14:6 114:59

Tabulka skupiny:

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body 
v tabulce

1 Tenisový klub Bzenec 5 1 41:13 85:29 595:302 11

2 LTC Hodonín C 5 1 36:18 77:38 573:363 11

3 Orel Uherský Brod 4 2 33:21 71:43 541:395 10

4 TK Kyjov 3 3 22:32 46:66 422:525 9

5 TJ Sokol Uherský Brod 2 4 30:24 62:56 490:478 8

6 SK Uherský Brod 2 4 23:31 46:66 416:497 8

7 TK Kunovice 0 6 4:50 11:100 167:644 6
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Fotbal

Začátkem roku 2019 naše týmy žáků, přípravky a nově i před-přípravky pilně trénovaly 
v tělocvičně Gymnázia J.A.K. 

Zároveň se tým přípravky zapojil do zimních satelitních turnajů v rámci Hasteko ligy, kde 
odehrál celkem 6 turnajů.

V jarní čás   soutěže naši žáci pod trenérským vedením Michala Řezníčka, a asistenty Kryš-
tofem a Ondrou Dubským, odehráli celkem 10 mistrovských zápasů a obsadili celkové 5. 
místo v soutěži OPŽM sk. B. K oporám týmu patřili: Viktor Marino, Tomáš Duřil, Matěj 
Dubský a Fran  šek Kondla.

Společně s žáky SK Hradčovice se výběr našich žáků dostal až do fi nále Poháru okresního 
fotbalového svazu žáků. Finále se odehrálo na ligovém stadionu FC Slovácko v Uherském 
Hradiš  , a i když naši žáci ve fi nále prohráli s žáky Prakšic, tak si odvezli nezapomenutelné 
zážitky z ligového hřiště!

Přípravka, s trenéry Tomášem Moravanským a Josefem Chovancem, odehrála 11 zápasů 
většinou vítězných. Mezi nejlepší hráče patřili: Petr Bulejko, Klára Dubská, Jan Kunčík a Da-
vid Kubáník. Začátkem června se přípravka zúčastnila turnaje přípravek v rámci Bílokarpat-
ských slavnos   v Uherském Brodě.

Součás   Farního dne s Orlem v závěru června byly již tradiční fotbalové dovednos  , kde se 
nejlepší mladí fotbalisté kvalifi kovali do fi nálového kola na Velehradě. Tam v přípravkách 
vyhrál Petr Bulejko a v žácích William Urbanec, což je velký úspěch! Ceny si kluci převzali od 
legendárního československého reprezentanta ve fotbale Antonína Panenky!

Podzim 2019 žáci odehráli společně po domluvě s TJ Sokol Újezdec Těšov v rámci tzv. sdru-
ženého startu. A to v soutěži OP žáků, kdy se hrálo na celé hřiště. Celkem žáci odehráli 11 
podzimních zápasů. Domácí zápasy se hráli na hřiš   v Újezdci. Mezi nejlepší hráče patřili 
William Urbanec, Tomáš Duřil a Michael Bulejko.

Tým přípravky si na podzim vedl velice dobře, kdy za celý podzim 6x zvítězil a jen 2x prohrál. 
Oporami byli Petr Bulejko, Ladislav Johaník, David Kubáník a Patrik Chvíla.

Koncem listopadu jsme pořádali 10. ročník Memoriálu Antonína Hrubého, kde se naše 
týmy výrazně prosadily. Přípravka turnaj vyhrála a žáci skončili na 2. místě!

V prosinci v kabinách na Orláku proběhlo „ukonče-
ní sezony“ s vyhodnocením celého roku, s bohatým 
občerstvením a již tradičním ping-pongem a stolním 
fotbálkem.

Děkuji rodičům za pomoc s trénováním, s odvozem na 
zápasy, a také za poskytnuté sponzorské dary. 

Ing. Moravanský Tomáš, 
trenér
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Zprávu o hodnocení roku 2019 je třeba rozdělit na dvě čás  . Ta úvodní, hodno   druhou 
polovinu sezóny 2018/2019, a ta druhá, první část té současné sezóny (2019/2020). 

I v roce 2019 bojovaly naše týmy o body do tabulek ve dvou soutěžích - pod hlavičkou Čes-
kého fl orbalu (ČF) i Orelské fl orbalové ligy (OFL). Obě soutěže kopírují, co do zápasového 
rozvržení, klasický školní rok. 

Sta  s  cky vzato, kdybychom 
se zaměřili jenom rok 2019, 
tak v něm všechna naše druž-
stva dohromady (za ČF i OFL) 
sehrála 385 soutěžních utkání! 
Mnohdy se tak stává, že v je-
den hrací den hrají i 5 a více 
našich družstev.

K 31.12.2019 jsme měli v pra-
videlných soutěžích Českého 
fl orbalu (ČF) 9 družstev a 4 
týmy v Orelské fl orbalové 
lize (OFL). Co do počtu druž-
stev patříme ve Zlínském kraji 
k největším fl orbalovým oddí-
lům. 

V soutěžích Českého fl orbalu máme pátým rokem tzv. kompletní (mužskou) strukturu, tj. 
od nejmladší kategorie až po dospělou. Hrajeme v těchto kategoriích: přípravka, elévové 
(2 týmy), mladší žáci (2 týmy), starší žáci, dorostenci, junioři a muži. Díky počtu 9 družstev 
jsme mohli (potře   za sebou) náš oddíl přihlásit do projektu „Florbalový manažer“, který 
vypsal Český fl orbal. V něm jsme jako jeden ze tří oddílů ve Zlínském kraji uspěli ve výběro-
vém řízení, na kterém nás zastupoval sekretář Petr Gabriel. Obdrželi jsme tak významnou 
fi nanční podporu na pozici manažera pro sezónu 2019/20. V soutěžích ČF uspěli zejména 
starší žáci. V silné konkurenci vybojovali 3. místo ve Zlínské lize a to jsme předběhli i oddíl, 
jehož dospělý tým hraje nejvyšší soutěž ČR. 

Bohužel se projevil další odchod kvalitních hráčů do vyšších soutěží. Řada našich hráčů pro-
šla všemi mládežnickými kategoriemi, ale už nám nevrá   to, co jsme do nich investovali. 
Navíc je smutné, že dr  vá většina z nich by fl orbal ani nikdy nehrála. Při vstupních podmín-
kách v nových klubech (členské příspěvky v řadech  síců), kam byli hráči „přetaženi“, by to-
 ž rodiče prostě a jednoduše takové částky nedali. Zvláště, když měli u nás problém uhradit 

příspěvek v řádech stovek korun… Navíc vše souvisí s demografi ckou křivkou našeho města, 
které jde stále rok od roku dolů. Naši hráči se rovněž účastní výběrových tréninků Zlínského 
kraje ČF v kategoriích mladších i starších žáků, žákyň a dorostenek. Právě zde nastaly ony 
problémy, neboť právě výběroví trenéři si šikovné hráče vy  povali a postupnými krůčky 

Florbal
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přetáhli do svých klubů. To nepla   jenom o našem oddíle, ale ve Zlínském kraji obecně. Dva 
naši hráči (Tomáš Řihák a Fran  šek Tvrdoň) se pak také zúčastnili v dresu Zlínského kraje 
Olympiády dě   a mládeže, která se konala v červnu v Libereckém kraji.

V Orelské fl orbalové lize, která je specifi cká  m, že se hraje, na rozdíl od soutěží ČF, sys-
témem 4+1 (všechny kategorie), jsme měli zastoupení v elévech, mladších žácích, starších 
žácích, mužích a nově od sezóny 2019/20 v dorostencích a ženách. Tentokrát na medaili 
dosáhli pouze dvě naše družstva. Elévové brali na fi nálovém turnaji v Letovicích bronzové 
medaile. Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen náš Filip Štarha. Stříbrní skončili na do-
mácí půdě naši starší žáci, když o vítězství přišli až v samostatných nájezdech. Nejlepším 
útočníkem byl vyhlášen z našeho týmu Tomáš Maleňák. Naopak bez medaile skončili mlad-
ší žáci a do fi nálového turnaje se tentokrát neprobojovali muži. 

Přesto za uplynulých 12 ročníků Orelské ligy jsme získali celkem 35 medailí, což je nejvíce 
medailí ze všech účastníků v celé historii této soutěže. A současně máme i nejvíce zlatých 
medailí a to 9, k tomu 14 stříbrných a 12 bronzových. 

Mimo pravidelné soutěže, jsme organizovali turnaje pro veřejnost. Na víceúčelovém hřiš   
na Orelském stadionu jsme na začátku června uspořádali první ročník Karpat cupu - fl or-
balového turnaje pro žáky 1. stupně ŽS - Turnaj se hrál v rámci Bílokarpatských slavnos  . 

Zapomenout nesmíme ani na náš příměstský tábor, který se konal na konci srpna v našich 
podmínkách na Orelském stadionu.

Poslední akcí roku 2019 byl tradiční již 17. ročník Vánočního fl orbalového turnaje 

O pohár starosty Orla. Turnaj se tentokráte hrál v kategorii starších žáků. Naši žáci obsadili 
3. místo.
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K trenérům: U přípravky působí nově Kateřina Slezáková a Lucie Kozubková, u elévů Jaro-
slav Hála, u mladších žáků Petr Gabriel, starší žáky vede Jaroslav Šmíd, dorostence Tomáš 
Řihák a Roman Daněk, juniory a muže Libor Kment. Ženy má na staros   Monika Gregorová. 
Během sezóny pak pomáhají na zápasech i další trenéři z řad rodičů a hráčů. Znovu jsme 
vyslali zájemce na trenérské školení i doškolovací semináře. Máme nejvyšší počet vyškole-
ných rozhodčích pro soutěže ČF i OFL ve Zlínském kraji.

K tréninkové činnos   využíváme v zimním období tělocvičnu ZŠ Na Výsluní v Uherském 
Brodě, Sportovní halu v Bánově a nově Sportovní halu v Uherském Brodě. Přes léto pak 
trénujeme na našem víceúčelovém hřiš   na Orelském stadionu. 

Publikujeme také články s výsledky našich zápasů v regionálním  sku (Dobrý den s Kurý-
rem a Slováckém deníku), tak i v Brodském zpravodaji. Informace o dění 

v klubu a články ze zápasů si můžete přečíst na našich internetových stránkách www.  co-
relub.cz a facebooku FBC OREL UHERSKÝ BROD.

Zbývá poděkovat našim partnerům a sponzorům. Dále všem hráčům, trenérům za trpěli-
vost a ochotu s přípravou hráčů na trénincích i vedení při zápasech, a také všem obětavým 
rodičům a fanouškům za skvělou podporu! 

Medailové úspěchy Orla UB v OFL sezóně 2018/19:

KATEGORIE UMÍSTĚNÍ

Elévové BRONZ

Starší žáci STŘÍBRO

Medailové úspěchy Orla UB v soutěžích ČF sezóně 2018/19:

KATEGORIE UMÍSTĚNÍ

Mladší žáci 2. místo

Starší žáci 3. místo

Naše oddíly v roce 2019

PŘÍPRAVKA  – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka)
ELÉVOVÉ – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve Finále OFL 3. místo)
  – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka), v soutěži jsme měli 3 týmy
MLADŠÍ ŽÁCI – Zlínská liga ČF (2. místo) – v soutěži jsme měli 2 týmy
   – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve Finále OFL 4. místo) 
STARŠÍ ŽÁCI – divize Východ OFL (postup z 1. místa divize a ve Finále OFL 2. místo)
   – Zlínská liga ČF (3. místo)
DOROSTENCI – 2. liga ČF (5. místo)
JUNIOŘI  – 3. liga juniorů (3. místo)
MUŽI  – Zlínská liga ČF (4. místo) a divizi Východ OFL (4. místo) 
ŽENY  – divize ČR OFL – hrají od sezóny 2019/2020

Petr Gabriel,
FbC Orel Uherský Brod
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Cyklopoutě 2019 Západní Čechy 
se zúčastnilo rekordních 191 cyklopoutníků

Trasa na kole: Plzeň – Domažlice – Kladruby – Teplá – Fran  škovy Lázně – Toužim (SKOKY) 
– Karlovy Vary – Žatec – Litoměřice.

Každým rokem, putuje skupina cyklopoutníků na známá i méně známá poutní místa Čes-
ka i Evropy. Propojuje tak v sobě mo  o křesťanské sportovní organizace Orel stojí, která 
v roce 2019 oslavila 110 let od svého vzniku - Dávat sportu smysl – sportem, kulturou 
a duchovnem.

I v letošním roce se vydalo rekordních 191 cyklistů z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska na 
pouť po Západních Čechách. Organizátoři (z uherskobrodského Orla) navázali na předcho-
zích 14. ročníků, které vedly do různých zemí Evropy. 15. ročník cyklopou   vedl v tradičním 
termínu (od 9. do 18. srpna 2019) po západních koutech naší vlas  . Sraz i start pou   byl 
v Plzni. Ze západočeské metropole se poutníci vydali na úvodní etapu do Domažlic kde 
konala tradiční pouť na Veselé Hoře u Domažlic (na Vavřinečku). Z Chodska, v nedělní od-
polední etapě, doputovali do Kladrub, které vynikají rozsáhlým klášterem a dlouhým kos-
telem (tře  m nejdelším v ČR) od stavitele San  niho. Ve tře   etapě dorazili cyklopoutníci 
do premonstrátského kláštera v Teplé. Především Premonstrá   měli v historii velký podíl 
na vzniku řady lázeňských měst. A právě další etapa vedla přes Mariánské Lázně, Lázně 
Kynžvart s noclehem v dalších lázních - Fran  škových. V pátém dnu čekala poutníky vyjížď-
ka podél řeky Ohře do Chlumu svaté Máří, s cílem v Toužimi. Odtud se vydali na pouť do 
kostela Navš  vení Panny Marie ve SKOCÍCH. Místa, kde se zastavil čas, místa opuštěného 
a současně živého. Etapu zakončili v Karlových Varech. Odtud jeli do Žatce, města chmele 
a piva. Cyklopouť pak byla zakončena v litoměřické katedrále svatého Štěpána. Na každé 
cyklopou   se vytvoří skvělé společenství, které se setkává i v průběhu roku. 

Cyklopouť 2019
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Zajímavos  : Délka trasy: 500 km. Počet etap na kole: 8. Délka etap: od 40 km do 100 km. 
Ob  žnost: středně náročná. Velikost pelotonu: 191 cyklistů. Poměr účastníků: 62% mužů 
a 38% žen. Nejstarší účastník: 84 let. Nejmladší účastník: 2 roky (veze ho ta  nek na kole), 
na kole jede nejmladší účastnice věku 13 let. Nejstarší kolo: ročník 1972 (kolo značky Fa-
vorit)

1. DEN 9.8.2019  PLZEŇ

„Ta  , budeme slavit výročí,“ hlásím hned při odesílání přihlášky. „Výročí? A jaké?“ „No je 
to už pátá cyklopouť, na kterou jsme se přihlásili!“A tak i letos poc  vě trénujeme, čeká nás 
putování po České republice. Velmi se těšíme, protože západní Čechy moc procestované 
nemáme. Táta připravuje mapky, trasy a velkou letošní novinku – červené cyklodresy. Mů-
žeme vyjet směr Plzeň. Celkem nás autobusem cestuje 16, po cestě panuje dobrá nálada. 
Ve dvě hodiny přijíždíme do Plzně k církevní škole, kde je první místo noclehu. Postupně 
se sjíždí další lidé ze všech koutů Česka i Slovenska, poznáváme staré tváře, také ale úplně 
nové. Letos se to  ž přihlásilo celkem 191 lidí. V devět hodin večer začíná růžencová mše, 
modlíme se růženec bolestný. Pedro hraje na kytaru, po mši organizátor Petr Gabriel před-
stavuje tým cyklopou  . Z kostela vycházíme po půl desáté.

2. DEN 10.8.2019  PLZEŇ – DOMAŽLICE 76,47 KM

Venku nás vítá chlad, váháme, jaké oblečení si na první etapu přichystat. K snídani se po-
dávají párky a rohlíky, nechybí ani nefalšovaný cyklopoutnický čaj. Zahajovací mše svatá je 
opět v kostele dominikánů, dostáváme také požehnání na cestu. Po úvodním kolečku ko-
lem náměs   se každá skupinka vydává svým směrem. První zastávku děláme v Dobřanech, 
kde právě probíhá přehlídka historických vozidel. Jedeme až do Švihova, kde se natáčely Tři 
oříšky pro Popelku. Prohlídka trvá tak akorát, abychom přečkali v suchu poslední vlnu deš-
tě. V čtyřčlenné skupince jedeme svižným tempem do Domažlic. Mezi stánky s tureckým 
medem a plyšovými medvědy se dostáváme k velké sportovní hale, kde dneska nocujeme. 
Krásně teplá sprcha a dobrý guláš však na nás trpělivě čekají, a tak si můžeme obojí v klidu 
vychutnat. Mažeme kolena, krky, chystáme věci na zítřek a v devět se vydáváme do centra 
dění Chodských slavnos  . Ochutnáváme místní koláč, přicházíme na náměs  , kde vyhrává 
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kapela a v kostele Narození Panny Marie visí na nástěnce letáček o naší cyklopou  . Vracíme 
se zpět na ubytování, kde se ještě čile vyhrává na housle a kytary. 

3. DEN 11.8.2019  DOMAŽLICE – KLADRUBY 45,83 KM

„Toto je den, toto je den, který nám dal Pán, který nám dal Pán…“ Pedrův tradiční budí-
ček probouzí všechny spáče, v noci se spalo opravdu dobře, nebylo ani horko ani zima. 
K snídani dostáváme vánočku a čaj. Všichni společně vyjíždíme současně na poutní místo 
Vavřineček, které se nachází nad Domažlicemi. Jak už bývá zvykem, poutní místo se na-
chází na kopci, a tak si trasu jede každý svým vlastním tempem. Ostatně máme dost času, 
čekáme se kousek pod kostelem, abychom se mohli zařadit do slavnostního průvodu. Pro 
místní představuje peloton cyklopoutníků v červených dresech velkou atrakci, a tak si nás 
fo  , vždyť taky dvakrát zvyšujeme účast na mši svaté. Po mši se rozjíždíme dolů, čeká nás 
dlouhý sjezd. Na oběd se zastavujeme v Horšovském Týně. Pak se jedeme podívat k zámku 
a také nahoru na věž. Dnešní počasí je příjemně teplé. Zastavujeme ve Zhoři, odkud je to 
už jen osm kilometrů do kláštera v Kladrubech. Dnešní nocleh je připraven v základní škole. 
K večeři nám dnes paní kuchařky připravily zelnou polévku a také je nachystán táborák 
k opékání špekáčků a klobásek. 

4. DEN 12.8.2019  KLADRUBY – TEPLÁ 44,57 KM

Jelikož stále prší, musíme se připravit řádně na etapu. Na snídani je dnes k čerstvým rohlí-
kům pomazánka. O půl deváté začíná mše svatá v klášterním kostele, komu se špatně šlape 
do kopce, toho mo  vují dva pobíhající zbloudilí psi. Jelikož v kostele není ozvučení. Otec 
Kaška káže z kazatelny. Po mši nás vítá kladrubský farář. „Musím si vás vyfo  t, za týden na 
pou   tu bude tak tře  na lidí.“ Ačkoliv stále ještě mrholí, někdo volí delší stokilometrovou 
trasu přes Plasy, naše skupinka vybírá kratší variantu. První zastávku si děláme hned ve 
Stříbře. Přes kopce pokračujeme dál. Do Konstan  nových Lázní přijíždíme akorát na oběd. 
Z Konstan  nových Lázní vede doslova cyklis  cká dálnice do Dolních Polžic. Kryštofa Ha-
ranta z Polžic a Bezdružic sice nepotkáváme, ale do Teplé už je to jen kousíček. Volíme 
to  ž kratší cestu, někteří jedou delší přes Úterý, ačkoliv je dnes pondělí. „Cestovali jsme 
časem,“ radují se. Dnešní nocleh je přímo v budovách kláštera a co nás překvapuje nejvíce, 
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jsou třípatrové postele Před večeří je možnost prohlídky kláštera, a tak na ni jdeme taky. 
Po prohlídce už krásně sví   sluníčko. Na večeři jsou dnes připraveny těstoviny. Přichází nás 
přivítat opat Filip Zdeněk Lobkowicz. 

5. DEN 13.8.2019  TEPLÁ – FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 70,61 KM

Vůbec se nám vstávat nechce, dnešní noc to  ž byla úžasná. Mše začíná o půl osmé v kos-
tele Zvěstování Páně, po ní nám opat premonstrátů, kteří zde v klášteře žijí, vypráví něco 
málo o životě blahoslaveného Hroznaty a o historii tepelského kláštera. Vede nás také k ori-
ginálu obrazu Panny Marie Pomocné ze Skoků. K snídani je dnes makový závin. Po snídani 
sedáme na kola a po pár kilometrech přijíždíme do Mariánských Lázní. V jedenáct hodin 
začíná místní atrakce – zpívající fontána. Pak jedeme ještě do informačního centra pro ra-
zítka, pohledy, vizitky a rychle z rušného města pryč. Kopec, rovina, kopec, pro změnu další 
kopec a najednou zámek Kynžvart, a pak do Dolního Žandova. Pak je před námi další poutní 
místo – Maria Loreto. V Chebu jedeme do centra. Na náměs   projíždíme úzkou uličkou, je 
široká přesně pro Robertovo kolo. Po hezkých cyklostezkách přijíždíme do Fran  škových 
Lázní, kde jako první míříme k Fran  škovi, poté až k základní škole na ubytování. Čeká nás 
tam velká tělocvična. K večeři jsou připraveny špagety s boloňskou omáčkou. Po večeři má 
v tělocvičně přednášku Honza Pečiva o manželství. Toto téma jel to  ž po loňské cyklopou   
studovat do Vídně. 

6. DEN 14.8.2019  FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – TOUŽIM 73,82 KM 

V jaké verzi bude asi dnešní budíček? Říkám si po probuzení. O pár minut později už chodí 
Pedro halou a hraje na fl étnu. Mše je v tělocvičně, letos takhle poprvé a naposledy. Or-
chestr v podání rodiny Pavelků však nechybí. Otec Radek nás během kázání nabádá, ať se 
nebojíme a zpíváme více nahlas. K snídani je přichystáno několik desítek kelímků jogurtu, 
müslli a také čerstvé rohlíky. Vyjíždíme mezi posledními. Jedeme ke kostelu v Chlumu Svaté 
Maří. Z Chlumu přijíždíme do Sokolova k zámku, děláme si však jen společnou fotku a mu-
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síme rychle dál. První ze dvou letošních nejvyšších kopců se tyčí před námi, nakonec ale na 
vyje   tak těžký není. Po něm jedeme podél Ohře lesní cestou až k hradu Loket. Dále pokra-
čujeme po hlavní silnici až do Horního Slavkova. Po prudkém klesání a mírném stoupání nás 
vítá Bečov nad Teplou. Někteří cyklopoutníci se vydávají na prohlídku vzácného relikviáře 
sv. Maura, my ale za mírného mrholení pokračujeme dále do kopců. Do Toužimi přijíždíme 
k večeru, ale mezi prvními. Večeři nám připravují v sousední hospodě – rizoto se sýrem, 
přesně to po etapě potřebujeme. Abychom se zbytek večera jen neváleli na karimatkách, 
v devět hodin pro nás připravila paní Lenka Schierlová prohlídku památek. Nejprve jdeme 
do kostela. Z kostela jdeme již noční Toužimí k zchátralému zámku. Abych pravdu řekla, 
když temnou uličkou přicházíme na nádvoří. Ze zámku míříme k pivovaru, tam už se mi 
pomalu zavírají oči. 

7. DEN 15.8.2019  TOUŽIM – KARLOVY VARY 44,67 KM

Pedrův budíček nás budí do krásně chladivého rána – venku je sedm stupňů. Ano, jedeme 
stále v srpnu. Mše svatá je dnes až ve Skocích, před odjezdem nás tedy čeká jen snídaně. 
Nalévám si plný hrnek horkého čaje a do ruky beru rohlík s taveným sýrem. K dispozici je 
také paš  ka Matěj. Není kam spěchat, do mše máme spoustu času. Paní Schierlová nám 
poradila trasu, kterou oni s manželem často jezdí. Ranní rosa a zbytky z včerejšího deště 
zmáčely trávu, takže do strmého kopce jdeme raději pěšky. Už se blížíme ke Skokům, když 
v tu chvíli nám přes cestu projde stádo krav. Trpělivě čekáme, krávy mají přednost zprava. 
Ve Skocích nás vítá kromě zaniklé vesnice a zničeného kostela také Petr Hirš, organizá-
tor pěších pou  , který se za námi přijel podívat. Ve stánku si můžeme zakoupit kávu, čaj, 
oplatek a také si na  sknout razítko do credencialu. Já se procházím kostelem, dívám se na 
nástěnky, které ukazují, jak kostel vypadal v letech jeho největší slávy. Mši slouží Pedro, 
kvůli lepší akus  ce káže z kazatelny. Po mši je možné zajít k obrazu Panny Marie a svěřit 
ji svou prosbu. Kap, kap, venku zase začíná pršet, a tak usedáme do lavic a posloucháme 
pana Schierla ze spolku Pod střechou, která se zabývá opravou a oživením Skoků. Pršet 
nepřestává ani po přednášce, nasazujeme tedy pláštěnky a jedeme do až do Karlových 
Varů. Po výjezdu na poslední kopec se nám naskýtá úžasný výhled na hotel Imperial a roz-
hlednu Dianu. Dlouhým sjezdem přijíždíme do centra, cesta je samá zatáčka. Po večeři se 
vydáváme do centra na kolonádu. Kolem muzea a výrobny Becherovky přicházíme k hotelu 
Thermal. Do hrníčku si čepujeme na ochutnávku snad všechny prameny, co tady jsou. Asi 
v devět hodin přicházíme zpět ke škole. Ve čtvrt na jedenáct se zhasíná…

8. DEN 16.8.2019  KARLOVY VARY – ŽATEC 80,02 KM

Africké rytmy se rozléhají budovou školy, na chvíli přemýšlím, zda ještě nesním o teplu 
v Africe. Ale ne, je to opravdu Pedrův budíček v podání na buben. V půl osmé začíná mše 
svatá ve vedlejším kostele Povýšení svatého kříže. Po mši nás vítá místní farář. „Máme tu 
nové zvony, až vám je pus  m, budete si připadat jako ve Va  kánu.“ Za dunivých zvuků 
kostelních zvonů se přesouváme do školní zahrady na snídani, dnes jsou rohlíky s rybí po-
mazánkou. Cesta z centra je horší, labyrintem podjezdů, mostů a křižovatek se dostáváme 
na druhou stranu řeky. V Ostrově, u zámku přebudovaného na obecní úřad, pršet přestává. 
Ve Stráži nad Ohří nastává další dilema. Oklikou přes kopečky nebo raději dále po hlavní? 
Do Klášterce nad Ohří přijíždíme po krásné cyklostezce, jen nahoru k zámku vedou schody. 
Další zastávkou je Kadaň, ze které vede nádherná silnice, vítr nám fučí do zad, třicítkou si 
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to šineme až k Nechranické přehradě. Dále volíme cestu přes malebné vesnice Chbany 
a Libočany. Silnice k náměs   v Žatci je uzavřena, poutník se však jen tak nezalekne, žádné 
parní válce v cestě nestojí, a tak jedeme staveništěm. Náměs   je úplně mrtvé a to doslova, 
pod zemí jsou uloženy ostatky nejstaršího pivaře zvaného Lojza Lupulin. Kolem Chrámu 
chmele a piva přijíždíme k základní škole, kde na nás čeká několik desítek kusů sladkého 
pečiva. Manželé Schneiderovi, kteří několik let žili v Banátu, mají v Žatci známé, kterým 
se zmínili, že sem v rámci cyklopoutě přijedou. Známí hned nadšeně přikývli a slíbili, že 
něco napečou. Nikdo však nečekal, že nakrmí sto osmdesát hladových cyklopoutníků k ve-
čeři i k snídani. Všem třem rodinám děkujeme, banátské pečivo bylo vynikající! Po čočce, 
sladkém zákusku a přednášce Pavla Hlaváčka na téma „Jak jsem se stal cyklopoutníkem“ 
zalézáme do spacáků. 

9. DEN  17.8.2019 ŽATEC – LITOMĚŘICE 76,73 KM

Jde se na snídani. Čerstvé křupavé rohlíky s taveným sýrem a šunkou, kdo má zájem tak 
ještě dezert od včera. O půl deváté je mše v kostele Korunování Panny Marie. Cyklopouť se 
blíží ke konci. Počasí dnes není moc op  mis  cké, teploměr ukazuje patnáct stupňů. Po pár 
kilometrech chmelovým rájem přijíždíme k zámku Stekník. Postupně se otepluje, trochu 
se zahříváme i při výjezdu na Nový Hrad. V chrámu sv. Mikuláše v Lounech se nachází pře-
krásný vyřezávaný oltář. Po větru valíme až do Libochovic. jedné straně Hazmburk (jedna 
z dominant Českého středohoří), po druhé Říp. Nevíme, co fo  t dřív. Poslední zastávkou na 
osmé etapě je Terezín, město, jehož centrum je úplně opuštěné. Podél velkého golfového 
hřiště přijíždíme do Litoměřic, přes Labe jedeme na náměs   k radnici, v jejíž báni prý kdysi 
zasedali konšelé. U večeře se loučíme s Pavelkovými,   již dnes odjíždí tranzitem domů. 
S Luďkem míříme do Kaufl andu nakoupit zásoby na zítřejší cestu autobusem, vracíme se 
právě včas na slavnostní ukončení. Jelikož nás jelo 191, rozdat každému diplom chvíli trvá. 
Největší potlesk sklízí pan Karel, i letos to na svém elektrokole úspěšně ujel. O půl jedné si 
jdu lehnout.

10. DEN  18.8.2019 LITOMĚŘICE

Po půl sedmé nás budí znělky z dětských večerníčků, no jo, Pedro už tu není, aby nám 
zazpíval. Na poslední snídani jsou přichystány čerstvé rohlíky, pomazánka, šunka, sýr, mar-
meláda z ryby fugu, každý si vybírá dle své chu  . Upíjím poslední hrneček čaje, mezi  m se 
loučím s odjíždějícími cyklopoutníky. Některé jsme za deset dní nestačili ani pořádně po-
znat, s jinými nás pojí nezapomenutelné historky. Hala je uklizena, rohlíky na cestu rozdány, 
vydáváme se na mši svatou do katedrály sv. Štěpána. Z katedrály se nikomu moc nechce, 
znamená to to  ž jediné – další loučení. Obje  , polibky, podání rukou, možná sem tam i ně-
jaká slza. Třicet cyklopoutníků odchází k autobusu, snažíme se tam všichni i s batožinami 
namačkat. Kolem Řípu jedeme na dálnici, cesta rychle ubíhá. Jako poděkování Panně Marii 
za dobře zvládnutou cestu se modlíme růženec. Před šestou hodinou jsme v Uherském 
Brodě, vytahujeme kola a věci z autobusu. Bylo to nedávno, co jsme odtud odjížděli plní 
očekávání, co letošní cyklopouť přinese. Byl to nejen déšť a cesty plné kamení. Byly to také 
nezapomenutelné zážitky s lidmi, kteří vytváří jedinečné společenství.

Veronika Žajdlíková, 
účastnice cyklopou  



25

V naší jednotě Orla vykonávaly v roce 2019 pravidelnou sportovní činnost tyto oddíly: 
FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. Naším největším oddílem je stá-
le FLORBAL, který i v roce 2019 zaznamenal řadu úspěchů podpořených spoustou utkání 
v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orbalové lize (OFL). Jednotlivé sta  s  -
ky je možné nalézt na internetu na adrese ČF: www.ceskyfl orbal.cz a OFL www.orel.cz/
nofl . Desátým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Osmým rokem hrála čtyři naše 
družstva (baby-tenis  , mladší, starší žactvo a dorost) také zápasy v rámci soutěže Jihomo-
ravského tenisového svazu.  Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechny 3 družstva – přípravka, 
žáci a muži hrála v roce 2019 zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). Výsledky 
a tabulkyDalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2019 jsme uspořádali 15. 
ročník cyklopoutě, který vedl v termínu od 9. do 18. srpna 2019 po Západních Čechách. 
Více také na www.cyklopoute.cz.

Příloha: Textová část - účetní závěrka roku 2019

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 

19 po Západních Čechách.

el.cz

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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Rozvaha Strana 1
OREL Jednota Rok: 2019 Dne: 23.06.2020 Tisk vybraných záznamůIČ: 62832638

Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stavNázev účtu

Aktiva
022 Hmotné movité věci a jejich soubory 16 411 551,000,000,0016 411 551,00 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majete 947 056,000,000,00947 056,00 0,00
082 Oprávky k samost. hmotným movitým věc -7 921 920,00-563 024,000,00-7 358 896,00 563 024,00
211 Peněžní prostředky v pokladně 3 766,74-40 649,00337 035,0044 415,74 377 684,00
221 Peněžní prostředky na účtech-KB 25 219,75-170 230,613 281 968,34195 450,36 3 452 198,95
261 Peníze na cestě 0,000,00665 655,000,00 665 655,00
311 Odběratelé 0,000,00155 420,000,00 155 420,00
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zá 7 200,000,0051 600,007 200,00 51 600,00
381 Náklady příštích období 3 388,000,000,003 388,00 0,00
395 Vnitřní zúčtování 0,000,0051 600,000,00 51 600,00

10 250 165,10 4 543 278,34 5 317 181,95 9 476 261,49-773 903,61Aktiva celkem

Pasiva
321 Dodavatelé 81 949,2783 599,271 627 881,45-1 650,00 1 711 480,72
331 Zaměstnanci 15 533,00-14 922,00927 924,0030 455,00 913 002,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpeče 22 329,0011 969,00227 507,0010 360,00 239 476,00
342 Ostatní přímé daně 635,00-3 417,0057 095,004 052,00 53 678,00
345 Ostatní daně a poplatky -731,000,00309,00-731,00 309,00
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem -17 600,00-8 200,001 180 865,00-9 400,00 1 172 665,00
901 Vlastní jmění 248 000,000,000,00248 000,00 0,00
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří 0,00492 861,410,00-492 861,41 492 861,41
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minu 9 969 079,10-492 861,41492 861,4110 461 940,51 0,00

10 250 165,10 4 514 442,86 4 583 472,13 10 319 194,3769 029,27Pasiva celkem

-842 932,88
-842 932,88

Hospodářský zisk celkem
Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Výsledovka Strana 1
OREL Jednota Rok: 2019 Dne: 23.06.2020 Tisk vybraných záznamůIČ: 62832638

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501 Spotřeba materiálu 773 922,00773 922,00773 922,000,00 0,00
502 Spotřeba energie 106 989,27106 989,27106 989,270,00 0,00
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dod 24 923,0024 923,0024 923,000,00 0,00
511 Opravy a udržování 128 078,00128 078,00128 078,000,00 0,00
512 Náklady na cestovné 17 152,0017 152,0017 152,000,00 0,00
518 Ostatní služby 838 217,00838 217,00838 217,000,00 0,00
521 Mzdové náklady 912 045,00912 045,00912 045,000,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 173 708,00173 708,00173 708,000,00 0,00
532 Daň z nemovitostí 309,00309,00309,000,00 0,00
549 Jiné ostatní náklady 213 280,95213 280,95213 280,950,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 563 024,00563 024,00563 024,000,00 0,00
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org 51 800,0051 800,0051 800,000,00 0,00

0,00 3 803 448,22 0,00 3 803 448,223 803 448,22Náklady celkem

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb 113 435,00113 435,000,000,00 113 435,00
649 Jiné ostatní výnosy 174 636,34174 636,340,000,00 174 636,34
682 Přijaté příspěvky (dary) 1 446 899,001 446 899,000,000,00 1 446 899,00
684 Přijaté členské příspěvky 44 680,0044 680,000,000,00 44 680,00
691 Provozní dotace 1 180 865,001 180 865,000,000,00 1 180 865,00

0,00 0,00 2 960 515,34 2 960 515,342 960 515,34Výnosy celkem

-842 932,88Hospodářský zisk celkem
-842 932,88Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře 
organizace ani ve složení statutárních orgánů. 

Členská základna
Orel jednota Uherský Brod evidovala k 31.12.2019 298 členů v následující struktuře:

Oddíl Dě   a mládež (do 23 let) Ostatní

Florbal 141 39

Fotbal 33 17

Tenis 49 19

Tato Výroční zpráva byla schválena nejvyšším orgánem - Členskou schůzí dne 28.2.2020.

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, cykloturis  ka.

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

í í strukkkkkkttuře:
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